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násával. És különben is: a meghatalmazás 
magától a Bérlőtől (Mester) származik. Du- 
na-regény helyett a Duna-regény regénye, 
Esterházy-kritika helyett (mintegy) az Ester- 
házy-kritika kritikája. Ami pedig a formát il
leti: hadd legyen (let it be), olyan, amilyen. 
Posztmodern. Másképpen szólva: a Dunának 
sok holtága van, mégis eléri a tengert.

Do now!
Mindenféle ideologikus irodalom parairo- 

dalom. Az ellenteoretikus irodalom is teore
tikus irodalom, vagyis -  olykor -  igazoló iro
dalom. Mit igazol? Az önlemondást, az indi
viduális feladat cserben hagyását: mintegy hi
telesíti a csődöt.

Amit szabad Sró-Jupiternek, nem szabad a 
kritikus-kisökörnek.

ANEKDOTA
Egyszer így kiáltott fel unokáit oktatva az 
örökifjú magyar irodalom: -  Addig jó , míg 
jó l működik az epéd!

Csokonai Lili könyve, Hrabal könyve, 
Hahn-Hahn grófnő könyve, Házy Eszter 
könyve. Állítsátok meg Esterházy Pétert.

A buhera szinonimája: vakéra.
Bevezetés után kivezetés az irodalomból? 

Pontosabban az irodalom bevezetése nem is
mert (elfelejtett) tartományokba? Kávéházi 
politizálás? Sör puccs?

A divattörténet kacskaringói. Egykor 
Kosztolányit elegánsnak mondták. Szerzőhöz 
hasonló alkat: kulináris lény volt. Szerzőnek 
idősebb fivére. Csak épp kacskaringók, holt
ágak. Idő elmosta mozdulatok. Egy sétapál
cás kéztartás. Ahogy frakkba bújunk. Bizony
ságul a nevelés zsákutcáira. És akkor még 
nem szóltam a műbírálat silány állapotjár ól.

Vagy vegyük apánkat. Épp hetvenkedve 
fogtunk volna bele legújabb hőstettünk me
séjébe, amikor szelíden (ahogy csak ő tudott, 
emlékszel?) ránk szólt: „Ne csácsogj, növeled 
a káoszt.” Akkor abbahagytuk.

Ez az írás Balassa Péter, Csuhái István, Ker
tész Imre, Lengyel Balázs, Németh G. Béla, 
Orbán Ottó, Radnóti Sándor szövegrészletei
nek, valamint Esterházy Péter Hahn-Hahn 
grófnő PILLANTÁSA című könyvéből vett idé
zetek felhasználásával készült.

Horkay Hörcher Ferenc

K Ö N Y V M O L Y

EGY ALIG ISMERT 
REMEKMŰ

Fodor Gézának

Kodolányi Ján os: Boldog békeidők
M agvető és Szépirodalmi, 1976. 521 oldal, 39 Ft

„Találtam egy könyvet”, írhattam volna az is
mert Ho/mi-szlogent címként, de valójában 
Fodor Géza adta a kezembe, ezért is szól neki 
az ajánlás. Persze ezt a könyvet valóban meg 
kellett találni, hiszen jóformán teljesen isme
retlen nemcsak a „művelt olvasóközönség”, 
de az irodalmárok körében is. Első kiadása 
1956-ban jelent meg -  jóllehet a kézirat már 
1949-ben elkészült -  és szinte semmiféle fel
tűnést nem keltett: mindössze három rövidke 
recenziót publikáltak róla, az Esti Hírlap és a 
Dunántúli Napló mellett az Erdőgazdaság és Fa
ipar közölt tudósítást, utóbbi talán azért, mi
vel a regény egyik főszereplőjének erdész a 
foglalkozása... Nos, ez semmiképpen sem te
kinthető komoly karriernek, de némiképp 
magyarázható: 1956-57-ben fontosabb dol
gok is akadtak, mint egy regény befogadása. 
De nem já rt sokkal jobban Kodolányi az 
1976-os újrakiadáskor sem: Csűrös Miklós 
alapos tanulmánya a Lüeratúra 1975/2. szá
mában nem csinált nyarat. Még egy fontos, 
a tárgyalt regényt is számba vevő írásról tu
dunk, Fülöp László dolgozatáról {Alföld, 
1983/12.). És persze meg kell említeni Tüs
kés Tibor kismonográfiáját 1974-ből. A re
gény szellemi súlyához mérten ez fájdalma
san kevés. Pia most kísérletet teszek feltá
masztására és vázlatos elemzésére, egyrészt 
nyilván a felfedezés öröméből írok, továbbá 
a méltányosság okán; másrészt abban a titkos 
reményben, hogy sikerül valamit feltárni a 
közelmúlt méltatlanul elfeledett tradíciójá
ból. Hiszen mára lassacskán úgy tűnik, hogy 
Kosztolányin, Márain és Ottlikon kívül nem 
is élt számottevő prózaíró a „posztmodern 
fordulat” előtt: a hagyományértelmezés meg
lehetősen eltorzult, vagy finomabban szólva 
egyoldalú lett. Meggyőződésem az is, hogy 
remekművek újraolvasása, új szempontú be
fogadása legalább kétgenerációnként kötele
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ző egy magát valamire becsülő szellemi élet 
számára. És a BOLDOG BÉKEIDŐK egyike az 
egy kézen megszámolható tökéletes, minden 
mozzanatában átgondolt magyar regények
nek, a bahtyini polifon regény ritka telített
ségű változata, mely a legmodernebb iroda
lomszemlélet érdeklődésére is bízvást számot 
tarthat.

