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„Egy lehetséges 
magyar regény”

A Carbonaro éjszakái nehéz feladat elé állít-

ja az értelmez�t, a kritikust: a könyv nagyob-

bik részét vendégszövegek, különböz� szer-

z�kt�l összeválogatott rövid írások teszik 

ki, melyeknek a szerepl�k beszélgetései, 

kommentárjai, magyarázatai adnak keretet. 

Így a kötet értelmezésekor mindenképpen 

érdemes el�térbe helyezni három tényez� 

megítélését: a kötetben helyet kapott idegen 

írásokat és a más módon megidézett iro-

dalmi m�veket; a kerettörténetet, az átköt� 

szövegeket; és ezeknek összjátékát, egy-

máshoz való viszonyát. Kezdjük az els�vel, 

az intertextualitásokkal!

„Fekete púpostevéje nyergéb�l  Carbonaro 

így szól, de az is lehet, hogy trónterme lép-

cs�jén ülve: – Mától én leszek Sahriár király 

egy-két hétig. S  ti mind együtt konkrétan 

Seherezádé” (5.) – ezzel a felütéssel indul útjára a Carbonaro éjszakái. A könyv 

címe és a szerepl�k felvett nevei egyértelm�en az arab irodalom monumentá-

lis alkotását, Az ezeregy éjszaka meséit idézik meg. Maga a szituáció viszont, 

a tény, hogy Carbonaro és kísértete csak szerepet játszanak, hogy az utóbbi a 

királyi rangot csak ideiglenesen ölti magára, egy másik halhatatlan világirodalmi 

alkotást is életre hív, nevezetesen a Dekameront. A Carbonaro éjszakái e két 

m� keresztmetszetében helyezkedik el, olykor-olykor az egyik vagy a másik szö-

veg felé húzva, ám legtöbbször a Dekameron és Az ezeregy éjszaka meséinek 

keverékéb�l építkezve. Legszembet�n�bb példája ennek a könyv felosztása. 

A Carbonaro éjszakái tizenkét fejezetb�l áll, melyek több rövid történetet tartal-

maznak; az els� tíz fejezet egy sorszámnévvel ellátott „éjszaka” címét viseli (Els� 

éjszaka, Második éjszaka stb.), a két befejez� rész ett�l némiképp eltér� meg-

nevezést kap: Szök�nap és Utolsó éjszaka. A tízes felosztás, illetve a fejezetek 

további mikrotörténetekre való felbontása a Dekameron struktúráját idézi meg; 

az „Este” elnevezés viszont már Az ezeregy éjszaka meséivel teremt kapcsolatot, 

hiszen Sehrezádé csak éjszaka szórakoztatja történeteivel a királyt.

Az ezeregy éjszaka meséiben, a Dekameronban és a Carbonaro éjszakái-

ban közös, hogy mindegyik a mesemondás aktusa köré szervez�dik, és – nem 

mellékesen – a történetmondást a világ gondjai el�l való elvonulás tereként 

ábrázolja. Ez legszembet�n�bben Boccaccio m�vében jelenik meg, melynek 

elején egy fi atal n�kb�l és férfi akból álló társaság a Firenze városában dúló 

pestis el�l egy vidéki birtokra menekül, ahol aztán kitalált történetekkel szó-

rakoztatják egymást. De a kikapcsolódás, az elvonulás alakzata Az ezeregy 

éjszaka meséiben is fellelhet�. A  király az esti történetek után mindennap 

Carbonaro éjszakái, Ulpius-Ház, Bp., 

2012
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„folytatja munkáját, igazságot szolgáltat, egyeseknek hivatalt ad, másokat levált 

hivatalukból […]. A  díván befejeztével Sahriár király visszatér a palotájába”,1 

a  fárasztó, egész napos munka után szórakozásra vágyik, amit Seherezádé 

szerelmében és meséiben talál meg.

Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy Az ezeregy éjszaka 

meséi a történet szintjén a mesemondásnak a szórakoztató mellett egy másik, 

egy halálosan komoly funkciót is kijelölnek. A h�ségben és szerelemben csaló-

dott Sahriár király kegyetlen szokása, hogy minden estét egy sz�z lánnyal tölt, 

akit a pásztorórák után a hóhér kezére ad. Seherezádéra is ez a sors várna, ha 

nem találna ki egy megoldást a kivégzés elkerülésére, elhalasztására. Minden 

este belekezd egy mesébe, amelyet azonban sosem fejez be ugyanazon az éj-

szakán, hanem csak másnap, így a király – akit furdal a kíváncsiság – nem öleti 

meg reggel. A következ� este ez a szituáció ismétl�dik meg, és így tovább. Az 

ezeregy éjszaka meséiben a történetmondás tétje tehát nemcsak a szórakoz-

tatás, hanem Seherezádé élete is.

