
A TÁLTOSOK (SZERZŐJÉNEK) VÉDELMÉBEN

Pap Ildikó második regényéről eddig két értékelés látott napvilágot az 
Együttben. Az egyik Keresztesi Szilárd (2008/3. szám), a másik Horváth Attila 
(2009/2.) véleményét tükrözi. Mindkét írás szerzőjének vannak kritikus észrevételei 
a regénnyel (pontosabban: írójának történelemfelfogásával) szemben, de egészé-
ben véve egyikük sem kérdőjelezi meg a mű, illetve szerzője történelemlátásának 
létjogosultságát.

Egyértelműen elutasító jellegű, élőszóban elhangzó állásfoglalásnak az Agria 
című egri folyóirat második beregszászi bemutatóján (f. é. június 25.) voltam fül-
tanúja, amikor méltán nagyra becsült költőnk, Fodor Géza elégedetlenségét fejezte 
ki pátriánk fiatalabb írónemzedékével szemben, elrettentő példaként hivatkozva 
Pap Ildikó Táltosok című történelmi témájú regényére, amelyben szerinte a szerző 
negatívan tünteti fel Álmos fejedelmet, s hogy az Együttben – Fodor Géza szavainak 
logikájából következtetve elítélendő módon – a honfoglaló magyarság vezéralakjának 
édesapját deheroizáló részletek jelentek meg a készülő regényből.   

A kifogásolt könyv első kiadásának (mert rövid időn belül lett második is!) 
szerkesztőjeként azonnal és talán joggal arra gondoltam: ismerem ezt a regényt 
annyira, hogy annak, illetve szerzőjének védelmében megcáfolhassam Fodor 
Géza barátom állításait.  Az időtartamban kissé szűkre szabott lapbemutató erre 
nem adott lehetőséget, jellegénél fogva sem a vitafórum szerepét töltötte be, ezért 
ellenvéleményem kinyilvánítását egy majdani jegyzet témájaként elhalasztottam. 
Az állítás nyilvánvaló megalapozatlansága azonban arra késztetett, hogy már a 
történtek másnapján tollat fogjak, hiszen a cáfolathoz szükséges tények szinte 
tálcán kínálják magukat.

Fodor Géza felületes hozzáállásának első bizonyítéka az, hogy regényében 
a szerző valójában nem Álmos fejedelmet, hanem Árpádot, valamint Géza fe-
jedelmet és feleségét, Saroltot ábrázolja negatív szerepben (is). A másik tévedés: 
az Együttben megjelent három (s nem kettő) részletben nyoma sincs az említett 
történelmi személyiségek, kiváltképp Álmos vezér deheroizálásának; mi több, a 
2006/4. számban Noria terhe címmel közreadott részlet néhány sorában a szerző 
kevés ecsetvonással bár, de vitathatatlanul pozitív képet fest a regény cselekménye 
idején már halott Álmosról: „Ott volt, főhelyen a hatalmas Álmos bábuja is, akit hun 
földön azért áldoztak fel kazár szokás szerint, hogy a túlvilágról tanácsaival igazgassa 
népét. Nagy megtiszteltetés volt ez Álmos számára! Tudta, hogy emlékét a magyarság 
megőrzi az idők végezetéig – ő pedig utolsó esküjéhez híven ugyancsak az idők végeze-
téig oltalmazni fogja népét a túlvilágról.”  Igaz, a 2008/2. számban közölt Kurszán 
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halála című részlet egyik bekezdésében szó esik arról, hogy Árpád (s nem Álmos!) 
fejedelemnek „kapóra jött” Kurszán kende, a szakrális fejedelem-társ halála, hiszen 
ez által megadatott neki az egyeduralkodás lehetősége – de ez az epizód csupán a 
minden korban megnyilvánuló hatalomvágyra utal; bizonyíték nélkül pedig nem 
állíthatjuk, hogy őseink ebben a vonatkozásban makulátlan kivételek voltak. 

