
EGY REGÉNYRŐL ÉS ANNAK VÉDIRATÁRÓL
 
A Táltosok c. regény (Intermix Kiadó, 2008) az 1963-as, csapi születésű Pap 

Ildikónak immár második műve. 
Műfaja szerint, a családregény kisebb kaliberű formáját alkalmazva, ez társadal-

mi regény. Egy vidékünkről elköltözött négytagú família apropóján az értelmiségi 
világra fókuszál – Budapesten. E „társadalmi réteg” egyik külön szegmentumáról 
volna tehát szó. Az értelmiség fogalma itt nehezen definiálható, mert sokkal vi-
szonylagosabb, képlékenyebb; körülményei felől kötöttebb, változó jelentésű is 
egyben. Pap Ildikónál, a műből következően, ez redukáltabb, főként szemléleti 
okokból, a látásban éppúgy, mint a láttatásban.

A családi helyzet és a halvány környezetrajz „reality-show”-ja banális 
történet(ek)-be ágyazódik korunk „vezérlő műfaja”, a szappanopera kívánalmai 
szerint. Az Olvasó veszi a jelzést: a nagyvárosi élet már csak ilyen, nem kell túl 
komolyan venni. Minden visszássága ellenére, csak az kell, hogy keressük benne 
önmagunkat, mint „hasonló a hasonlót”. Úgy a való, mint a virtuális világban. 
Ehhez persze olykor szét is kell hullni, hogy magunkat újra összerakhassuk. S mert 
itt „nem gazdasági, hanem lelki válság van”, az a fontos, hogy lelkileg kerüljünk 
egyensúlyba. A kérdés csupán az, hogy hogyan? Mert az nem elfogadható – mu-
tatja a mű –, ahogyan egyfelől azt az Anya, másfelől meg az igencsak elengedett 
tinédzserkorú Erik teszi. A regény szerint ez a pólus ki van zárva.

Ám itt van a másik, amelyben az Apa és Dóra kettőse áll, jellegadó szerepkörben. 
A szerzői szándék buzgalma, hogy pozitív képbe vonja őket, érthető. A művészi 
eszközök hiánya miatt azonban csak pozitúrákká sikerednek. A karakterrajzok 
megjelennek ugyan kontúrjaikban, de a mondandó felől nem elsődlegesek. Át-
költözöttekről lévén szó, itt a beilleszkedés, az önmegvalósítás (ami nem azonos az 
érvényesüléssel) kerül előtérbe. Ezért kap nagy ívet az önkeresés, jelenben-múltban 
egyaránt. Ez a közelmúltból és a jelenből veszi ösztönzőit, hogy aztán a psziché 
régióiba emelkedve nyerjen megváltó igazolást – történelmi értelemben is. Motiválja 
ezt szemmel láthatóan az eltépett gyökér sajgón lefojtott emlékezete, de inkább 
az önbecsülés erősítése és az az igény, hogy elfogadni tudják magukat, úgy, hogy 
mások is elfogadják és elismerjék őket. Ami nem is olyan egyszerű.

És különösen nem az az Olvasónak, akinek előbb össze kell szedegetnie a köz-
lések, leírások verbális elemeit ahhoz, hogy világosabban lássa az összefüggéseket és 
a mozgatórugókat, nem kevésbé a célok irányába vont utat, modulációikkal együtt.

A mű főhőse Dóra, a nagylány. Ő a Jövő, s egyben az író lelki mása. A dolgok 
interpretálásában ciceroneként vezet bennünket. Megoldásként a narratív szöveg-
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részek és a közbülső dialógusok. Vívódásaikkal teli mélylélekrajz kellene még, a 
nézőpontok ütköztetése, de ilyesmi nincsen. (Még a szépírói nyelv is hiányzik.) 
Dóra előtt viszont ott van az Élet, s ő úgy érzi: „Valakivé kell válnia”. Ezért keresi 
„önmagát” és az Eszményt.

Ferenc, az Apa ugyanakkor maga az út. Az ő szerepét két tényező határozza meg: 
a szociál- és a mentálhigiéniai. Míg Dóra szerepét világosan látjuk olvasás közben 
és követni tudjuk, a Ferencét nem annyira. Ez összetettebb, ezért más módon kell 
megközelíteni. A modalitás kisebb-nagyobb egységei felől vizsgálva a rá vonatkozó 
szövegrészeket, s apró és elszórt mozzanatokból, önfeledt megjegyzésekből, elejtett 
szavakból, utalásokból következtetve, majd ezeket összeillesztve, már egy sokkal 
plauzibilisabb kép bontakozik ki személyiségéről. Ennek ismeretében válnak csak 
igazán érthetővé azon korábbi mondatai, következtetései, bizarrnak tűnt meg-
jegyzései, amiket sajátos felfogásából eredően megbotránkozónak tekintettünk, s 
hirtelen nem is tudtuk ezeket hová tenni. Az ő személyiségén keresztül érthetjük 
meg a szerző világlátását, szemléletét, társadalomtudatát, de még történelmi is-
mereteit is. Nézzük.

Ferenc „egy külkereskedelmi cég vezető munkatársa”. „Túl komolyan veszi 
munkáját.” De hát kell az a családi ház (villa). Saját szavait alkalmazva ő „a Ka-
pitalista Munka Hőse”. Csupa „áfakulcs, illeték, kamatlábak” egyvelege. „Meg 
történelem, politika, filozófia.” „Mindenhez hozzá tud szólni.” Sokat olvas: köny-
veket, napilapokat. IQ-ját nincs oka az Olvasónak kétségbe vonni. Csak egyet nem 
ért valahogy: miért nem esik szó a regényben egyáltalán, még csak utalásszerűen 
sem politikáról, közéletről, közügyekről, gazdaságról, bármilyen egyéb társadalmi 
kérdésekről? Nincs szó nemzetpolitikáról, a határon túli magyarokról; az elhagyott 
vidék meg sem neveződik. Miért? Nem nehéz kitalálni: nyilvánvalóan azért, mert az 
Apa – kormánypárti. Olyan valaki, aki „odaát” is megtalálta eszmei közösségét.

A műben, már az első oldalakon, prioritást kap a család anyagi jóléte. A szerző 
fontosnak tartja érzékeltetni ezt, miként a környezetet is. Fel is tűnik az Olvasónak, 
hogy itt aránylag mindenki jól él, legalábbis kijön a helyzete adta lehetőségeiből, 
senkinek sincs oka panaszra. Még a mély „szociumból” nincstelenül felbukkant 
Döglégy Paca, a drogügyér is – mert nem hülye, hogy maga is éljen a kábszerekkel, 
ő csak ellátja velük a piacot –, „ma már kertes villában lakik anyjával a ligetben”. 
Ezzel ellentétben a narráció egy helyütt fölemlíti a vadkapitalizmust: „Az arctalan 
multik bekebeleznek minden kisvállalkozót. És Ferenc a lelke mélyén csendesen 
sajnálja a fejlődés áldozatait: Juliska nénit, aki nemrég zárta be kis ABC-jét”, meg 
a hentest, akitől vásárolni szoktak. De Juliska néni mégsem hal éhen. Most egy 
bevásárlóközpontban takarít, a hentes meg „elment külföldre dolgozni”.

Tudnunk kell, hogy a regény cselekménye 2006–2007 táján, a Gyurcsány-
kormány idejében játszódik. Ezt a regényben is helyet kapó Kossuth-téri tüntetés-
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jelenet mutatja. („A szónokok a kormány távozását követelték: Csá-nyi takarodj!”) 
A jelenet leírásának, láttatásának módja egyúttal jól jelzi a szerző hozzáállását az ott 
zajló és egyben az ’56-os eseményekhez. „Mi van itt? Forradalom?... Ilyen volt ’56 is? 
Igen, az akkori fiatalok sem sokat érthettek belőle, senki nem foglalkozott megha-
tározásokkal. Mindenki tette, ami tőle telt, hogy jól vagy rosszul, azt majd íróasztal 
mellett dönti el az utókor: a sok okos történész meg politikus. Majd elrágódnak 
rajta. Átértékelik, meg vissza. Magyarnak lenni amúgy is kollektív neurózis.”

Mire is utalnak e fentebbi citátumok? Mindenekelőtt a pártállásra. Ilyen 
szempontból a szerző nem gyakorol társadalomkritikát. Ezt az ellenzék tehetné. 
Az ellenzékkel pedig a regényben senki sem azonosul.