A Carbonaro éjszakái szkeptikus ezzel a nézettel szemben, a kerettörténet-

ben nyoma sincs ennek az életben maradásért folytatott küzdelemnek, nem 

hisz abban, hogy az irodalom életbevágó problémákban nyújthatna segítsé-

get. Ebben a tekintetben sokkal inkább a Dekameron mintáját követi, célja az 

igényes szórakoztatás, amely – megint csak Boccaccio nyomán – nem mell�z 

némi tanító szándékot sem. Ahogy a fi renzei fi atalok levonják a tanulságokat 

az egyes novellákból, úgy a Carbonaro éjszakáinak átvezet� szövegei is gon-

doskodnak arról, hogy a frappáns történetek mellett ne maradjon magvas 

gondolatok nélkül az olvasó.

A kötetnek azonban nem mindig tesz jót ez a didaktikus jelleg. A Carbo-

naro éjszakái hajlamos refl ektálni az irodalomtudományban divatos kérdé-

sekre (e tudományághoz f�z�d� kapcsolatát a könyv a szöveg és az illusztrá-

ciók szintjén is jelöli: a Hatodik este felvezet� szövegében freudi elszólásként 

Walter Benjamin neve hangzik el, a  könyv bevezet�jéhez mellékelt képen 

pedig Roland Barthes S/Z cím� munkáját fedezhetjük fel a király kezében). 

Ám Sahriár király és Seherezádé ilyen célzatú megjegyzései néha szájbarágó-

sak, dagályosra sikerülnek. A Tábornokok és sakálok cím� szöveg utáni rövid 

beszélgetésben például a következ� kijelentés hangzik el: „[m]i más a törté-

nelem, mint narratíva?” (66.). A probléma nemcsak az, hogy ez a gondolat a 

bölcsésztudományokban (különösen az irodalom- és történelemtudományban) 

közhelyszámba megy, hanem az is, hogy az olvasó szájába rágja azt, amit 

a  történeteknek, a vendégszövegek elrendezésének kéne szemléltetnie. Ezek 

az er�ltetett értelmezések nem tesznek jót az átköt� részeknek, csakúgy mint 

a túlzásba vitt önrefl exió sem.

Az ezeregy éjszaka meséinek az elején Seherezádé egy körmönfont mód-

szerrel próbálja befolyásolni a királyt, meséivel megpróbálja rávezetni az ural-

kodót, hogy a könyörületesség olyan erény, ami megjutalmaztatik, ellenben 

a kegyetlenséggel, ami büntetést von maga után. Az els�, A halász és az ifrít 

cím� történetében a szegény halász megkegyelmez a palackba zárt ifrítnek, 

aki cserébe gazdaggá teszi; Junám király és Ruján hákim történetében viszont 

1 Az ezeregy éjszaka meséi, Urbis Könyvkiadó, Budapest, 2001, 13.
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az ellenkez�jével találkozunk, a király megöleti egyik h�séges alattvalóját, ám 

tettéért � is halállal lakol. Seherezádé soha nem mondja ki nyíltan, hogy olyan 

meséket fog el�adni, melyek megenyhítik majd a király szívét, minderr�l csak 

egy szép metanarratívából értesülünk.

A Carbonaro éjszakái másik utat választ, önrefl exióit teljesen nyíltan tárja 

az olvasó elé. A szöveggy�jtemény els� pár oldala a vendégszövegek kiválasz-

tásának kritériumait, az ezekkel szemben támasztott elvárásokat, valamint az 

olvasásukhoz, az értelmezésükhöz f�zött instrukciókat tartalmazza. Lássunk 

ezek közül néhányat: 1. „Jó, ha van bennük fordulat, de csak elegánsan, mint a 

legjobb szonettekben. Olcsó poén, lestrapált geg, ócska vicc, banális csattanó 

szóba sem jöhet. Semmi, ami kiszámítható. Amúgy a mese lehet teljes történet 

vagy annak egy részlete, max. öt-hatezer leütés.”; 2. „Magyarok mindenesetre 

legyenek benne.”; 3. „De a f� kiválasztási elv a hideglel�s, libab�rös álmél-

kodás legyen mégis.” (5.); 4. „Kétféle történet van a könyvben. Egyiket törté-

netnek szánta a szerz�je, ezeknek van elejük, közepük és végük. A másikféle 

történet pedig egy hosszabb narratíva része: nem »kerek«, nem önálló életre 

szánták […]. Az olvasó ezeket is történetnek fogja fel és ennek megfelel�en ol-

vassa majd �ket – holott a szerz�nek ez meg sem fordult a fejében…” (7.); stb.

