
Gróf Gyulay Lajos (1800–1869) neve
könnyen feledésbe merülhetett volna, hi-
szen annak ellenére, hogy ifjú- s felnõtt-
kora java részét a reformkori aktív idõk-
ben élte, szemtanúja volt az 1848–49-es
forradalomnak és az 1867-es kiegyezés-
nek is, számottevõ tettérõl nem szólnak
sem történeti, sem pedig mûvelõdéstörté-
neti visszaemlékezések, nem vált ismert
közéleti egyéniséggé, nem lett közismert
író, szabadságharcos hõstettek sem kö-
tõdnek nevéhez. Élete legfõbb helyszínei
Oláhandrásfalva, Marosnémeti, Kolozs-
vár, Budapest és Bécs, személyes ismerõ-
se a kor legismertebb szereplõinek, akik-
nek írásaiban neve nem bukkan fel, sõt
egykori nevelõje, Döbrentei Gábor is csak
a legritkább esetekben emlékezik meg ró-
la feljegyzéseiben.1 Gyulay mégis a ma-
gyar mûvelõdéstörténet egyik egyedülál-
ló írói teljesítményét hozta létre: majd
hatvan évig vezette csaknem száznegy-
ven kötetre rúgó naplóját. 

A tekintélyes kéziratos hagyaték idõrõl
idõre felkelti a kutatók érdeklõdését: uno-
kaöccse, Kuun Géza már 1874-ben közzé-
tett bizonyos részleteket,2 késõbb Csetri
Elek válogatott a korai naplók rész-
leteibõl,3 a kötetek közül viszont csupán
az 1848-asok jelentek meg teljes egé-
szükben.4 A Szegedi Tudományegyetem
Klasszikus Magyar Irodalom Tanszékén
mûködõ kutatócsoport az eddigiektõl elté-
rõ elképzelésekkel nyúlt az anyaghoz, és
célul tûzte ki minél több naplókötet teljes
megjelentetését.5 Az eddig megjelent 11
kötet részben modernizált átiratban kínál-
ja Gyulay gondolatait, a publikált szöve-
gekhez ezért egy internetes oldal is társul
(gyulaynaplok.hu), ahol egyrészt megtalál-
hatók a kötetek fényképes változatai, betû-
hív átiratai, a Gyulay-bibliográfia, vala-
mint a kontrollforrásként szolgáló Gyulay-
levelezés egy része is.

A családi háttérbõl adódóan sokat
vártak Gyulay Lajostól, aki gr. Gyulay Fe-

renc és Kácsándy Zsuzsanna (kihez ifjú-
korában Kazinczy Ferenc is vonzódott)
egyetlen fiúgyermeke. Nevelésével Kazin-
czy javaslatára Döbrentei Gábort bízzák
meg, aki fiatal kora ellenére már ismert
irodalmi körökben, karrierjének egyik
legfontosabb momentuma, hogy õ adja ki
Kolozsváron az Erdélyi Múzeumot. Mind
a naplókból, mind pedig a családi levele-
zésbõl kiderül, hogy több különbözõ
irányba is próbálták elindítani: közéleti,
szépírói ambícióit élesztgették – mindhi-
ába. „Mert semmit sem szeretek úgy, mint
semmi lenni!” – írja Gyulay.6 Döbrentei
mûvelt, szellemi és fizikai téren egyaránt
képzett, mûveltségét a nemesi reprezen-
tációs eseményeken prezentálni tudó if-
júnak nevelte, aki hazafiúi érzelmeit kel-
lõ idõben hazafias tettek véghezvitelében
tudja bizonyítani. Házasodni Bécsbe
küldték, s még ezt a családi név továbbvi-
tele miatt fontos tettet sem váltotta való-
ra, sem Bécsben, sem pedig késõbb nem
talál magához illõ társat a nemesi, fõne-
mesi körökben. Az idõsödõ Gyulay tisztá-
ban van azzal, hogy nem teljesítette az
iránta, illetve pozíciója iránti elvárásokat.
A naplóírás folyamán számtalanszor fel-
bukkan a saját szerepére, alkotói mivolt-
ára való reflexió. A gróf számára nem is
az az alapvetõ probléma, hogy önmaga
számára megmagyarázza ezt a kívülrõl 
talán haszontalannak tûnõ életformát,
nevelõjét, Döbrenteit kívánja felmenteni
a kudarc vádja alól: „Nem Döbrentei hi-
bája, hogy belõlem többet nem tudott 
alkotni. A magam indolentiája annak
oka, kiben sok keleti vér mozog. Nincse-
nek ambitióim, ha mások megteszik, mit
megtéve lenni óhajtok, megnyugszom
benne.”7