Térjek ki itt egy rövid intermezzo keretében az alábbiakra.
A könyv szerkesztője, Nagy Zoltán Mihály, a következőket állítja: „Pap Il-

dikó (...) regényének legfőbb értéke a mának szóló társadalomkritika.” Nos, a 
regényben igen szubjektív okokból, sőt túlzó egyoldalúsággal éppen a jólét és a 
közmegelegédettség kap prioritást, mégpedig hangsúlyozottan. Például: Gábor, az 
elvetemült csaló húszmillióval „könnyebbíti meg” a családi kasszát. De ez „nem 
annyira vészes”. „Ez a családi mutató pillanatok alatt megváltozhat.” Mert „Fe-
rencnek vannak összeköttetései, magas körökben...” (156. o.) Társadalomkritika 
– kritériumok híján – itt fel sem tételeződik. Az írói ábrázolásmód ezen a téren még 
csak nem is karcolja a felszínt. A regény ez ügyben teljességgel immúnis.

A társadalomkritika arra hivatott, hogy feltárja egy adott társadalom mechaniz-
musainak, működésének ellentmondásait és zavarait, és ezeket konkrét voltukban 
megfogja, bizonyítottan mutatva rá azok ismérveire, irányaira, a hibákra, illetve 
azok döntő oksági tényezőire. Nagy Zoltán Mihály szerint viszont, mint írja, 
a regénnyel kapcsolatos társadalomkritika 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”. Tegyem hozzá, mindezt ezer év távlatában. Hát 
ez nonszensz! Csupán a hasonlat kedvéért: ilyen értelemben a csikóhal és a lódarázs 
közötti különbség pedig az evolúció kritikája, nemde?

Nézzük azonban a fontosabb motívumokat. Az áttelepülés Ferenc számára 
lehetett a legnehezebb. Eszmetársai segítségével vagy anélkül, de megtalálta helyét az 
új környezetben. Nem kellett feladnia teljesen korábbi nézeteit, mégis nyugtalanítja 
ez a világ. Elítéli a vadkapitalizmust, anomáliáival együtt (leépítések, privatizáció 
stb.). A változásokért mindenben a rendszerváltó ellenzéket okolja, akik szerinte 
hatalomvágyból indították el az új folyamatokat, csakis önös érdekeikből. Így az ő 
számlájukra írja, hogy az ország nyugat-orientációt vett. Az EU-csatlakozás számára 
a vég kezdete. Innen való tehát az erőteljesen megnyilvánuló nyugatfóbiája. Ebből 
kreál filozófiát. Mert számára minden rossz Nyugatról ered.
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Kétségtelen, hogy az immár húsz éve tartó „átmeneti” időszakot csak igen 
kevesen mondhatják ideálisnak, és semmi okunk nincs a Nyugat magasztalására, 
de egyoldalú, főleg rögeszmés következtetésekre sincs szükség, mert könnyen 
tévútra terelődhetünk. Mint esetünkben Ferenc. Ő mereven elutasítja a Nyugat 
szellemiségét, de elfogadja annak anyagi vonatkozású előnyeit. Ez a „helyzet” okozza 
számára a problémát, ami nem hagyja nyugodni. Erre utalnak vívódásai, a bűn-
tudata és önnön meghasonlása: „A világot nem mi fogjuk megváltani... Jézusnak 
sem sikerült.” Egyben dilemma ez: „Vagy jó magyar leszel, vagy jó keresztény.” 
Választhatsz hitet vagy tudást, bűntudatot vagy tudatos felelősségvállalást, mondja 
Dórának. „Ha egyszer eljutsz erre a pontra, törvényszerűen meg kell hasonlanod 
önmagaddal.” „De azért azt sem hagyjuk, hogy kifogjon rajtunk (a világ). Mi meg-
teremtjük a világon belül a magunk kis világát... Elköltözünk innen a ligetbe”... 
Szép belenyugvás. Vajon mit szólna erre egy hajléktalan? Ilyeneket viszont nem 
találunk a regényben.

Kiemelt fontosságú motívumkört alkot a regényben az önbecsülés és az önérzet 
eszmei taglalása. Ennek szimbóluma a Hit. Tudjuk, hogy Ferenc felmenői papok 
voltak, „míg a szovjetek meg nem változtatták világukat”. A hit, ez a mindenkori 
szükségszerűség azonban már akkor sem veszett el, csak átalakult és átlényegült. 
Más formát kapott, ellentétes előjellel. Ferenc felvilágosult ember, aki nem óhajt 
„dogmatikus tanok szellemében” élni, ugyanakkor családfáját sem tagadhatja meg. 
Ezért kell áthidaló megoldást keresni. Mert a gyökértelenség riasztja: „Ingadozunk 
a világban, hozzácsapódva bárkihez.” Az önbecsülést pedig nem lehet gyökértelen-
ségre alapozni. De hát neki vannak gyökerei! Csak meg kell találni azokat.

Itt jön a képbe a Történelem.
Feltételezem, hogy Ferencnek eszébe jutott az egykori marxista–leninista 

képzet, mely szerint „az ősközösségi társadalmak már csírájukban hordozták a 
kommunisztikus vonásokat”. Ebből kiindulva már világos számunkra a kijelentése, 
hogy minden bajnak, „nemzeti tragédiának okát... a múltban kell keresni, valahol 
a régmúlt idők mélyén”.

Ilyen indokokból, okokból a nyugati kereszténységet, s vele a magyart, évezredes 
múltjával együtt el kell vetni. Bátor, még inkább botor következtetés, szó se róla.

Pap Ildikó az Apa, Ferenc gondolatai mentén, igazolandó állításait, visszaréved 
hát egy körvonalait még látni vélt időbe, a kereszténység felvétele előtti korba. 
Ilyennek tudja a honfoglalással kezdődő időszakot első királyunk, a később szentté 
avatott István (a regényben Vajk) koráig. E pogánynak mondott világ ugyanis, 
elképzelése szerint, már rendelkezhetett olyan értékekkel, feltételekkel (?), amelyek 
alkalmasabbak lehettek és inkább megfeleltek volna magyar voltunk autentikusabb 
megőrzésére. Ezt hivatott reprezentálni a regénybe iktatott történelmi idősík.
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Az alapsík jelenkori szereplői, többnyire, ezúttal középkori köntöst öltenek. A 
figyelem azonban a kor ismert alakjaira esik: egyfelől Kurszánra (ő az ideális alkat), 
másfelől – kortávlatokba tagoltan – Árpád és Géza nagyfejedelemre, majd az ifjú 
Vajkra. A világ így adott; kérdés, mit lehet vele kezdeni.

E kor talaját a szerző sajátos szemszögből szemléli, amire már az alapsíkból 
kapott célzások utalnak, s mintegy magyarázzák is felfogását és hozzáállási módjait 
e régi világhoz. Dóra pl. felveti, hogy „a honfoglaló magyarok már keresztények” 
lehettek. Az Apa erre így reagál: „Ezer év távlatából bármit be lehet bizonyítani”. 
Az érvelés ez: „A történelem objektív, csak mindig a nyertesek írják. A minden-
kori történészek viszont általában szubjektívek”, s „az aktuális hatalom számára” 
igyekeznek „jó színben feltüntetni” a társadalmi változásokban leginkább változó 
múltat. (A jelenség, sajnos, valóban nem egyedi, amivel bizony nem árt tisztában 
lennünk. Erre bőven van példa. Gondoljunk a Habsburg-időszakokra, a pángermán 
„tudományos érdekekre”, s arra, hogy még a millenniumi [1896] idők kiadványai 
is „Dzsingisz-káni fáklyákkal” világították meg a kalandozó, de még a vándorló 
magyarokat is!) 

A históriai részekben a korabeli táltosok és mágusok, a pogány papok kontúrjai 
állnak, vagyis a kor „értelmisége”. A „központi figyelmet” Kurszán kapja. A tálto-
sok kendéje és főpapja ő, Árpád fejedelmi társa. Rangja, méltósága a fejezetekben 
epizódról epizódra metamorf felfejlődést mutat: kende – főtáltos – fejedelem – 
szakrális fejedelem, de főfejedelemként is megemlítődik. Árpád viszont fokozatosan 
veszíti el nimbuszát. Ennek oka az, hogy Kurszánt a bajorok egy tanácskozásra 
csalva orvul megölték, s ezt Árpád nem akadályozta meg. A továbbiakban pedig 
az, hogy Árpád nem nevez ki újabb kendét, „szakrális” főfejedelmet. 