A Carbonaro éjszakáinak ez az önrefl exiós megoldása kétféle nehézséget 

szül, kétféle feszültség forrásául szolgál. Egyrészt olyan elvárásokat szab az 

idegen írásoknak, melyeknek azok nem minden esetben felelnek meg. Nyilván-

valóan nehéz megmondani, hogy hol húzódik a határ a frappáns megoldás, az 

„elegáns fordulat” és a geg, az olcsó humor között, az mindenesetre már els� 

olvasatra kit�nik, hogy a könyv fejezetei között lényeges min�ségi különbségek 

vannak. Amilyen élvezetesek a Második este szövegei (Sztálin és a magyarok 

hátgerince, A párbaj, Kun Béla feltámadása avagy Szilveszter reggelén) vagy 

a Szök�nap történetei (A  kis Rókák, A  k�vé vált rosszember, Dalí Galának 

udvarol), olyan laposak például az Els� és a Harmadik este egyes írásai (pl. 

Miért bukott el a mohácsi vész, A cigányprímás tréfája, Eötvös a n�i lábakról, 

Szentkuthy a n�i lábakról, hogy csak néhányat említsek).

Másrészt egy-egy alkalommal a kiszámíthatatlanságba is hiba csúszik, ami-

nek a pikantériája, hogy ezért nem a szövegek, hanem a könyv – egyébként 

rendkívül jó – illusztrációi a felel�sek. A Tizedik este ötödik története (Képes 

képtelenség) Trózner igazgató úr esetét beszéli el, akinek a marosvásárhelyi 

református gimnázium irodájában kirakott képébe egy robbanás következ-

ményeként beleáll „egy tölt�toll nagyságú, szögletes, érdes acéldarab” (147.). 

A  történet csattanója, hogy az igazgató, amikor értesül az incidensr�l, haza-

megy, lefekszik és azonnal meghal. Ám ez a fejlemény nem éri meglepetésként 

az olvasót, mivel a szöveghez készített kép már jóval korábban közli ezt az infor-

mációt. Ráadásul ezt sem bízza a véletlenre, nem hagyatkozik pusztán vizuális 

eszközökre, hanem egy felirattal csapja agyon a fordulatot, az illusztráció alatt 

nagybet�kkel a szöveg befejez� sorait, magát a csattanót olvashatjuk: „Bement 

a szobájába, lefeküdt és azonnal meghalt” (149.). A Képes képtelenség a 147. 

oldalon szépen elülteti a bogarat az olvasó fülében, aki azonban egyet lapozva, 

az illusztráció szuggesztív hatására rögtön szembesül is a mese poénjával.

„A történeteket illusztráló rajzok szerves kiegészít�i az élménynek és nagy-

ban emelik a becsét e sajátos m�nek” – olvashatjuk a Carbonaro éjszakái hátlap-
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ján. A megállapítás teljesen helytálló, a kötetben szerepl� képek valóban egyedi 

stílusúak és jól sikerültek. A könyv átvezet� részeiben tapasztalható szájbarágás 

viszont mintha a rajzokra is átragadt volna: mindegyik képhez tartozik egy felirat, 

amely minden esetben (apró eltérésekkel) az illusztrált szöveg egyik mondatát 

idézi. Ez a fogás megfosztja a befogadót a felfedezés örömét�l, nem engedi meg 

neki, hogy elgondolkozzon rajta, vajon az írás melyik részének képi feldolgozását 

látja; mintha a képek pontosan rá szeretnének mutatni, melyik gondolat ihlette 

�ket valójában. Általában véve ez a megoldás teljesen feleslegesnek mondható, 

és hogy kártékony is lehet, arra fentebb már láttunk egy példát.