Mit kínálnak vajon e kétségkívül fur-
csa és atipikus figura naplói? A korábbi
szövegközlések kiindulópontja az lehe-
tett, hogy a fontos egyházi és közéleti po-
zíciókat betöltõ naplóíró olyan esemé-
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nyek szemtanúja, melyek nemcsak rögzí-
tésre alkalmasak, hanem az utókor érdek-
lõdésre is számot tarthatnak. A forrásér-
ték szempontjából válogattak a korábbi
közreadók, ezzel magyarázható az is,
hogy a korszak legfontosabb idõszakának
(1848–49) naplókötetei olvashatók teljes
egészükben. Ha a Hász-Fehér Katalin ál-
tal vezetett szegedi kutatócsoport napló-
kiadási stratégiáját nézzük, elsõ pillantás-
ra úgy tûnik, hogy ezt a hagyományt kí-
vánják folytatni, hiszen a megjelentetett
kötetek csaknem fele a történetileg és po-
litikailag ugyancsak jelentõs 1867-es esz-
tendõben keletkezett.8 A köteteket végig-
olvasva azonban meggyõzõdhetünk arról,
hogy a naplófolyam történeti anyagban,
elemzésben, értelmezésben vagy akár
egy-egy szereplõ leírásában sem tudja be-
váltani a hozzá fûzött reményeket. Na-
gyon kevés olyan eseményrõl olvasha-
tunk itt, amirõl a korabeli sajtó ne tudósí-
tott volna, ezek pedig általában megbíz-
hatatlanok is, hiszen szóbeli közlésekbõl,
az arisztokrácia információs csatornáiból
származnak. Gyulay maga is felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy tisztában van a külön-
bözõ forráscsoportok információértéké-
vel. Az 1867-es koronázáson több – több-
nyire személyes, már-már kicsinyesnek is
nevezhetõ – okból nem vesz részt, az ese-
mény naplójában különféle források be-
vonásával jelenik meg. A levelekben ka-
pott beszámolók mellett fõ forrása a kora-
beli sajtó: „Örvendek, hogy nem voltam
jelen [ti. a koronázáson], sok pénzembe
került volna, és el tudom képzelni így is
az egész innapot, miután már láttam
anélkül is Coronatiot, újság nem lett vol-
na elõttem. Újságból mindent el lehet ol-
vasni, mintha éppen ott lett volna az em-
ber, csak egy kis képzelõ tehetség, azzal
pedig bírok, anélkül nem szûkölködöm.”9

Ugyancsak tudatos alkotói stratégiára
vall a társasági szóbeszédek, pletykák,
korábban hallott történetek feljegyzése.
Gyulay ezekben az esetekben nem a tör-
téneti hitelességet kéri számon, és nem is
törekszik erre. Forrásnak szánja ugyan
munkáját, ám nem történeti forrásnak: „A
szóhagyományokat jó följegyezni a
költérek számára, kik azokból szedik vi-
rágaikat, azon forrásból merítik vizenyõs-
ségüket” – írja egy ugyancsak 1867-es
kötetben.10