A magyar hagyományokból ismert Árpád-kép nem mutat ilyen „torzulásokat”. 
Pap Ildikónál viszont mégsem új ez. Aki legalább fél évszázadra visszamenőleg 
ismeri a magyar történetírást, jól tudja, miről van szó. A Rákosi-korszak „új 
ideológiájának” akadálya volt saját korának leplezett, de nyilvánvaló sivárságával 
szemben a „dicső múlt” (különben rosszul értelmezett) hangoztatása. Révai József 
„kultuszminiszter” épp ezért az újjászervezett MTA számára új feladatokat dolgo-
zott ki. Ezekkel nem mindenki értett egyet, az Akadémia elnöke, a Nobel-díjas 
Szentgyörgyi Albert emiatt mondott le. Itt említsem meg, hogy e bizarr elvárások 
egyike az volt, hogy „szomorú, pesszimista” Himnuszunkat is át kell írni. Meg 
is bízták az új szöveg megírásával Illyést, a zenét pedig Kodály szerezte volna, de 
ők nem vállalták. (Himnuszunk „igen szomorú” volta Pap Ildikó regényében is 
felvetődik a 72. oldalon.) A történelmi múltat a megadott direktívák „új színben” 
kívánták meg az Akadémiától. Ekkor kezdték „elméleti” szinteken „átértékelni” 
a történelmi eseményeket. Így született meg pl. Kristó Gyula „törzsi állam”-kon-
cepciója és Györffy György minden alapot nélkülöző „kettős fejedelemség”-intéz-
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ménye, s ezzel együtt a vándorló magyar törzsek „kazár alattvalóságba döntése” 
stb. Feltétlenül „kidomborodtak” és hiperbolikus méreteket kaptak a vereségek és 
a „gyilkolva rabló, fosztogató” magyar kalandozók.

Györffynek és társainak, valamint nem kis számú követőiknek annak idején 
nem volt nehéz elfogadtatni teóriáikat, mivel az igen eltérő színvonalú tudomány-
ágak még csak alapozó stádiumaikban voltak és az ideológia irányvonalával sem 
volt tanácsos szembeszállni. Pl. az iranológia nem terjeszthette ki kutatásait magyar 
összefüggésekre, mert nyomban a kontárság árnyéka vetült rá. Ezért maradhattak 
megmagyarázatlanul olyan szavaink is, mint pl. a kende, a karcha, a gyula stb., s 
különböző szakmai elégtelenségek, hiányosságok, speciális ismeretek hiánya miatt 
nyilvánították „használhatatlanokká” felbecsülhetetlen nemzeti értékeinknek szá-
mító gestáinkat, krónikáinkat. Hogyan írja Pap Ildikó? „Minden írásos emlékünk 
Szent István korából származik. Na meg persze Anonymustól, akinek vajmi kevés 
hitele van.” (69. o.) Mert nyilvánvalóan nem ismeri azokat a valóban mély össze-
függéseket taglaló-elemző, igen kiváló munkák sorát, amelyek a 70-es évek közepe 
óta folyamatosan jelennek meg szaktudományos folyóiratokban, éppen Anonymust 
magyarázva, s láss csodát: éppen hitelét emelve ki! Mivel szó lesz róla alább, most 
közlöm a forrást. Bollók János: A Thonuzoba-legenda történelmi hitele. Századok, 
1979. 1. sz. 97–107. old. Itt 11 teljes oldalt kap Anonymus Gesta Hungarorum 
c. műve utolsó négy mondatának értelmi megfejtése.

Györffy elméletét egész mivoltában, benne a kazár modell minden általa 
feltételezett ismérveivel, s a deheroizálásaival együtt Dümmerth Dezső döntötte 
meg Az Árpádok nyomában (Bp. 1977) c. tanulmánykötetében. Dümmerth 
nyomán kapott erőre a nemzeti történelemírás. Folyamata ma is eleven, múltunk 
tárgyilagosabb feltárását célozza, ami bizony helyenként nem kis nehézségekkel jár. 
Az „ateista nemzettudatot” vallók tábora igyekszik védeni álláspontjait. Érthető, 
hiszen disszertációk, tudományosnak látszó munkák (az akadémikus Bálint Csanád 
kifejezése!), titulusok és „katedrák” sorsa a tét.

Pap Ildikónak e korra vonatkozó minden ismerete Györffy György értelme-
zéseiből és adaptációiból származik. Mindenkori hiba azonban bármit is csak 
egyetlen nézőpontra alapozni. A magyar írókra általában a széles látókörűség a 
jellemző. Persze bőven akadt példa ennek ellenkezőjére, mint ahogy ma is, amikor 
aktuálpolitikai szempontokból a konjunkturális érdek érvényesül.

A Györffy-féle „kazár alattvalóság”, „kazár mintájú kettős fejedelemség” és az 
„égi származástudatú kende”, „Kurszán névleges főkirálysága”, szemben „a hatalom-
ra törő Árpáddal” stb. állítások (Györffy: 1958) ma már nem állják meg helyüket, 
mint már akkor sem, bármennyire is toldozzák-foldozzák azokat. Györffynek 
kétségtelenül voltak érdemei (ilyennek tartom pl. a fehérló-mondából általa 
kibontott magyar–morva szerződést Szvatopluk és Árpád között, amely 894-ben 
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a morvaellenes frank–bolgár koalícióval szemben jött létre és vált a bolgárellenes 
bizánci–magyar, ugyancsak 894-ben megkötött szövetség részévé), de kirívó hibái, 
ellentmondásai miatt több szempontból is eltájolta az események és főleg a folya-
matok értelmezéseit. Mindent a saját elképzeléseihez (és korának ideológiájához!) 
igyekezett igazítani. Olykor még a források adatait is elvetette ezek érdekében, s 
ha neki úgy feleltek meg, átértelmezgette azokat. (Pl. „a magyarok és a kazárok a 
megjelenő besenyőkkel szemben egy három évre (eviautouz treitV) szóló hadiszövet-
séget kötöttek” – írja a bizánci forrás. Györffy a „három év” kifejezést „népmondai 
elem”-nek tartva, ezt írja: „ez nyilván 300 vagy 200 év lehetett”. Id. Györffy György: 
MTA II. Osztályának Közleményei 18. 1969. 221. o. Ennyit az ő értelmezéseiről.) 
Nem érdekelte, hogy „kazár alattvalóságunkat” egyetlen korabeli és későbbi forrás 
sem támasztja alá, sőt ellenkezőleg, cáfolják azt: „Ezeknek a türköknek sem saját, 
sem idegen uralkodójuk sohasem volt”; „első vajdájuk Levedi, méltóságánál fogva 
vajda, miként az utána való többi is” (Bíborbanszületett Konstantin: A birodalom 
kormányzása. 955. 38. f.), – ő kötötte magát elképzeléseihez!

De lássuk Kovács Vilmost is akár, ő mire jutott nyelvi megközelítésekben. 
„Levedi (és Kurszán) nem fejedelem, s kivált nem szakrális uralkodó, csak első 
vajda ‘vojevod, hadvezér’, de csak háború esetén... [e vajdákat] egyébként katonai 
műszóval krónikáink kapitányoknak is nevezik.” Aztán: „semmi nyoma, hogy 
a kagán, beg vagy sad kazár főméltóságok közül őseink valamelyiket is átvették 
volna. És megfordítva: a kazároknál sem találjuk a kende, gyula (dzsila) és karcha 
magyar méltóságneveket. Ez a kettős negatívum kizárja a magyar kettős fejede-
lemség és méltóságneveink kazár eredetét.” (Kovács: Kik voltak...? 484–485. o.) 
Majd: „Kende szavunknak semmi köze a kék-kend ‘égi származás’ tudatához. A 
kend, kende nemesi származásra utal, s nemzetségi szinten volt jelen; eredete a 
középiráni keycken, kekandadzs szóalakpárokra és származékaikra megy vissza, 
de a IX. századra már elveszítették ‘főúri, főméltósági’ tartalmukat.” (Kovács Vil-
mos: Kik voltak a kék-kendek? Uo., 481–520. o.) Györffy (és nyomában mások) 
azt sem veszik figyelembe, hogy pl. Álmost a 830-as években a magyar törzsfők 
Levédiában vérszerződéssel, „szabad akarattal” választották fejedelmükké, és azt sem, 
hogy Árpádot Etelközben a 860-as évek elején egy újabb besenyőellenes magyar–
kazár szövetség megkötésének nyomatékával emelték pajzsra, hogy „ettől fogva e 
nemzetségből legyen Turkia minden fejedelme”. (Bíborbanszületett Konstantin, 
uo. 38. f.) A pajzsra emelést pedig „kazár szokásként” tünteti fel az idézett forrás, 
mintegy elkülönítésként, mert ez az apoteózis, lévén római és bizánci aktus, csak e 
császárokat illette; s mint erre Erdélyi István mutatott rá 1986-ban, „egyben olyan 
attribútum volt, mely őket a világ urává, kosmokrátorrá emelte”. Árpádnak tehát 
ettől kezdve semmi oka nem volt „erőszakkal magához ragadni a hatalmat”: az 
neki és minden ivadékai számára biztosítva volt. Pajzsra emelésétől kezdve azonban 
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már beszélhetünk „kettős fejedelemségről”, de csak Álmos, az apa és fia, Árpád 
vonatkozásában és csakis a honfoglalás kezdetéig.