Az olvasói instrukciók egy másik hibába esnek bele: védekez� mechaniz-

musként m�ködnek, megpróbálják túlbiztosítani a szöveget, el�re elhárítani 

bizonyos szemrehányásokat. Ett�l lesz rossz szájíze a könyvben szerepl� két-

féle történethez f�zött olvasási stratégiának, és ugyanez köszön vissza a kötet 

végén is, Seherezádé megszólalásában: „Én azon gondolkodom, nem adtunk-e 

az egésznek valamiféle fölösleges kompozíciót, nem strukturáltuk-e az anya-

got, nem volna-e érdekesebb, ha kommentárok nélkül, találomra, mint valami 

antológiában, egymástól tökéletesen elkülönülve volnának olvashatóak ezek a 

szto… – nevezzük nevükön �ket – sztorik” (196.). Ha tehát az jutna a kritikus 

eszébe, hogy ezek az írások önmagukban, magyarázatok és megjegyzések 

nélkül jobban megállnák a helyüket, kár is er�lködnie, mindez csak ismétlés 

lenne: a szöveg el�re jelzi, hogy ezzel a ténnyel tisztában van.

Az ezeregy éjszaka meséinek Seherezádéja történeteivel els�sorban nem 

egy romantikus géniusz célkit�zését valósítja meg, nem arra törekszik, hogy 

a „semmib�l világokat” teremtsen, sokkal inkább, hogy már meglév� meséket 

ismételjen el, adjon el� újra. Nem véletlen, hogy els� megjelenésekor külön 

hangsúlyt kap m�veltsége: „…sok könyvet, krónikát olvasott, régi királyok 

történetét, meséket let�nt id�k népeir�l; mondják, hogy ezernyi könyvet gy�j-

tött össze, régi nemzedékekr�l és hajdani királyokról szóló históriákat meg 

költ�k m�veit”.2 Az ezeregy éjszaka meséi saját keletkezéstörténetével zárul: 

„[A király] elhívatta történetíróit és írnokait, megparancsolta nekik, írják fel 

mindazt, ami vele és feleségével történt elejét�l végéig. Azok mindent írásba 

foglaltak és elnevezték Az ezeregy éjszaka meséinek.”3 Az uralkodó szándéka 

nyilvánvaló: mindazt, ami megesett vele, és mindazokat a meséket, melyeket 

meghallgatott, szeretné örökül hagyni az utókornak. Hasonló meg�rz� – hogy 

ne mondjam: kanonizáló – gesztussal a Carbonaro éjszakáiban is találkozunk, 

s�t, a  szerepl�k hangot is adnak ennek a törekvésüknek (megint csak kicsit 

szájbarágósan): „– Válogatásunkat besz�kítette a magyarokkal kapcsolatos 

megkötés. Nem tudom, legalább annyi haszna volt-e ennek, hogy összehord-

tuk egy lehetséges magyar regény épít�köveit. Vagy ezek egy részét” (196.). 

Carbonaro és Seherezádé „épít�kövekr�l” beszél, és nem a tartógerendákról: 

tisztában vannak tehát azzal, hogy nem a gy�jteményükben található írások ké-

pezik a „lehetséges magyar regény” alapjait – de hogy ezek is hozzátartoznak, 

abból nem engednek. A Carbonaro éjszakáinak ez a törekvése mindenképpen 

becsülend� és sikeres: elfeledett vagy unalmasnak bélyegzett (pl. A  k�szív� 

2 Az ezeregy éjszaka meséi, 7–8.
3 Uo., 411.
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Id�ben és éppen jókor…
Id�ben jelent meg a kö-

zel harminc év váloga-

tott írásait áttekint�, im-

pozáns kötet. Id�ben, 

mert szerencsére még 

van nyugati és tenge-

ren túli magyar emig-

ráció. Tehát: a  magyar 

diaszpórában élnek és 

dolgoznak emigránsok, 

akik hiteles tanúi az ál-

datlan történelemnek. 

Már van rálátás az egyé-

ni történetekre: az el-

lentétek, a  megosztott-

ságok dimenzióira.

…és éppen jókor je-

lent meg a gy�jtemény, 

mert a kint születettek 

számára most kell be-

mutatni a megmaradás er�feszítéseit 

és lehet�ségeit; a felszívódás tenden-

ciáit és veszélyeit. Hiszen már a diasz-

póra is szórványosodik…

K. Lengyel Zsolt néz�pontja fi gye-

lemre méltóan mérvadó. Kolozsvárról 

kényszerült Nyugatra; 

az 1962-ben, emig-

ránsok által létreho-

zott Müncheni Magyar 

Intézetben dolgozott. 