A szegedi kutatócsoport lemondott a
kötetek forrásként való olvasatáról, a
naplófolyamot az identitásépítés, a sze-
mélyes történelem, olvasástörténet, az
idõ tagolásának módszerei és nem utolsó-
sorban a fikció felõl közelíti meg.
„...lehetséges egy olyan olvasat, amely
nem forrásként, hanem az írásfolyamat, a
kevert mûfajúság, a sokrétû kompozíció,
az esetleges fikcionalitás figyelembevéte-
lével, elsõsorban szövegként közelít a
mûhöz.”11 A kötetek ilyesfajta olvasatá-
nak jogosságát maga a naplóíró is alátá-
masztja: a köteteket nagy ívû, egymással
összefüggõ kompozícióba rendezi, mely
nagyban eltér a naplók megszokott, na-
pok és évek által megszabott tagolásától.
Minden kötetet címmel látott el, a nyom-
tatott könyvekhez hasonlóan paratextu-
sokat rendel a szövegekhez: mottók, aján-
lások vetítik elõre egy-egy kötet tartalmát
(függetlenül a majdan megtörténõ esemé-
nyektõl), folyamokba és alfolyamokba
rendezi köteteit, a rendezgetés folyamán
pedig újraolvassa és korrigálja egykori
feljegyzéseit. Dátumtól független, terjede-
lemhez kötõdõ beosztásokat alakít ki. Ez
a rendszer az 1867-es kötetekben már
eléggé stabil, a korai kötetekben csupán
egy-egy a késõbbiekben rögzült elemét 
fedezzük fel.12 A szerzõ ilyenkor szer-
kesztõi szerepkört vesz fel, elõre kijelöli a
tekintélyes (tízesével következnek: 11, 22.
stb.), nagyságos (százasával 111, 222,
stb.) és az iránylapokat (melyek meghatá-
rozásában az egybeesés fogalma jut jelen-
tõs szerephez: mikor az illeték a napi 
dátummal egybetalál). A napi illeték
szintén nincs elõre leszögezve, az a nap-
lóírás folyamán alakul ki, ám amikor rög-
zül a szám, onnantól kezdve szabályozó
erõként mûködik, a napi penzumot min-
denáron teljesíteni kell: „Amíg a szabály
tart, addig nincs irgalom, addig meg kell
írni mindennap a 12 lapot.”13 Az általa
felállított rendhez való görcsös ragaszko-
dás, a napi illeték mindenáron való telje-
sítése idõnként nehézzé teszi az olvasást,
és gyakran elgondolkodunk a nyelvi játé-
kokat is szívesen ûzõ, új szavakat terem-
tõ Gyulay kitételén: a naplászat nem más,
mint naplopás. A gróf próbálja kijelölni
azokat a kereteket, amelyben ez a kény-
szeresnek tûnõ alkotási mód is elfogadha-
tónak tûnik. Ezért a professzionális írók98
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stratégiái között keresi a párhuzamait:
„Sokszor eszembe jutnak firkáim alatt a
hírlapírók és az újdonászok, kik, vala-
mint én, sokszor nem tudják, mivel tölt-
sék be lapjaikat. Én is úgy csinálok, mint-
ha meg volnék fizetve: kitûzök magam-
nak bizonyos számú lapokat, és azokat
bene male megírom.”14 A mûfaji szabá-
lyokat folyamatosan felrúgó szerzõ (ne-
vezzük õt annak, hiszen itt nem egysze-
rûen naplóíróról van szó) gyakran próbál-
ja mind önmaga, mind pedig olvasója
számára világossá tenni, hogy a fehér lap-
tól való félelem új alkotási stratégiákat is
megenged, és a haszontalannak tûnõ dol-
gok fontosabb szerepet is betölthetnek,
mint a történetileg jelentõs események:
„A naplászatot úgy kell venni, mint egy
társalgási kedvtöltést, hol kevés komoly
szó, legtöbb léhaság foglalja el az elmé-
ket. Így beszélek én is kegyes olvasóim-
mal. Még egy fél lap hátra van, komé,
nem lehet üresen hagyni azt sem, a hor-
ror vacui nem engedi azt meg.”15

Mégis miket tudhatunk meg a hatal-
mas naplófolyam mintegy egytizednyi ki-
adott részébõl? A köteteknek, függetlenül
a címben megjelölt tárgyuktól, folyamato-
san visszatérõ témái vannak: a szerzõ
mindennapi (a napi rendet az írás penzu-
mához hasonló rigorozitással betartó)
élete, olvasmányai és különbözõ nõisme-
rõsei, az olvasó számára megfejthetetlen
Nagy Falang tagjaival való találkozásai, a
nõismerõsök rendszerezése, mely egyben
memoriterként is mûködik. Az élet rend-
szerbe foglalása mintha egyik fõ célja len-
ne Gyulaynak, s ebben a rendszerben a
naplóírás is kitüntetett szerepet foglal el:
„Igen kevés idõ van már arra, hogy vala-
mi egyébhez fogjak, azért csak a
naplászattal maradok, melyet bármikor
félbe lehet szakasztani, nem úgy, mint
más komolyabb foglalkozást. Mikor az
egyet üti, leteszem a tollamat és indulok
hírlapot olvasni, mikor üti a kettõt, lete-
szem a hírlapokat és ebédre megyek.
Alles nach der Stunde.”16

Török Zsuzsa a rendszerességet, a na-
pok ismétlõdõ jellegét azzal magyarázza,
hogy Gyulay személyes ideje ciklikus:17 a
hónapokat, éveket egyrészt egészen intim
cselekedetek szabályozzák: a kéthetente
ismétlõdõ körömvágó péntek nap vagy a
csütörtökönként bekövetkezõ örömlány-
látogatás (hiszen a hét további napjain

egy-egy hozzá közelálló személy az illetõ
napon történt halála megakadályozza eb-
ben), a hónapokat és a személyes emléke-
zést strukturáló úgynevezett normanapok
(amikor szintén halottaira emlékezik)
vagy a zarándoklat-jellegû utazás
Andrásfalvára. 