Kurszán 894-ben lép a színre, ő a csatlakozott kavar törzsek élén vezérként van 
jelen. Kurszán vitathatatlanul történelmi személy. „A név már 682-ben feltűnik 
az örmény forrásokban, amikor a dagesztáni Hunországból három főúr érkezik az 
örményekhez, hogy hittérítőket kérjenek tőlük. Egyikük neve Zurdkin-Kurszán. 
A Zurdkin jelentése: szószóló, követ. A Kurszán névnek viszont nincs elfogadható 
magyarázata” – írta Kovács Vilmos. (Kik voltak...?, 488–489. o.) A honfoglalás 
után Kurszánt nevezhették ugyan kendének ‘főnök, első és nagyvezér’ értelemben, 
de főpapnak, főtáltosnak semmiképp. A két tevékenység egymással összeférhetetlen. 
És Kurszán valóban Árpád egyik legmegbízhatóbb vezére volt, ő vezette a Pan-
nóniába induló és ott a frankokkal, bajorokkal harcoló hadakat. Nemcsak várat 
kapott Árpádtól Aquincumban, de teljhatalmat a Bécsi-medencétől a karantán 
végekig. Ő köthetett szerződéseket a bajorokkal és a frankokkal. Vesztét az okozta, 
hogy a bajorokkal korábban megkötött egyik szerződését éppen ő nem tartotta 
be; durván felrúgta azt és végigdúlta vidéküket. 904-ben emiatt csalták tőrbe és 
végeztek vele a „bajuvárok”.

Pap Ildikó úgy véli, Kurszán nem lehet harcos: az elképzeléseihez nem ilyen 
szerep való. Ezt meghagyja Árpádnak. Így viszont a két személyt szembeállítja 
egymással. Árpádé marad az erő és az erőszak, Kurszáné a hit és a tudás. Ez a 
szembenállás egyúttal szimbiózisban jelenik meg, hogy alapot teremtsen a későbbre 
halasztott megoldás irányába. Minden, ami ebben a síkban megjelenik vagy tör-
ténik, »vallási indíttatású« és ennek megfelelően kap keretet a díszletekkel együtt. 
Ezért iktatódik ki szinte minden egyéb, „nem e témához tartozó” dolog. Az Olvasó 
az akkor élő emberek sorsára, életmódjára volna kíváncsi. Konkrétabban a szokás-
világok színességére, a babonákkal teli lélekábrázolásokra stb. Valami ezekből itt-ott 
meg-megjelenik, néhányuk erőteljesebben is (pl. az ifjú Botond meggyógyítása, a 
szülés, a vezérek gyűlése), de az általános kép mégsem szervesül élettelivé.

Ennek elsődleges oka a szerző szélesebb körű és mélyebb néprajzi ismereteinek 
hiánya. Azért is érthetetlen ez, mert a történelmi néprajz az egyik legeredménye-
sebb ágazata a komplexebb értelemben vett történettudománynak: kétszázötven 
éves szívós szorgalommal páratlan eredményeket produkált. Ezeket hasznosítani 
kellett volna.

A táltosok – a regény vonatkozó részeiben csak róluk van szó – a tudás és a 
bölcsesség hordozói. Nemcsak alkalmazzák, de művelik is a tudást – állítja a szer-
ző. De hogy ezt miként teszik, nem derül ki. A tudást egyébként is a nagy Titok, 
misztikus homály övezi, amit csak a beavatottak és a kiválasztottak ismerhetnek. 
„Égi jelenség” ez, nem földi. Mert a földi tudás esendő és gyarló, mint az emlékezet. 
Mert az emlékezés maga a fájdalom, amely sohasem hagy bennünket nyugodni. 
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Inkább a feledés az, ami megóvhat. Nemhiába áll a regény élén egy Weöres Sándor-
versből vett idézetként a nagyon is sokat jelző mottó.

Fontos motívum e műben a lélekvándorlás. Folyamat is: általa jutunk „a mon-
danivaló” megértéséhez. Az ember számára a célok elérése többnyire lehetetlen, mert 
rossz módszerekkel közelítgetik. A célok lényegében csak mások által, másokban 
feloldódva, velük azonosulva érhetők el. Amihez csak az kell, hogy megtaláljuk a 
magunk hasonlóságára alkotott hasonló másunkat. Mint például Dóra Ákost. 
Mert Ákos úgy gondolkodik, mint az Apa.

Az írói gondolat időben-térben szertelen. Tibetet is bejárjuk, ahol az éghez 
közeli hegyek magasán szültek az asszonyok. Aztán a Rifei (a regényben Rif ) 
ormok tövét, az Itil (Volga) táját, a Don-tőt, még a Krím-félszigetet is (itt rejtette 
el „Levéd táltos” a Kincset, a mágusi tudást, néhány pergamen őrzi – „össze kell 
fogni”, ez a lényege. A táltos papok visszamentek érte, meg is találták! Az idő itt 
valóban népmesei. Északon fél évig sötétség, fél évig nappal van. Egy nap tehát az 
esztendő. Ezt olykor kínai naptár szerint „a tüzes kakas évének” is nevezi. A nép 
vezéreivel még 900 táján is mind egy kupacban, a jurták „sátorvárosában” lakik. 
Ennek közepén magaslik Kurszán kék és Árpád fejedelem sátra. Ők és a legvitézebb 
harcosok sok feleséget tartanak. Csenge is Kurszán sokadik felesége. Az ősi „hárem” 
(?) asszonyai nagy megértéssel, féltve óvott békességben élnek, egymást segítve. 
(A regény végén említődik ugyan „Thonuzóba”, aki várja a táltosok hívó szavát. 
Thonuzoba, Anonymustól tudjuk, besenyő főúr volt, fejedelmi személy, aki Árpád 
unokája, Taksony rokonának számított: „Dux Zulta duxit filio Tocsun uxorem de 
terra Cumanorum” (Szentpéteri Ede: Scriptores Rerum Hungaricarum 1., 57. 114, 
8–9.) hitben hiú lévén „élve temetkezett feleségével az Abád-révbe”, tehát egynejű 
volt. Ebből is látszik, mennyire lemaradtak még a besenyő fejedelmek a magyar 
„színvonaltól”! Márpedig az nem volt akármilyen. Nézzük csak: „Még Etelközben 
hatalmas ünnepet ültek..., sült az ökör, a lányok egymást túlkiabálva kisorsolták, 
kié legyen az ökör két heréje: csemege volt az, igazi afrodiziákum!” (52. o.) 985. 
év: „a bográcsokban rotyogott a paprikás” (125. o.). Meg a posztkolumbuszi idők, 
persze. Idézzek itt egy részletet a XVI. sz. neves szótárírójától, Calepinustól 1544-
ből: „Iz ado es iz tsinálo fue szerszámoc nemelliec idegenec es nemelliec hazanc 
beliec minth bors safran nad iz fa haya tewreth gewngber ha nem ehetel hynch 
rea sot thorma gyoekerivel elegeddiel megh vele.” Ami érthető, de Pap Ildikó 
„holdvilág-esszenciájával” már nem tudok mit kezdeni, mint az e korban már 
meglevő (?) latin kifejezésekkel (privilégium, püspök, fluid, amulett, szakrális, 
illúzió stb.) sem. Meglepő Kurszán politikai érettsége, amikor a törzsfők (vezérek) 
mindegyike mellé egy-egy táltost nevez ki, közülük három nőtáltost, papként! Íme, 
a bámulatra méltó emancipáció! Ezek után joggal hiányolom, hogy az ómagyar 
kereszténységről említés sincsen. Igen, mert összeférhetetlen a pogány világgal. Pedig 
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tudjuk, hogy régóta jelen volt az. Csodálkozom, hogy Kurszán kezében „vérrel teli 
kupa” van, s hogy a szerző miért írja kiérezhető büszkeséggel, hogy „végigraboltuk 
Európát, mint bárki más, csak ők kevesebb sikerrel.” (58., 70. o.) Aztán: csak úgy 
„menekültek a gyáva morvák!” (54. o.) Nézzük Vajay Szabolcs történész szemével 
(szabadon fogalmazva): Brentánál (899) I. Berengár, aki bölcsen felismerte a ma-
gyarok ütőképességét és, mert szüksége volt a magyar segítségre, pénzt ajánlott fel 
nekik a „harács-megállapodás” helyett. Korábban elvitték azt, amit tudtak. Most 
elvitték azt, amit Berengár felajánlott. És bekövetkezett az ún. kalandozások „gaz-
dasági lehetőségének” egy új változata. A magyar hadak nem azért mentek, hogy 
raboljanak, fosztogassanak, hanem hogy legyőzzék a soros ellenfeleket. 924-ig, I. 
Berengár haláláig ez a szövetség állott fenn. A magyarok majdnem minden évben 
megjelentek Észak-Itáliában – még kijelölt útjuk is volt: Strata Ungarorum – és 
nem gyilkoltak, nem pusztítottak, csak megkapták járandóságukat. Felvetődik a 
kérdés: kaland ez vagy egy diplomáciai, szövetségi jellegű megállapodás? (História, 
1996. 2. sz. 13–16. o.)

