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Kérdezhetnénk, Bogdán László gazdag életmûvébõl miért épp Az ördög Háromszéken

címû regény került be a Székely Könyvtár sorozatba. Erre vonatkozóan van halvány
elképzelésem: számomra ez a regénye a legkedvesebb, mely mû ugyanakkor a szerzõ
Achillesz-sarka is. Mert a legizgalmasabb és a legerdélyibb. Erdélyiségünk a legsebez-
hetõbb pontunk – épp azért, mert oly nagyon féltjük.

Le a kalappal Bogdán László történetszövési képessége elõtt! Sikerül megfognia az
olvasót, néha meg is rángatja, pedig a téma lassan idegenné kezd válni, mert egy
letûnt világé: az ötvenes évek vad-kommunizmusába vezet vissza, a büntetõ munka-
táborok, éjszakai elhurcolások, helyi pártképviselõk kiskirálykodásának mozgalmas
idõszakába. A szerzõ által bizarrnak nevezett történet mindössze négy nap alatt
játszódik le, narrátora Bogdán László visszatérõ, alapos mûgonddal megrajzolt
figurája, Hutera Béla, valamint a férje „tisztátalan” múltja miatt a tanügybõl
elbocsátott Asperján Rebeka. A cselekmény alapját a bukaresti elvtársak, párttitkárok
háromszéki vaddisznóvadászata képezi. Felsõtábor egész lakosságát mozgósítják,
hajtókról – és mint kiderül –, hajtottakról is kell gondoskodni... Fény derül a helybéliek
kiszolgáltatottságára (igen, a vadászat egyben „tisztogatás” is): jobb meg sem szólalni,
márpedig meg kell, mert a faggatózás állandó, a buzgó pártvezérek mindenhol
pártellenséget szimatolnak, arra a válaszra pedig, hogy „én ártatlan vagyok”, fölöttébb
allergiásak, mert azt, hogy ki ártatlan és ki nem, úgyis a párt dönti el... Megtudjuk,
hogy az elvtársak ígéretet tesznek Rebekának: megpróbálják kiszabadítani a férjét a
munkatáborból, holott tudják, már rég halott... Hutera Béla vergõdésének is tanúi
lehetünk, ki épp kiváltságos helyzete miatt megalázott: borbély lévén beretválhatja a
nagykutyákat, így nem állítják félre az útból, sõt, még egy vaddisznót is kap ajándékba,
ám hatalmas árat kell fizetnie érte...

Persze, gyakran van jelenése az ördögnek is, sejteni lehet – ám Bogdán László egy
vérbeli ördögi sztorihoz illõen homályban hagyja a részleteket –, hogy ez Ödön von
Boticselli illuzionista ügyködésének tudható be. Az alvilági lény egyszerre több helyen
is megfordul, aszerint, hogy hol van nagyobb szükség rá, aztán végül õ is eltûnik.
Vagyis az ördög is magára hagyja a falut? Ezeken nemhogy ima, az ördög se segít?
Bogdán László következtetése: nem az a lényeg, magyarul vagy románul szólalt-e meg
az ördög, hisz „orrunk amúgy sem csak ettõl fokhagymás!” A talányosság összebékíti
ezt az embertelenül hideg, realista történetet a vízió, babona, mitikus létérzés
ezoterikájával. A regényt ez teszi idõtállóvá, olvasóbaráttá, múltunk pozitív értelemben
vett ponyvájává (a cím alatt mûfajmeghatározásként ez áll: szocreál ponyva).
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