Tehát Magyarországot 

egyaránt tudta erdélyi, 

Kárpát-medencei és 

németországi szemmel 

fi gyelni. Fáradhatatla-

nul kutatott, elemzett, 

írt és szervezett a kin-

ti és a hazai magyar 

kultúra, tudomány ér-

dekében. Jókor jelent 

meg tehát a kötet, mert 

a nagyszül�k és szül�k 

hazája elvont, alig ért-

het� történelemmé vá-

lik, ahogyan a magyar 

nyelv mindennapi szerepe is csökken. 

A leszármazottak számára a látogatói 

hazatérést nem az emigráns emlékei, 

hanem a gyökerek keresése és ezzel 

együtt a kulturális turizmus iránti ér-

dekl�dése motiválhatja.

K. Lengyel Zsolt: Emigráció, 

szórvány, hungarológia. Vá-

logatott írások 1985–2012, 

Ráció, Bp., 2012

ember fi ai) írásokra hívja fel a fi gyelmet, mégpedig úgy, hogy válogatásával 

kedvet csinál az olvasásukhoz.

Mindazok alapján, amit eddig írtam, úgy t�nhet, hogy a Carbonaro éjszakái-

ban a tényleges szépírói teljesítmény, az átköt� szövegek kevésbé sikerültek, 

ami arra engedne következtetni, hogy a szöveggy�jtemény szerz�jének – ha 

már a könyv álnéven jelent meg, személyét fedje itt is homály – képességei 

megkérd�jelezhet�ek. E tévképzet megel�zése érdekében szeretnék rámutatni 

ennek ellenkez�jére: a Carbonaro éjszakáiban a Tizedik este utolsó két szövege 

(A fogkefe, A bérgyilkos és a Mester) Carbonaro – azaz az álneves szerz� – saját 

írásai, melyek megérdemelten kaptak helyet ebben a válogatásban, színvonaluk-

ban, fi nom humorukkal felveszik a versenyt a többi történettel, s�t, jó párra rá is 

vernek egy félkört. Éppen ezért sajnálatos, hogy ebben a könyvben csak ennyit, 

csak ízelít�t kapunk Carbonaro megcsinált írásaiból; a kommentárok kárára nyu-

godtan elfért volna még néhány ezek közül ebben a gy�jteményben.

Hlavacska András



ABLAK

9696

A  Szerz� el�szó helyett írt „szag-

gatott körvonalai” pontosan behatá-

rolják a három évtized során németül 

és magyarul keletkezett írások váloga-

tásának szempontjait. Meghatározzák 

az emigráns, a diaszpóra és a nyugati 

magyar fogalmakat. Körültekint�en 

utalnak a neves küzd�, elemz� tár-

sakra, példaképekre és a gy�jtemény 

létrehozásának szervezési, szakmai 

körülményeire. Aktuális kérdéseket 

vetnek fel: „…milyen alkotó felada-

tokat tartogat a nyugati magyar lét… 

Képesek-e a szórványok arra, hogy 

külhoni társadalmaikkal összefonódva 

saját értelmiségi célokat fogalmazza-

nak és valósítsanak meg?” (23.)

Az els�, Az ötágú síp hatodik fú-

jókája cím� fejezetben a regionális 

hangok jelent�ségét, az élmény és 

a kijózanodás tapasztalatait tárgyalja 

és mutatja be. Jelent�s személyisé-

gek életm�vét (például Szabó Zol-

tán, Molnár József) tekinti át, illetve 

könyveiket, munkásságukat mutat-

ja be (például Borbándi Gyula) vagy 

érinti. Ugyancsak ebben a fejezetben 

tárgyalja a diaszpóra magyarjainak 

feladatát. „A  kultúra befelé és kifelé 

áramoltatása nyugati magyarok széles 

körében: feladat. Mi több, a külhoni lét 

eszmei legitimációja… Két f� eleme a 

’kiegészítés’ és a ’közvetítés’… Magyar 

nyelvet és kultúrát, magyar múltat és 

jelent más nyelv�ek számára ismertté 

tenni ugyanolyan fontos, mint külföl-

di m�vészi, társadalmi valóságokat 

magyarra fordítani… Nyugaton élni 

és dolgozni magyaroknak nemcsak 

feladatot, hanem lehet�séget is je-

lent: szemügyre venni nem magyar 

vonatkozású fejleményeket… Kett�s 

köt�désük kett�s tudatra épülhetne.” 