Némileg más, de hasonló volt a helyzet a frank–alemann–bajor örökös belvi-
szályokkal terhes németföldön. A magyar csapatok csakis valamelyik „hadviselő 
fél” behívására jelentek meg itt. Mindig a „gyengébb” felet segítették, hogy az 
erőviszonyok ne tolódjanak el sem a szászok, sem más germán törzscsoportok, 
népek birodalmi törekvéseket hordozó részfejedelemségek teljhatalma felé. Ma a 
korabeli időket, eseményeket nem ismerő turistáknak mutogatják az egykori vár- és 
templomromokat, hogy lám, ezeket azok a barbár, csúnya magyarok rombolták 
le a 900-as években. Igen, karöltve a frank, bajor, alemann és szász seregekkel! 
Mert ezek vártemplomok voltak, katonai őrhelyek, telve fejedelmi és templomos 
(teuton) lovagokkal. A morvákkal pedig nem viseltek hadat eleink. Lehettek kisebb 
összetűzések az avar érdekek miatt, de inkább szövetségben voltak egymással. A 
morvák ugyanis, miután bajor nyomásra felvették a korai kereszténységet, a magyar 
bajtársiasság jegyében sorra tértek vissza korábbi „hitükre” – amint azt Theotmár 
salzburgi érsek felpanaszolta 900 tavaszán IX. János pápához írott levelében – „a 
magyarokhoz társulnak és magyar módra borotválják fejüket”.

Ez a kor Pap Ildikó regényében konyhai mixerrel aprítva és elkeverve jelenik 
meg, valós mivoltától teljesen megfosztva. Az anomáliákkal telített sorok így olykor 
a vicclapok panoptikumába kívánkoznak. Az már csak hab a tortán, hogy a vezérek 
attribútumait is felcserélgeti, részben és egészen, megfosztva azokat jelentésüktől. 
Így vált át Kurszán „kék zászlaján” a „lebegő emberalak” lobogó fölötti kerecsen-
madárrá. A kerecsen szó, mint megtudjuk, nála a „karácsony” szinonímája! (108. 
o.), és a „kazár hadsereget” (100. o.) ki tudja hová vonultató Árpád szüntelen 
csak azon töpreng, „hogyan szüntethetné meg a kettős fejedelemséget” (92. o.). 
Őt már korábban „megfertőzték a Kaganátus eszméi” (88. o.), lobogójáról eltűnt 
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a Turul, s helyére farkasok árnya vetül. Pontosabban: „az Árpádok ősét ábrázoló 
zászlón” totemállat, nőstényfarkas van (45. o.)! A Rómára való célzás világos: már 
a Romulust és Rémust felnevelő nőstényfarkas is keresztény hitű (?) volt.

(Vessem itt közbe, hogy bizony, e könyv jelen-síkjában, a téri jelenetben, úgy-
szintén belengenek az Árpád-sávos zászlók. Idézve a nyilas rémuralmat? Egykor 
Szálasiék német birodalmi vazallus-voltukat – meg tulajdon ostobaságukat – pró-
bálták leplezgetni így, fonákjára fordítva az Árpád-ház szellemiségét. Netán az írói 
oknyomozó tudat is valami hasonlót próbál sugalmazni?)

Rosszul idéződik fel Géza nagyfejedelem udvara. Sarolt például az erdélyi 
Gyula lánya volt, akire Hierotheosz bizánci püspök loccsantotta rá a keleti (és nem 
a nyugati) keresztvizet. A leírás nem említi Piligrim püspököt, akit pedig Géza 
fejedelem kiutasított az országból is, mivel az engedély nélkül kezdte terjeszteni a 
nyugati kereszténységet.

A két idősík a regény 7. fejezete végén összeér, mint Ákos és Dóra, így a kör 
bezárul. A puzzle darabjai képzeletünkben újra összeállnak. A rajz persze ugyanaz. 
Csak „letelt az ezer év... és ismét lehetőséget kaptunk arra, hogy egyek legyünk”. 
„Egyesíteni kell az erőt és a bölcsességet, a nemzetet.” „Most már sokan ismerik a 
Titkot: hidd el, hogy jó neked, és az lesz!” S hogy mi a megoldás e proletár értelmi-
ségi mentalitás szerint? „Hidd el, hogy gazdag és erős vagy és az leszel! Ahogy igaz 
ez az egyénre szabottan, úgy igaz globálisan. Ha egy ország népe, ha egy nemzet 
elhiszi, hogy neki rossz és egyre rosszabb, hogy szegény és egyre szegényebb, akkor 
tényleg az lesz... De ha nem hagyják magukat manipulálni, és juszt is boldognak, 
gazdagnak és szerencsésnek érzik magukat – kis idő múlva így is lesz... A világot 
megváltoztatni csak önmagunkon keresztül lehet: ez a Titok.” (168–170. o.) Tehát, 
mondhatnánk, ha nincs pozitív mentalitásunk, optimizmusunk, erős képzelettel 
megáldott hitünk – el vagyunk veszve.

Pap Ildikó művét a jelenség okán tárgyaltam, erre kényszerített felelős szerkesz-
tőjének állásfoglalása. Elsősorban a regény értelmezése érdemel figyelmet – nem 
véletlen, hogy „kritikusai” és a szerkesztője ettől fölöttébb ódzkodtak – mivel enélkül 
bármi szó puszta, felületi vagdalkozás csak. Az a (tudatosan?) diffúz szövegkezelés 
ugyanis inkább nehezíteni, mintsem könnyíteni igyekezett az értelmezéshez ve-
zető szálak felfejtéseit. Nem a produktum erénye, hogy ezeket az Olvasónak kell 
megtennie, ha képes rá, mert ha nem, akkor az írói szándék nem érthető, nem 
értelmezhető.

Az alapprobléma e műben morális indíttatású. Tudjuk: a közelmúlt az erkölcsöt 
az „osztályharcok” hozadékaként kezelte: értelmezését szűkítve tartalmát fokozta le, 
tágabb (történelmi) mivoltában pedig tagadta, hogy az a folyton gyarapított emberi 
normák (értékek) mindenkori hordozója. Nálunk fél évszázadon át erodálta, majd 
teljesen lebénította a közösségi tudat kohézióit, amire leginkább a rendszerváltások 

EGYÜTT 2009
4

75



időszaka döbbentett rá bennünket. A célképzetes lét átkerült a mikroperspektívákra 
tagolt magánszférákba, ahol a zárkózottá vált embert már csak a maga boldogulása 
kezdte foglalkoztatni.

Felskiccelt rajzban, a niváció érzéklete nélkül, ezt mutatja a regény – pozití-
vumként. Zászlózza is, hogy „önmagunk megvalósítása”, csak ebben vagy hasonló 
közegben kaphat nagyobb esélyt. (Az Olvasó jól tudja viszont, hogy kik számára!) 
Az a történelmi szubsztrátum azonban, amellyel a szerző alátámasztani és igazolni 
vélte tételét, halomra döntötte elképzeléseit. A probléma, kezelési módjával együtt, 
vakvágányra került, s fokozatosan veszítette el súlyát: degradálódott, majd teljességgel 
kihullott és elenyészett. Maradt csak a banálisan naiv és használhatatlan konklúzió.

Ehhez vezetett az a bizarr elgondolás, amelybe az alapprobléma irreálisan 
ágyazódott, s amely, a fából vaskarika abszurditásával, már felvetése pillanatában 
álságos volt. A leírás aztán olyan irányt vesz, ahol egyre inkább szem elől tévesztjük 
a célt, amelyet ab ovo még feltételezhettünk. A végén derül ki, hogy délibáb volt az, 
tűnő képzelgés csupán. A téveszme, amely teljes egészében zárta ki és tagadta meg 
a kereszténységet mint „eredendő rosszat” a káros, nyugati hatásokkal „megfertő-
zött” történelmünkkel együtt, megsemmisítő tényezővé válott. A szerző az általa 
ideálisnak képzelt pogány világot nem találta, így nem is tudta azt rekonstruálni. 
A hitelességétől jócskán megfosztott korszakkal együtt saját magát is elhatárolta 
lehetőségeitől. Az alapprobléma felőli kérdés ráadásul (spontán módon, foná-
kul) metaleptikus felállítást kapott, így egész reszponzuma egy hiányosságokkal 
telített, képzeletbeli mezőbe tevődött, amelyben a korlátokat már nem lehetett 
leküzdeni.