De nézzük a lényeget. A puszta tény, miszerint Pap Ildikó ábrázolásmódja 
eltér a megszokottól (hogy azt ne mondjam: a kötelezően elvárttól), korántsem 
„szentségtörő” jellegű – én legalábbis nem annak tartom –, hanem a magyarság 
történelmében tabuvá kövesedett nézetek, álláspontok tisztázó szándékú feszegetése, 
a nemzeti balsorsunkat okozó történések más szempontú megközelítése. Az ilyen 
közelítés jogát akkor lehetne (s kellene) elvitatni bárkitől, ha mögötte tényszerűen 
felismerhető, kimutatható lenne történelmünk elferdítésének, nemzeti értékeink 
szabaddemokratásan történő ócsárlásának szándéka. Pap Ildikó regényének egyetlen 
sora sem utal efféle – nemtelen – szándékra, sokkal inkább olyan értékek felmuta-
tására és féltésére, amelyek egykor fajtánk mindennapi életében sokféle formában 
megcsillantak, s amelyeket manapság nem birtoklunk. Nyilván Fodor Géza is jól 
tudja, hogy a kereszténység felvételével a magyarság – enyhén szólva – legalább 
annyit vesztett, mint amennyit nyert, hiszen a fizikai megmaradás feltehetően rosszul 
felfogott érdekében feláldozta, veszni hagyta ősi értékeit, szinte teljes szellemi önva-
lóját. (Mai szóhasználattal, kissé cinikusan akár azt is mondhatnánk: rossz üzletet 
kötött.) Márpedig a kereszténység felvételét többek közt Géza fejedelem és fia, a 
Vajkból Istvánná avanzsált király szorgalmazta, illetve kényszerítette rá – vérontásig 
fajuló erőszakkal – őseinkre. E kőkemény történelmi tény ismeretében tulajdon-
képpen érthetetlen, miért kifogásolja Fodor Géza (vagy bárki más) történelmünk 
kétségkívül nagy alakjai (Árpád, Géza, István király) negatív jellemvonásainak 
megjelenítését, ráadásul egy történelmi regényben, amelynek műfajában amúgy sem 
követelmény a hivatalosan elfogadott tudományos álláspontnak való megfelelés. 
(Arról most nem beszélve, hogy minden tudományos megállapítás addig érvényes, 
amíg az újabb kutatások újabb eredményei porba nem döntik; vagyis a megismerés 
végtelen folyamat, melynek során egészen természetes módon meglepő felfedezésekkel is 
muszáj szembesülnünk.)

Meglehet, sőt valószínű, hogy a regényben felvillantott történelmi szituációk 
nem vagy csak részben testesítik meg a távoli valóságot, de – Keresztesi Szilárd 
véleményét idézve – „akár történhetett úgy, ahogy a szerző láttatja”. Vagyis: Pap Ildikó 
történelmi látás- és ábrázolásmódja csupán egy a lehetséges variációk sokasága közül, 
amit éppúgy hiba lefitymálva elutasítani, mint „kőbe vésni”, azaz végérvényesen 
bizonyított valóságként kezelni. 

Fodor Géza kifogásaihoz más furcsaság is kapcsolódik. Történelmünk egyéb 
vonatkozásaiban, például a finnugor „rokonság” problémakörében másokkal együtt 
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és joggal ő is megkérdőjelezi a mai hivatalos-tudományos álláspontot, és ellenvé-
leményének igazolására vannak nagyon is figyelemre méltó érvei. Meglepő, hogy 
a honfoglalást követő idők Pap Ildikó általi ábrázolásához a jelek szerint képtelen 
higgadtan és tárgyilagosan, az újszerű látásmóddal rokonszenvezve, de legalább 
azt eltűrve viszonyulni. 

Ne feledjük: a kereszténység felvételét követő negyedik évszázad legelején 
(1301-ben, 225 évvel a mohácsi vész előtt) az Árpád-házi királyok sora megszakadt, 
s ettől kezdve a magyarság sorshelyzetét mindmáig veszteségek jellemzik; tehát 
nincs, eleve nem lehet semmi kivetnivaló abban, ha a nemzeti kudarcok sorozatát 
érzékelő, egyébként tehetséges író lényegében oknyomozó jellegű történelmi re-
gényben próbál magyarázatot keresni az évszázadok óta mennydörgően folyamatos 
nemzet- és országromlásra, s ha eközben van bátorsága arra a következtetésre jutni, 
hogy nemzeti nagyjaink bizony minden korban hibázhattak, s így a bennünket 
sújtó tragédiákért ők is felelőssé tehetők – legalább a szolgalélekkel föléjük emelt, 
ám nem egy esetben hamis glória eloszlatásával. Ki merné tagadni, hogy múltunk, 
történelmi személyiségeink kritikátlan idealizálása a pőre valóság megismerését 
ellehetetlenítő kultusz veszélyével fenyeget?

Végül: véleményem szerint Pap Ildikó két idősíkba helyezett regényének legfőbb 
értéke a mának szóló társadalomkritika, ami alatt múltbeli nemzeti értékeink és 
manapság tapasztalható, már-már teljes önfeladást jelző szellemi sivárságunk egymás 
mellé helyezésének, mérlegelő összevetésének többé-kevésbé sikeresen megvalósított 
szándéka értendő. Mindazok, akik még akarnak és képesek nemzetben, nemzeti 
értékekben és érdekekben gondolkodni, e mérleg egyik – mai „értékeinket” pehely-
könnyűnek mutató – serpenyője láttán okkal és joggal szégyenkeznek mindenkori 
„nagyjaink”, különösen a korunkban regnáló, a nemzetveszejtés feladatának követ-
kezetes megvalósítására vélhetőleg felbérelt hatalmi elit helyett. A szégyenkezve, 
egyszersmind szemrehányóan és számon követelően szólni bátrak egyike Pap Ildikó, 
akinek ezen a téren nincs mit a szemére vetni, ahogy a fiatalabb írónemzedék más 
képviselőinek sem. Újszerű világlátásukat, múltunk és jelenvalóságunk pontosabb 
feltérképezésére irányuló törekvéseiket üdvözölni, bátorítani kell.

nagy zoLtán MiháLy
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