(67–68.)

Az Újragondolandó magyarság-

tudomány cím� fejezetben a hunga-

rológiát tárgyalja történeti, diszcip-

lináris, interdiszciplináris, kulturális 

diplomáciai néz�pontokból. Nagyon 

fontos, hogy minden egyes tanulmány 

világossá teszi: a hungarológia avagy 

a magyarságtudomány valóban újra-

gondolandó. Tehát a ködös magyar-

kodástól és a zavaros tudományos 

eklekticizmustól elhatárolódva, jól fel-

épített kutatásokra, felel�s elemzé-

sekre volt és van szükség.

A  Pécsi Egyetem PhD-hallgatója-

ként a tengeren túli magyar diaszpóra 

kérdéskörével foglalkozom. Ebben a 

munkában természetesen nem ke-

rülhet� meg a hungarológia összetett 

problémaköre. Számomra is irányt 

mutató: „…a  hungarológia nem az, 

amilyennek felületes szemlél�k eset-

leg elképzelik. Nem hungarocentri-

kus, mivel változékony vonatkoztatási 

elemekhez igazodik. Alapkövetelmé-

nye koncepcionálisan és módszer-

tanilag tudományköziségében és táj-

egységeken túlmutató távlataiban, 

tematikailag pedig kapcsolattörténeti 

arculatában nyilvánul meg…” (185.)

Határozottan forrásértéke van eb-

ben a fejezetben a Müncheni Magyar 

Intézet tevékenységét részletesen be-

mutató írásoknak; a nevek, a munka-

társak, a  kapcsolatok, a  kiadványok, 

a rendezvények áttekintésének.

A  harmadik fejezet tanulmányai 

A  múlt jelene – a jelen múltja cím-

mel ugyancsak neves személyiségeket 

idéznek meg. Valamennyi írás fi gye-

lemre méltóan fontos, ám e fejezet 

kiemelked� értéke a Bogyay Tamás 

munkásságáról szóló cikkek és ta-

nulmányok gy�jteménye. A  kutatók, 

történészek számára érték, hogy e 

fejezet egyik tanulmánya tételesen is 

közli Bogyay Tamás m�veinek és a ve-

le kapcsolatos írásoknak a bibliográfi -

áját. Ebben a fejezetben olvashatók a 

Szerz�nek az osztrák–magyar viszony-

rendszerrel foglalkozó tanulmányai is.
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A kötetben közölt záró interjú már 

a címében összefoglalja a hatalmas 

vállalkozás lényegét: „…alternatíva 

és kompromisszum mint történe-

ti probléma…”. Ezek az emigráció, 

a  diaszpóra, a  szórvány mindenkori 

lét-kérdései. Menni vagy maradni, az 

identitást �rizve együttm�ködni vagy 

beolvadni… A mindenkori hazával va-

lamilyen kapcsolatot tartani… Napi 

és korszakonkénti alternatíva volt és 

maradt mindez – szellemi, személyes, 

családi kompromisszumai, vállalásai 

az utódok és az utókor el�tt is válla-

landó feladatok.

A kutatók és érdekl�d�k számára 

a függelék is határozott élmény- és in-

formációs forrás. A kötetr�l és írá sai-

ról szóló, átfogó tájékoztató ugyanis 

bemutatja a felel�sségteljes és küz-

delmes életutat, a  publikálás lehe-

t�ségeit és tényeit. Továbbá a név-

mutató önmagában is érték, hiszen 

b�séges névsort olvashatunk a  nyu-

gati magyar emigráció tagjairól és 

a velük foglalkozó, kapcsolatot tartó 

hazaiakról, a Kárpát-medencei felel�s 

gondolkodókról.

E  gy�jtemény a Kodolányi János 

F�iskola Történeti M�helyének Kiad-

ványai 4. kötete. Sorozatszerkeszt�: 

Csurgai Horváth József és Újváry Gá-

bor. Ezt azért fontos megemlíteni, 

mert ez a hatalmas m� valóban csak 

munkamegosztással és körültekint� 

összefogással jöhetett létre.