Az pedig, hogy a magyar régiség legprominensebb személyiségei negációkba 
fordíttattak, már csak az inercia törvényei szerint alakuló következmény. A karakte-
rük visszájukra fordítása mellett megfigyelhető még némely tulajdonságaik részbeni 
átruházása is (pl. Árpád és Kurszán esetében). Az Olvasók megítélésére kell bízni, 
hogy az ilyen ábrázolásmód merény-e a történelmi értelmezés ellen vagy csupán 
akaratlan etikai vétség. Tévképzetek esetében amúgy nincs értelme felvetni sem a 
megengedhetőség máskor oly megszokott módon tologatható határait.

Egy valamirevaló regény általában, magasabb képzeti szinten, fikciókkal épít-
kezik, de – amit a dilettantizmus felfogni nem képes – csak a hívebb, hitelesebbé 
formált ábrázolás érdekében, hogy hathatósabb, érzékletesebb eszközeivel művészi 
módon emelje igazába tárgyiasított valóságát a vele ekvivalens, felismerésekből 
nyert mondandóival. Nem tart igényt egzakt ismeretekre, de az írót nem menti 
fel választott tárgya univerzumának teljesebb ismeretétől. Egyetlen műfaj sem 
számolhatja fel saját kritériumait (ezt a posztmodern teszi). Egy történelmi tárgyú 
regényrész is csak általános szinten, közismert módon és értelemben veheti alapul 
a múltat. Tárgyát nem emelheti a fantasztikumba, eseményeit nem vezetheti le 
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feltételezésekből; ismert történelmi alakjait nem ábrázolhatja torzítottan, főleg 
önmaguk ellentéteként nem. Ezt a kommersz érdekű szórakoztatóipar műveli. Az 
ide besorolt művek távol állanak az irodalomtól.

Az eddigi két kritikai megközelítés a felelős szerkesztői penzum hozadéka, 
így csupán az konstatálható, hogy a magyarságtudomány és az irodalomkritika 
szempontjait sem az egykori „Kratkij kursz” hermeneutikája, sem a populista is-
meretterjesztés aktualizált szemlélete nem pótolhatja. Mivel ezek nem a megfelelő 
módszertani (és az egyéb, alkalmazásra kívánkozó) ismeretek szerint jártak el, a 
regényvilág sajátos tényezőinek, moderalkotó elemeinek szakmai vizsgálata elma-
radt. Ami egyrészt erthető. Más relációkból ugyanis megkerülhetetlen lett volna a 
művi minőség, a vázolás és a megoldási mód stb., főleg a mondanivaló taglalása, 
ami ilyenkor többletterhet ró az elemzőre, hálátlan feladatként.

Lássuk azonban a védiratot. Nagy Zoltán Mihály, a regény problematikáját 
tekintve, a szerzőhöz hasonlóan, a kereszténység felvételében jelöli meg sors-
helyzetünk romlásának eredendő okát. Állítása téves feltételezésre épül, emiatt 
következtetései, indoklásaival együtt, kisiklanak. Amit látni kell: már a szóvátétel 
pillanatában megfosztja a kereszténység fogalmát merituma teljességétől, fejszével 
vágva ki annak tőmotívumait (!), hogy ezek nélkül tehesse azt – funkciót váltó 
súlypontáthelyezéssel – a csakis negatív történelmi következmények hordozójává. 
Nem dőlhetünk be ennek a megtévesztő, axiomatikus igényű látszatérvelésnek, 
hiszen a történelmi tapasztalat, a különféle ismeretekkel együtt, mást mutat: még 
a Mohács utáni időkben is, mint a későbbiek során oly sokszor (a néptömegek 
számára szinte mindig!), a fölforgatott nemzetrészek par excellence csakis a ke-
reszténység lényegéből, érdemi részéből merítették az összetartozás, az erkölcsi 
tartás, az érdemleges törekvések sorsformáló, olykor sorsfordító erőit. Mi másból, 
ha nem ebből? Gondoljunk bele: az országlakók nagyobb része a reformkorban 
még írástudatlan volt!

A védirat írója ezt nem így látja. Vízválasztóvá teszi az Árpád-kort lezáró 1301. 
évet – kiiktatva Nagy Lajos, a Hunyadiak korát, a reneszánsz és a reformáció nagy 
korszakait, történelmünk II. évezredének negyedrészét –, hogy összekapcsolva az 
Árpád-kort a Mohács utáni időkkel, negatív ok-okozati összefüggésben láthassuk a 
kereszténység folyamatát. Ami nála teljességgel negatív. Ennek okát ő az Árpád-ház 
kardinális döntéseiben, mindenekelőtt a kereszténység felvételében látja, ami „vér-
ontásig fajuló erőszakkal” történt. Ugyanezt mondja a regény is: „szent királyaink 
kardot fogtak tulajdon népük ellen” (71. o.) E bornírt felfogást teszi magáévá a 
védirat. Ez a pöröllyel vert „kőkemény történelmi tény” követeli meg a nagyjainkra 
szórt sötét jelzőket, valami feltételezett realitás (?) árnyalása érdekében. Vessünk 
hát némi fényt (is) erre a bonyolult időszakra, amikor uralkodóink valóban kardot 
vontak – tulajdon népük és az ország érdekében!
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Egy rendkívüli, ellentmondásokkal telített korban és helyzetben, amikor két 
nagyhatalom roppantó szorításában, ráadásul a belviszályok okozta zavarokkal 
és a pogány rebellisekkel is megküzdve kellett cselekedni, az ország élén álló 
karmesternek éppenséggel nem hattyúdalok levezénylése volt a feladata, hanem a 
feltornyosult problémák megoldása, a dolgok elrendezése. Ez akkor Géza nagyfe-
jedelemre hárult, aki felismerte az egyetlen lehetséges kiutat e válságból és a teen-
dőket is. Nem hagyta ebek harmincadjára a hont, hanem erős, szuverén országgá 
formálta azt. Fiával együtt államot hoztak létre, hogy ne szóródjon széjjel a nép; 
sőt keresztülvitték, hogy az egyenrangúan kapcsolódjon be a szilárdabb alapú 
nyugati keresztényvilág kulturális erőterébe. Ami akkor e nép fennmaradásának 
egyedüli záloga volt. István csak az ellene lázadók seregei ellen fogott kardot. Ha 
nem ezt teszi, alighanem az úzok, besenyők és a megannyi más nomád-félnomád 
népek sorsára juthattunk volna.

A kereszténység felvétele semmiféle behódolással nem járt. Ez a csehekkel és 
a venédekkel stb. részben megtörtént, de Géza okult belőle. Nem engedte meg 
I. és II. Ottó császároknak, hogy magyar területek egyházjogilag-politikailag ide-
gen érsekségek (Mainz, Passau, Salzburg) egyházfősége alá kerüljenek, bárhogy 
buzgólkodott ez ügyben a pápa is. Csak néhány térítő püspököt engedett be az 
országba. És azt se feledjük: vidékünkön (Bereg, Ung, Ugocsa) az első pápai tized 
beszedése csak 1332/33-ban történt. A Koronát, amit Róma küldött, később, mint 
a függetlenségnek és a szuverenitásnak a keresztény világban máig oly példa nélküli, 
egyedülálló szimbólumaként, szent királyaink minden más földi hatalomnak, még 
a pápainak is (!) teljes kizárásával – Mária égi oltalmába ajánlották. Amivel mintha 
jelezni és üzenni akartak volna valami örök időkre szólót, számunkra is.

Az Árpád-ház uralkodóinak valós alapú, imponálóan nagy történelmi érde-
meik vannak, s fölmutatható eredményeik: honszerzés, honalapítás, ország- és 
államépítés. Ennek megvalósítása arra vall, hogy akkor öntudatos és karizmatikus 
vezéregyéniségei voltak a magyarságnak és nem gyenge, labilis jellemű, negatív 
tulajdonságokkal terhelt uralkodói. Nagyjaink nem szorulnak védelemre, méltó-
ságképük elévülhetetlen. Őrzi őket a nép- és a nemzettudat, legnemesebb hagyo-
mányaink felől. Rendkívül stupid, kilúgozott agyúnak kellene lennünk ahhoz, 
hogy ne így lássuk őket!