Az történelmi idõ és a személyes idõ
nem hierarchizált voltára utal a kötetekbe
bemásolt nevezetes napok sajátos rend-
szere is. Március 15-érõl például ezt ol-
vashatjuk: „Martius 15kén 1848ban ütött
ki Budapesten a forradalom. Ugyanazon
évben és napon született Naisz Mari cuk-
rász leánya. Ugyanaz napon 1860ban egy
tüntetés alkalmával többen megsebesül-
tek, az egyik áldozata azon napnak
Fornyák jogász volt, ki sebeiben azután
meg is halt. Mart. 15. 1807ben volt teme-
tése néhai kedves Atyámnak, gr. Gyulay
Ferencnek. Béke hamvainak!”18

Érdekes olvasástörténeti adalék az is,
ahogyan Gyulay olvasmányait, illetve az
olvasmányokhoz kötõdõ nyelvet kezeli.
Az általa olvasott kötetekbõl szinte min-
den esetben kijegyzeteli a legfontosabb-
nak tartott részeket, de nagyon ritkán
kommentálja azokat. A nyelvet is sajátos
módon használja: az olvasottakat gyakran
eredeti nyelvükön írja le, saját szövegébe
pedig gyakran kever német, angol, olasz,
francia vagy akár román szavakat, fél-
mondatokat, mondatokat. Az irodalmat
igyekszik belsõvé tenni, s élete egy-egy
eseményét a környezetében hallott anek-
doták mellett jelöletlen idézetekkel ma-
gyarázza vagy oldja fel. Õ maga is reflek-
tál rá, hogy a sajátos alkotásmód késõbb
megoldhatatlan feladatok elé állíthatja 
olvasóit, az aktív olvasásra (hasonlóan
néhány 20. század végi szerzõhöz) õ is
számít: „Az olvasó dolga kitalálni, mi 
abból az enyém, mi a másé, amit
jegyezgetek.”19 Gyulay életének dilemmá-
it és az említett módszert kíválóan pél-
dázza az alábbi mondat: „Sétáljak vagy
szivarozzak, that is the question.”20

A kiadott kötetekbõl nem kapunk 
választ megnyugtatóan arra a kérdésre,
hogy milyen rendszert alkot a már emlí-
tett Nagy Falang. A szövegekbõl az vilá-
gossá válik, hogy Gyulay maga sem törek-
szik arra, hogy olvasói meg tudják fejteni
ezt a kódolt rendszert, és az is sejthetõ,
hogy külön kötetben jegyzi fel a feloldást
vagy a rendszerben történt változásokat.
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Az bizonyosra vehetõ, hogy a tagok kü-
lönbözõ társadalmi hovatartozású höl-
gyek, akikhez Gyulayt különbözõ viszo-
nyok köthetik. A szexuális viszonyulás
mellett egy erõsen esztétizált jelleg is fel-
fedezhetõ, ezt bizonyítja a sajátos név-
adási technika,21 hiszen ezek a hölgyek
mind álnév alatt szerepelnek, legfennebb
a rokoni szálak tûnnek valóságosnak. A
hölgyeket hadirendre emlékeztetõ falan-
xokba sorolja be, a rendszeren belül lehet
magasabb pozíciókat elérni vagy akár alá-
bukni, a nõk féltékenyek egymás szépsé-
gére, a szerzõ jutalmakat osztogat és bün-
tet. Hász-Fehér Katalin arra is felhívja a
figyelmet, hogy bár néhány esetben fel le-
het fedni, hogy egy-egy álnév kit takar,
vagy a rendszer bizonyos elemei is érthe-
tõvé tehetõk (pl. a Jak elõtagú nõk férjes
asszonyok), azt sem lehet figyelmen kívül
hagyni, hogy a Nagy Falang is hozzátarto-
zott Gyulay alkotási stratégiájához: „Sok
dolgot ád nékem a Mennyei Falang, mely-
nek rendszerezése végéhez közelget. Az
egy nagy epos, melyen évtizedeken ke-
resztül dolgozok, még csak nevekbõl és
vonalakból, jegyzetekbõl és sorozatokból
áll, de nagyszerû eszme fekszik benne,
egy félisteni, minthogy egész isteni jelene-
tek festéséhez nincs emberi ecset.”22