Az emigráció, a szórvány, a diasz-

póra kérdéskörében csak meggondol-

tan, tudományosan megalapozottan 

és a kapcsolatok történetében, lehet�-

ségeiben gondolkozva juthatunk el a 

tisztánlátáshoz. A cselekvési szándékok 

terén napjainkban az igazán fontos az, 

hogy az emigránsok és leszármazotta-

ik virtuálisan, de inkább ténylegesen 

látogassanak haza, ismerjék meg a 

mai Magyarországot, a Kárpát-meden-

cét, ezzel is er�södve identitásukban.

Bába Szilvia

Könyv a határon
Vannak szerz�k, akik munkájukba beleépítik az 

értelmezést is, a kritikust – mondhatni – kiütik a 

nyeregb�l. Mondatfolyamukban benne van a nya-

kas önrendelkezés, az öntörvény� szuverenitás és 

a kinyilatkoztatott ítélet elevenekr�l és holtakról.

Ilyen öntörvény� szerz� Botos Kata.

A  Napkút adta ki önéletrajzi visszaemlékezé-

sét, ha egyáltalán be lehet gyömöszölni azt egy 

m�faj keretei közé. Nem írásm� a könyv, hanem 

beszédfolyam. Botos Kata nem megírta, hanem 

elmesélte emlékeit, a sajátját, a családjáét és leg-

alább négy-öt nemzedékét.

Öröm, bú, baj, kín, küzdelem hullámzik sza-

kadatlan, áttöri a magánélet korlátait, s  a nem-

zet sorsáról tudósít: mi történt velünk Trianon 

után, a második világháború és a kommunizmus 

éveiben, a  rendszerváltás hevületében és nap-

Botos Kata: „…mint tükrön 

a lehellet”, Napkút, Bp., 2012
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jainkban. Hol történelmet ír, hol családi krónikát, hol szociográfi át, itt-ott 

politológiát.

E sokszín�ség miatt volt szükség az Ottlik Géza-könyvcím parafrázisára.

Hogy csinálja?

„Magyarországon születtem, Nagyváradon. (…) Édesanyám, Kapitány 

Etelka, hétgyermekes kistisztvisel� gyermeke volt. (…) Nagyanyám német, 

nagyapám örmény-székely származású. (…)

Édesapám, Krepsz László árva gyerek volt, szülei gombamérgezésben 

haltak meg. Jóval id�sebb n�vére, aki egy vak (…) kefeköt� és fonottáru-

keresked�höz ment feleségül, anyja helyett anyja volt.” (5. old.)

Elég lenne a fenti szemelvény anyaga három b� regényre!

Híres polgárvárosunkat, a „pöce-parti Párizst” 1940-ben kaptuk vissza, ami-

kor a bécsi Belvedere palotában léket ütöttek Trianon vak falán. Ezért született 

Botos Kata Magyarországon, Nagyváradon.

A német-székely-örmény keveredésben a Monarchia sejlik föl, s a gomba-

mérgezés miatt bekövetkezett halált és a vak kefeköt�höz hozzáment n�vér 

történetét Dickens is megírhatta volna.

Botos Kata mindezt hihetetlen nagyvonalúsággal és férfi akra jellemz� bá-

torsággal ömleszti elénk. Nem törekszik irodalmi kimunkáltságra, nem cs�ri-

csavarja a szót, nem merevedik bele semmilyen stílusirányba, emiatt sehol sem 

válik modorossá.

Férfi as természetét maga is emlegeti: „Én széles vállú, keskeny csíp�j� (…) 

komoly arcú teremtés voltam. Fiús alkatom valószín�leg nem volt véletlen…” 

(6. old.) És: „Nem vagyok igazán n�ies n�…” (17. old.) „Bicskám volt, több-

nyire nadrágot hordtam, bicskával a zsebemben, s nem ijedtem meg egy kis 

verekedést�l.” (19. old.)

Ez határozza meg ennek a krónikának minden fontosabb formai és tartalmi 

jegyét. Nincs veszélyérzete, hol alábukik, mint gyöngyhalász, a mély vizekbe, 

hol légtornászként egyensúlyoz ott, ahol nagy rutinnal rendelkez� prózaírók is 

megszédülnének.

Mindenekel�tt az id�vel bánik módfelett szabadosan. El�reszalad, megáll, 

visszatér, követ valamiféle kronológiát, de szinte minden oldalon jelen van a 

gyermekkor, a  feln�ttkor, a világ régebbi és újabb kori zajlása. Figyelmezteti 

gyakran önmagát (és az olvasót): ne szaladjuk el�re, térjünk vissza erre s erre 

a korszakra, még nem meséltem el, hogy kerültünk ide, stb.