Az, hogy nálunk a múlt század negyvenes évei második felétől kezdve mély-
szántással fordították alá a történelmi tudatot, nem menthet fel bennünket a 
magyar historikum ismerete alól. Mindenkori okulásunk alapbázisa az. Aki elveti 
és megtagadja, nemzete önvalójával kerül szembe. Példák intenek erre, többek közt 
ez az elhibázott problematikájú-koncepciójú regény és annak védirata ugyancsak. 
Hibájuk egy tőről fakad: az elégtelen ismeretekből levont, rossz következtetésekre 
alapozott szemléletből – torzító, elmozdult optikával persze. Elvonatkoztató fény-
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töréses szemlélet ez, olyan abszolútummal, amely vélhetően mindent helyettesíthet: 
tárgyismeretet, eljárást, szakszerűséget. Komplex egysége még sincs, mert kihagyásos 
elvű módszert alkalmaz: lényeges dolgokat vet el, takar és mellőz; annak érdekében, 
hogy ezek helyébe egyéb érveket állíthasson, majd akadálymentes hathatósággal 
törjön – más irányba.

Ennek csak egyik megnyilvánulása, hogy egyetlen „logikai” láncra fűzi fel – 
ok-okozati összefüggésekként – a magyar történelem különböző indíttatásokból 
fogant eseményeit. Kell a nagy ív, hogy elmondhassa: „nagyjaink minden korban 
hibázhattak, a tragédiákért ők is felelőssé tehetők”. Hogy ezek tudatában jelenjék 
meg az „újszerű világlátás”, a lesulykolt mérleg, a konklúzió döbbenete: a fiatalok 
„okkal és joggal szégyenkeznek »nagyjaink« miatt”. A védirat szerzője ezt a mából 
mondja, szemében a XX. század valóban negatív történéseivel – visszavetítve eze-
ket a magyar történelem egészére, beleértve a legrégibb időket is, hiszen a könyv 
kapcsán ezekről van szó. A hangsúly azonban a történelmi személyiségekre esik 
(megvédendő a regény ábrázolásmódját!), akik a XX. sz. negatív hozadékaival is 
megterhelve azonmód matrjoskabábokként válnak kortalan bűnbakokká a feltételes 
mód kaptafáján. Saját korukban szerzett érdemeik kiiktatódnak, hogy helyükre a 
legújabb érák »nagyjainak« „kritikátlan idealizálása”, „a szolgalélekkel föléjük emelt 
hamis glória” kerülhessen, az ‘agyonpropagáltság’ (ezt az egyik kritikus írja!) összes 
kellékeivel! A szóhasználat jelzi, mely vezetőkről kerültek át rájuk a jelzők, 2009-ből 
nézve! Mert az Árpád-kor uralkodóit az elmúlt század, főleg annak második felét 
tekintve, minden megnyilvánulásával és politikai kurzusaival mellőzni igyekezett. 
Például az 50-es években Árpádot „erőszakos”, „hatalomra törő” személyiségnek 
próbálták beállítani. A fejedelemnek valójában csak az utódlás kérdése jelentett 
gondot. Ő a dinasztia életképessége szempontjából megszüntette a jogutódlás 
szeniorátusi gyakorlatát (mivel itt idős személyek rövid „trónidejével” kellett szá-
molni, nem kis zavarokkal) és visszatért egy korábbi jogszokáshoz: a legifjabbat, 
Zoltát jelölte fiai közül jogutódnak. A korabeli történészek Árpád e teljesen jogszerű 
döntéséből próbáltak hatalmi törekvéseket és „ügyeket” kiolvasni.

Nagy Zoltán Mihály ugyancsak hasonló törekvéseket tulajdonít a honszerző 
fejedelemnek, példátlan „logikával”! Minden szillogizmust elvetve, nála egyetlen 
feltevés az előzmény (premissza), amely önmaga ellentett tételeként lesz konklúzió! 
Ennyit erről a „privát bizonyításról”.

Nincs értelme vitatgatni, hogy milyen fokon ábrázolta a regény történelmi 
személyeinket. A szerző őket csakis negatívan ítélhette meg, mert ez következett 
elgondolásából. Emiatt sikeredett Géza, Sarolt és István alakja teljesen, míg Álmos 
emléke és Árpád szerepe alapjaikban, túlnyomó részben dehonesztálóvá.

Álmos emlékének képe külön figyelmet érdemel. Attribútuma a bábu. A szó 
kétségkívül a keleti szlávoktól került nyelvünkbe, bár eredete Mezopotámia és 
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Kis-Ázsia felé mutat. A műben egyébként salátakatángként meredeznek az idegen 
motívumok, amelyeknek semmi közük az ábrázolni óhajtott kor (895–985/997) 
szóhasználatához vagy tárgyi-szellemi világához. (Pl. a Baba Boldogasszony kife-
jezés!) Az alapvető, történelmi-néprajzi ismeretek hiánya, minden látható szándék 
ellenére, így bosszulja meg és teszi kirívóan irritálóvá a szláv bábu attribútumával 
Álmos vezérlő fejedelem emlékét.

A védirat írója sem érzékeli a blaszfémiát a bábuval kapcsolatban, így az 
ábrázolás jelképes szintjén nála ez „vitathatatlanul pozitív kép”. Mégpedig olyan 
egyértelműen, hogy az egész problematikát (ti. a negatív ábrázolásmód és a regény 
ügyét) egy extrapoláns svédcsavarral Árpádról Álmosra háríthassa. S bár Álmos 
nem szereplője a műnek, amit ő is jelez, írása egyharmad részét Álmos köré fonja, 
szánalmasan és sejtelmesen sorjázó, ún. „bizonyítékok” sulykolásával. Fő érv ez 
nála és mentőöv, hogy védhesse a regényt, ami teljesen reménytelen vállalkozás. 
Ráadásul azt írja, hogy a folyóiratban közölt regényrészletekben „nyoma sincs az 
említett történelmi személyiségek (...) deheroizálásának”. Nincs? Akkor olvassa 
el még egyszer az Együtt 2008/2. számának 52–53. oldalait! Ott többek közt ezt 
olvashatja: Árpád „nem azt bánta, hogy Kurszán halott... Már rég azon törte a 
fejét, mi módon szüntethetné meg a kettős fejedelemséget, hiszen a kende csak 
zavarta őt az örökös aggályaival” stb. És: „Kevés idő múlva Árpád fiai elfoglalták 
Kurszán várát, ők ültek a meggyilkolt kende vagyonába”. Ez lenne netán Árpád 
apoteózisa, „dicsérete”?... Nagy hévvel és bombabiztos „korismerettel” nemcsak a 
körültekintést mellőzi, de a józan megítélést is!

Az Együtt c. folyóirat két (és nem három!) olyan ominózus részletet közölt a 
regény történelmi síkjából, amely joggal sérti ábrázolásmódjával e kor valóban 
markáns személyiségeit. (A mai síkból vett harmadik részlet nem kapcsolódik ide.) 
Ezt tettem szóvá 2009 januárjában a szerkesztőnek: nem ilyen részleteket kellett 
volna a lapba tenni, talán akadhatott volna valami más. De megjegyzésemre in-
gerülten reagált: a Kurszán halála c. részletben (Együtt, 2008/2. sz.) „Árpád igenis 
pozitív szerepben van ábrázolva”! Nem értettem ezt az ellenvetést, ezért később 
ugyancsak Beregszászban, az Európa–Magyar Házban, újra szóba hoztam a témát, 
amikor ott vele együtt szemléztük éppen a „stande pityerét”, ahol a Táltosok c. 
mű már könyvalakban volt kiállítva. Sajnos, ekkor sem jutottunk tovább Árpád 
ábrázolásmódjánál. Merevsége láttán fel sem hoztam további észrevételeimet. Pedig 
jobban tette volna, ha meghallgatja azokat! Például: honfoglaló vezéreket abban 
a korban csakis jeltelen sírba temettek; igencsak bizarr, hogy „Kurszánt tizenkét 
gyermek holttestével körbevéve temették el” (Együtt, 2008/2. sz. 51. o.) és végül: 
Álmos fejedelem emlékét szláv bábuhoz kötni kegyeletsértés (Együtt, 2006/4. sz. 
19. o.). Ki ne tudná, hogy Álmost leginkább a turul emblémája illeti meg. Emese 
álma jusson eszünkbe, meg a rakamazi korong és a különféle régészeti leleteken 

EGYÜTT2009
4

80



látható turulábrázolások stb. Ez viszont akkor nem került szóba. Ha csak felvető-
dött volna, ott helyben csaptam volna le Álmos „bábujára”, hiszen a honfoglaló 
vezérnek nem ilyen „megtiszteltetés” jár! Szerintem Álmos mennydörögve adna 
hangot nemtetszésének „bábuja” láttán. És azt hiszem, a szerkesztő, ha tudja ezt, 
alighanem kihagyja „védőiratából”.