Mind a kötet sajtó alá rendezõiben,
mind pedig az olvasóban felmerülhet a
kérdés, hogy ha nem történeti forrásként,
akkor miként olvashatjuk ezt a szöveget.
Részben rekonstruálhatjuk egy 19. száza-
di gróf életpályáját, bár ebben az esetben
rögtön az elején tisztázni kellene, hogy
milyen általánosabb hozadékot várha-
tunk egy ilyen biográfiából. Az eddigiek
alapján ugyanis gyaníthatjuk, hogy nem
egy tipikus életpályával állunk szemben,
hiszen Gyulay nem használja ki a számá-
ra evidensnek kínálkozó karrierlehetõsé-
geket, és bár ellátja azokat a feladatokat,
amelyeket kijelölnek neki (az országgyû-
lés felsõházában való részvétel, presbité-
riumi tagság, mecenatúra), érezhetõen

nem ezek életének legjelentõsebb mo-
mentumai. Az atipikus gróf íráshasznála-
tát vizsgálva is gyakran csupán erre az
egyedi esetre vonatkoztatható következte-
tésekre juthatunk. Gere Zsolt bevezetõ 
tanulmányában a gróf íráshasználatának
megértésére a protestáns vallásból szár-
mazó hasznosságelv bevezetését javasol-
ja.23 Ez nemcsak azoknak a szövegré-
szeknek az interpretálásában segít, ame-
lyekben a gróf naplóírással eltöltött ide-
jérõl elmélkedik, hanem magyarázatot
adhat arra is, hogy az anyagi kiadások
precíz feljegyzései között miért kapnak
hangsúlyos szerepet a hasznos, jóté-
konyságra költött összegek, és miért pró-
bálja a szórakozás költségeit minimálisra
csökkenteni. 

A kiadott 11 kötet legszokatlanabb
darabja a Kis tükör címû.24 Ez a kötet
ugyanis mintegy mutatója az 1851-re el-
készült naplóköteteknek, ebben írja össze
az újraolvasás során az addigi kötetek
legfontosabb jellemzõit, keletkezési dátu-
mait és fontosabb bejegyzéseit. A kötet
egyik része 1832-ben, a másik pedig
1851-ben keletkezik, a gróf mindkét alka-
lommal magával, írói énjével és a megírt
alkotásokkal néz szembe. Az ilyen jellegû
kötetekbõl is nyilvánvalóvá válik, hogy
nem egyszerû naplókkal van itt dolgunk,
hanem Gyulay teljes életét kitöltõ mûal-
kotással. Az alkotási mód minden bi-
zonnyal szokatlan, és még a posztmodern
szövegeken edzõdött 21. századi olvasót
is zavarba hozza. A szerzõ – bár idõnként
ambivalensen viszonyult saját mûvéhez –
nem mondott le arról, hogy munkája
nagy hatású lesz a jövõ olvasója számára:
„A Zukunft zene az fel van találva, vagy
fel akar találva lenni, de a Zukunft próza?
azt még nem tudjuk, hogy milyen lesz, ta-
lán éppen én leszek felfedezõje, ki gyak-
ran érthetetlen dolgokat firkálok egybe,
különösen pedig olvashatatlan betûkbe
foglalom azokat.”25

Biró Annamária 
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A NYELV MINT CSEMPÉSZÁRU 
ÉS MINT TÖRVÉNYES TERMÉK
Bengt Pohjanen: A csempészkirály fia

Az ember nem egy országban lakik, hanem egy nyelvben. 
Ennyi a haza, semmi egyéb.

EMIL M. CIORAN

A mû nem fér bele a regény szokásos
kategóriájába, mert több, mint egy moza-
iktechnikával írt énregény: regény volta
mellett fejlõdéslélektani példatár, nyelv-
pszichológiai, vallás- és társadalomtörté-
neti esettanulmány-gyûjtemény egyszer-
re. Ez pedig megkíván bizonyos – a szoká-
sos könyvismertetéstõl eltérõ – reflexió-
kat, melyek képesek bevilágítani a regény
hátterét adó történeti-kulturális-politikai
szövevénybe.     

A szerzõ, Bengt Pohjanen neve ellen-
tétes irányokba húzó kötelékekre utal: ke-

resztneve jelzi, hogy svéd alattvaló, csa-
ládneve viszont finn, anyanyelve ezzel
szemben egyik sem: „Korán elkezdek fin-
nül olvasni – írja gyermekkoráról regé-
nyében. – A sors iróniája, hogy a svéd ok-
tatási rendszer színvonalas anyanyelvok-
tatást biztosít számomra egy olyan nyel-
ven, amelyet nem beszélek, sem anyám-
nak, sem apámnak, sem nekem nem saját
nyelvem. Svédül és finnül, két számomra
idegen nyelven kezdek kifelé lépkedni
gyermekkoromból.”  Az a nyelv, amin a
szerzõ eszmélni kezdett, a meänkieli (a

Fordította Molnár Bodrogi Enikõ. Koinónia Kiadó, Kvár, 2011.