De az is különleges feszültséget eredményez az olvasóban, hogy a szerz�n� 

– fi ús külseje, természete ellenére – gyermekkorában apácának készült. S ezt 

olyan komolyan gondolta, hogy csak a véletlen és a kommunizmus beköszön-

tése akadályozta meg abban, hogy kivonuljon a világból.

S ha nem vonult ki, belezuhant, belesüppedt a feje búbjáig. A könyv leg-

sikerültebb fejezeteiben éppen ezeket a zuhanásokat részletezi. A gyermekkori 

szegénység, a kiszolgáltatottság olyan bugyraiba löki a háború, a kommuniz-

mus, amit csak a naturalisták eszközeivel lehetne megírni.

Botos Kata hályogkovács módjára oldja meg feladatát. N�iesen részletez 

és férfi asan nagyol. Apró csecsebecsékre fi gyel, s hatalmas korszakokon szá-

guldozik keresztül-kasul. Térben és id�ben. Nagyvárad, a  szül�város, Arad, 

Körösgégény, Tatabánya, Budapest a színtér, de ez nem akadálya annak, 
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hogy ne lépjen be a képbe India, Gandhi, egy jóval a gyermekkor után látott 

fi lm révén.

Itt id�zni kell egy pillanatra, mert pontosan tetten érhet� Botos Kata írás-

módja, modora, titka. Hároméves korában csak azért nem taposták el az ökrök, 

mert azok okos állatok. A Gandhi fi lmben is földre vetik magukat az indiai ka-

tonák a lovasroham el�tt, mert tudják, a ló nem lép él� ember testére.

Talán-talán életfi lozófi át is ki lehet olvasni a jelenetb�l. Botos Kata úgy-

nevezett osztályidegenként volt mell�zött, aztán mégis tanul, érettségi után 

közgazdasági egyetemet végez, bankok élére kerül, egyetemen tanít, a pénz-

ügy-minisztériumban lesz osztályvezet�-helyettes, kés�bb az Antall-kormány 

pénzügyminisztere.

Lefeküdt volna a lovak el�tt, így maradt sértetlen?

Nem tudjuk meg a könyvb�l. Van Botos Katának valamilyen titka, amit nem 

árul el. Bár kiszolgált minden kormányt a rendszerváltás el�tt és után, nem 

alkudott meg, s�t legnagyobb krédója mindig az igazmondás volt („Itt üzenem 

mindenkinek, hogy hazudni sosem érdemes.”), elt�rték vallásos, klerikális fel-

fogását, nem törték ki a nyakát, mint annyi nemzedéktársának, ellenkez�leg, 

országos súlyú feladatokkal bízták meg.

Az kétségtelen, hogy szakmai tudása, a közgazdaság-tudomány ismerete, 

a vasszorgalma tette nélkülözhetetlenné, de sejthet�, hogy végül is személyi-

ségének különleges karátjai segítették át a gázlókon.

A tüneményes karrier fölvázolása közben sem távolodik el az élett�l, az em-

beri sorsok érdeklik mindenekel�tt, s meg is rajzol a Nagyanyó fejezetben egy 

egészen különleges portrét, férje, Botos József nagyanyjának az arcélét. Ez a 

könyv legsikerültebb része. Akkora a kavargás a négy elemivel, de „kivételes in-

telligenciával” megáldott nagyanyó körül, hogy abban benne van a XX. század 

minden borzalma, miazmás traumája. Éhség, halál, tüd�baj, katonai invázió, 

vörös forradalom pusztítja az országot, s nagyanyó szálfaegyenesen áll ebben 

a vérzivatarban, �rzi a tisztességet, a család szentségét, a ház melegét. Ott a 

helye a magyar irodalom nagyasszonyai között!

A kis formátumú, méretében sem terjedelmes könyv címlapján híres fény-

képfelvétel: Botos Kata „férfi asan” kezet nyújt II. János Pálnak, a boldog emlé-

kezet� pápának, a szentatya mellett Antall József miniszterelnök áll.

Kívánhat-e többet földi halandó?

Botos Kata, életrajzi krónikája szerint, elégedett a sorsával, de boldogsá-

gáról imádott és sokszor emlegetett férje, Botos József és az unokái gondos-

kodnak.

Heged�s Imre János