Tudatosítani kellene már, hogy egy alkalmi felszólalásban elhangzó megjegy-
zés, utalás stb. sohasem szinoptikus, még a vélemény árnyékától is távol áll. Íme: 
„Vannak olyan irodalmi kísérletek, de produktumok is szűkebb pátriánkban, 
amelyek az újat mondani akarás érdekében elvetik a sulykot. Megengedhetőnek 
tartják régi korok, események, azok jeles szereplőinek megmásítását és megváltoz-
tatását; olykor fordított képsorokban, önvalójuk ellentéteként mutatva azokat. 
Példa erre Pap Ildikó Táltosok c. új regénye, amelyben még a honfoglaló Álmos 
fejedelem is kirívó módon jelenítődik meg.” Körülbelül ezt mondtam el a mindig 
jelentkező, mindig meglevő honi dilettantizmus visszaszorítása érdekében fél tucat 
jelenlévő előtt Beregszászban, 2009. június 25-én. Nyugodtan sommázom ezt 
most is. Álmost említettem, de még inkább mondhattam volna Árpádot, Gézát 
vagy Istvánt. Mert ők valamennyien mind rossz fényben kerültek „ábrázolásba”. 
A képben szerepük csakis (és nem is, ahogy a védirat írója mondja) negatív! Bárki 
élhetett volna az ott elhangzó szavaimra ellenvetéssel. Mert élőbeszédre szó a válasz: 
helyben és azonnal, az esetleges félreértések elkerülése végett. Ami alapvető etikai 
szabály. Ezt a felelős szerkesztő ott megtehette volna: a parádriposztok lehetősége 
amúgy felmerült bennem, a csípőficamok minden kockázata nélkül. Nem élt vele. 
„Ellenvéleményét” (sic!) későbbre halasztotta. Nyilván a „tálalás” módja miatt. A 
védirat szövege, szerkezete mutatja is, hogy miben reménykedik: ez esetben is a 
hosszúmondat nyakatekert értelmezéseiben.

Az összegömbölyödött sünre emlékeztető alapállásából (menteni a menthe-
tetlent!) hosszan, bekezdéseket ölelve össze, tekeregnek elő nagyívű, a jogásznyelv 
mintáira hangszerelt, eklektikus szerkezetű mondatai. Heterogén állítások értelmez-
gető módozatait keveri axiómák, antinómiák, olykor egymásnak is ellentmondó 
szókapcsolatok és tagmondatok többszörösen összetett áradatfolyamába, hogy 
minden áron kizárhassa az egyértelműséget. Ez arra jó nála, hogy „mondanivalóját” 
sokszoros jelentésűvé dimenzionálja, vagyis olyan „olvasatokká”, amelyeket (egy 
esetleges, netán később bekövetkezhető alkalommal is) saját és igencsak sajátságos 
értelmezgetéseivel kénye-kedve szerint használhasson fel újra, ha úgy adódik. Amo-
lyan „jól bevált” Nagy Zoltán Mihály-i módon. A mondatalkotás ilyen módját, jól 
tudjuk, akkor szokták alkalmazni, ha igen kényelmetlen és kellemetlen dolgokat 
kell körmönfont módon, a „látszólagos igazság” fénymázával magyarázgatni vagy 
mentegetni. Az ilyen mondatok tagjai egymást kioltva csapják ki az értelmezhetőség 
biztosítékát a maga egésze felől. Akárcsak a villanyhálózatban, nem kell belenyúlni 
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a részletekbe, mert azok esetenként eléggé rázósak lehetnek. Az effajta hosszúmon-
dat eleve zsákutca: végső soron azért van, hogy (főleg magára nézve) ne mondjon 
semmit. Nem kell, de nem is lehet komolyan venni. Jusson eszünkbe, hogyan jár 
el bírósági perek levezénylésénél a taláros testületek elnöke. Leggyakoribb szavai 
ezek: „Tőmondatokban!... A lényeget!... Igen vagy nem?”

Nagy Zoltán Mihály eljárását nem tartom jónak, jogosnak pedig semmiképpen 
nem. A szóban forgó regény ugyanis több sebből vérzik. A szerkesztő pedig csak 
megfoghatatlan, figyelmet elvonó, közhelyszerű fogalmakat sorjáz: oknyomozó 
jelleg, tisztázó szándékú feszegetés, magyarázat-keresés stb. Ha valaki, legyen az 
szerző vagy szerkesztő, ill. bárki más, „tisztázni” óhajt valamit nemzete történel-
mében, kezdje azzal, hogy mi van meg az adott tárgyban, mi kell neki a folyton 
gyarapodó ismeretanyagból, napi felállás szerint. Tisztázni, feszegetni valamit 
enyhén szólva is csak alapos indokokkal és hozzáállással lehet s érdemes. Na meg 
persze a szerteágazó, korrekt, részletekbe menő és ellenőrzött ismeretek birtokában. 
Hiányos tudással pedig aligha.

Tegyem itt szóvá, hogy nem világos, mit tekint a szerkesztő értéknek. A védirat 
szövegében olcsó, devalvált fogalmakként, kopott flitterek közhelyes fényében röp-
ködnek „nemzeti értékeink”, de főleg a „nemzeti” jelző. És itt felhívom a figyelmet 
a „Mitől prüszköl a szerkesztő?” c. írására, amely az Együtt 2006/1. számában jelent 
meg. Ebben az áll, hogy „már-már belefullad” a „csapnivalóan megírt” opuszokba, 
„beleértve a támogatást nyert, az Intermix Kiadónál megjelentetésre váró kéziratokat 
is”. Panaszkodik, hogy megíratlan művek kerülnek asztalára, amelyeknek „szinte 
minden sora átfogalmazásra” szorul. „Egy mozdulattal szemétkosárba lehetne 
vetni” ezeket, amint írja. De a szerkesztő „szerzőpárti” és „menteni kívánja a kusza 
halmazban csillogó értékeket”. (A félreértést elkerülendő: itt nem a szóban forgó 
regényről van szó, hanem más »kézirat-kincstárak« halmazairól.) Különösebb 
képzelőerő nélkül mondhatjuk: Don-Quijote-i látásmóddal van dolgunk. (Csak 
emlékeztetőleg: Cervantes főhőse a birkanyájat látja dicső és fényes lovaghadse-
regnek.) A szerkesztői látás, a regény „értékei”-re való célzásaival, valamiképpen 
ehhez hasonlítható.

Amennyiben a szerkesztő a regény által felidézett két versbetétre (tűzima, 
regösdal) gondol, nem feltétlenül osztom „értékekre” fogékony elképzeléseit. A 
székely tűzimáról szakmabeliek mutatták ki, hogy annak csupán három sora („A 
Tűz-isten oltalmazzon / Istennyila meg ne sújtson. / Mint ez a tűz, oly igaz légy!”) 
autentikus, s ezek bizony a IV–V. század zoroaszterikus hitvilágából valóak. A ko-
rábbi időkből való eredet még nem lenne ellentmondás, de a „fölöslege” (?) – lásd 
a regény 84. oldalán – igen. A regösének (110. o.) pedig még inkább műköltés. 
Mutatják ezt mindkét esetben az „újkori” szavak, fogalmak (Boldogasszony, 
Danuvius hableánya), de a nyelvezetük leginkább!
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Valamirevaló „értékeket” én a regény által ábrázolni vélt (885–985/997) korra 
vonatkozólag nem találtam. A szerkesztő „felmutatható, féltésre szánt értékekről” 
beszél, de valahogy elfeledkezik egyet is megemlíteni. Kénytelen vagyok feltenni 
a kérdést: csak tán nem az „ökör két heréjét mint afrodiziákumot” (52. o.) kell 
nemzeti értéknek tekinteni?

Világos csak az, hogy a szerkesztői elfogultság esetünkben alaposan túlhajt 
azon az amúgy sem magasra állított mércén és határvonalon, amelyet az egészséges 
szemléletű szerzőpártiság még megenged. A tünet nem új. Hangoztattam már épp 
elégszer, hogy mi lehet irodalmi viszonylataink között a megoldás: egy mindenki ál-
tal elfogadott, jó szakmai képzettséggel rendelkező lektor! A mai kárpátaljai magyar 
irodalom érdeke követeli ezt. Lássuk be, hogy a meder olykor bizony felügyeletre 
szorul. Ha viszont marad a mostani helyzet, úgy, ahogy van, változatlanul, romlani 
fog a közérzetünk. Amit a honi paravánfalakon átlobogó, darócba szőtt „sejtelmes” 
kanavász csak jelezni tud az ide-oda rángatott indulatok tüneti szintjén, de feloldani 
azt soha nem lesz képes. És ez az, ami nem kedvez senkinek.

 
                                                                                     FOdOr géza
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