Annyit bizonyosan tudunk Tüskés Tibor em
lített könyvéből, hogy Kodolányi nagy kedv
vel, könnyedén, szinte játékosan dolgozott a 
kéziraton, és akiknek felolvasta, szintén a tér
düket csapkodták nevettükben. 1948 máju
sában már a befejezésről tudósít az író: „Új 
művem fixomfertich... Harsány örömmel írtam, fe 
leségem agyonnevette magát rajta. Egy barátom, 
akinek néhány részletet olvastam fö l belőle, vizesre 
röhögte a  zsebkendőjét.” (Id.: Tüskés, 237. o.) 
Mindez első pillantásra különösnek tetszhet, 
mindenekelőtt a nagy jókedv a regény olvas
tán, hiszen kevés szövegben találkozhatunk 
ennyi emberi gyarlósággal, kisszerűséggel, az 
aljasság határát súroló vagy azon is túllépő 
förtelmes tettekkel, szellemi nyomorral -  és 
még sorolhatnánk. Erre azonban később fo
gok kitérni. A megírás problémátlansága vi
szont természetesnek látszik, ha belegondo
lunk, hogy Kodolányi voltaképpen harmad
szor fogalmazta meg regényét. Igaz, az AKIK 
NEM TUDNAK SZERETNI („hajdani vacak” -  nyi
latkozta a kisregényről Kodolányi), talán a cí
mét leszámítva, nem játszott fontosabb szere
pet. A másik viszont, az 1940-ben keletkezett 
SÜLLYEDŐ világ című önéletrajzi regény, kü
lönösen annak első része már igen közel áll 
a Boldog békeidők-Iiöz: egyrészt alapanya
ga, másrészt magyarázata a kilenc évvel ké
sőbb papírra vetett textusnak.

Mi ez az alapanyag? A regény cselekmé
nye nyilvánvalóan önéletrajzi fogantatású, jó  
néhány szereplő azonosítható. Mindenek
előtt az író családja és közvetlen környezete; 
a cselekmény nagyjából egybevág a valóságos 
életrajzi tényekkel. A kiindulópont: Németh 
Gyula erdész (a valóságban az író apja, Ko
dolányi Gyula) fiatal feleségével, Hússal (a va
lóságban Martinovich Ilona) és két gyerme
kével, Lacival és Iluskával (a valóságban János 
és Ila) megérkezik új állomáshelyére, Pécsvá- 
radra. Az első fejezet botrányok sorozata: Né- 
methné mindenkivel összetűzésbe keveredik;

hisztérikus, már-már paranoiás fiatalasszony, 
férje és környezete „ bolond”-nak nyilvánítja -  
a válás elkerülhetetlen. A szakítást Németh 
(akár a valóságban az író apja) szinte vadál
lati kíméletlenséggel és ridegséggel intézi, a 
fiatalasszonyt valósággal kitoloncolják, elhur
colják a házból. „Most már világosan látom, hogy 
anyámmal valami rettenetes gazság történt. Nem 
az, hogy apám nyilván egykettőre belefásult a  há
zasságába, s lassan-lassan tűrhetetlenné vált szá
mára az együttélés egy asszonnyal, akit, ha leány
korában szeretett is, valami okból már idegennek 
érzett... De hogy tudatlan, nagyképű orvosok és go
nosz barátok hogyan hajszolták bele anyámat vala
mi kezdeti, egyszerű, mindennapi vérszegénységből 
a  teljes feldúltságba, mindenkiben meglevő kicsiny 
lelki egyenetlenségeiből hogyan duzzasztottak súlyos 
idegbajt, az bizony elképesztő. ” I  gy szól Kodolá
nyi ítélete a SÜLLYEDŐ viLÁG-ban. (Magvető, 
1979. 13-14. o.) Ez az ítélet alapvetően nem 
módosult a későbbi regényben sem. Arn az 
anya alakjának megjelenítése itt jóval szatiri- 
kusabbra, groteszkebbre sikerült -  hogy mi
ért, arra később próbálok magyarázatot adni.

Az első fejezet tehát a fiatal anya elszállí
tásával zárul. Semmi akadálya ezek után, 
hogy a kulcsait rémületes tekintéllyel csörge
tő házvezetőnő, Miskolcziné-Julcsa néni ve
gye át a hatalmat az asszony nélkül maradt 
házban. Ésjulcsa néninek tervei vannak. T i
tokban azt reméli, hogy a nyári szünidőre 
idehozatja zárdában tanuló lányát, Piroskát, 
és aztán ki tudja, miféle romantikus viszo
nyok szövődhetnek a válófélben lévő erdész 
(„korekt, szoányírt úriember” — így Miskolcziné) 
és a friss diplomáját kézhez kapó tanító néni 
között... Egyelőre azonban az erdész -  persze 
anélkül, hogy a házvezetőnő tudna erről -  
anyagiasb alapérzületű bájak után néz, nemi 
kínjait csillapítandó a sváb cselédlány, Kádi 
ágyát látogatja meglehetős rendszerességgel. 
A szerencsétlen pária persze vadul beleszeret 
az „úr”-ba, különösen akkor, mikor a nagyta
karítás alkalmával megtalálja a szekrényben 
Németh egykori katonai uniformisát: „Az úr: 
katona!” (191. o.) A giccs-szerelem paroxiz- 
musában fetrengő, magyarul-németül egy
aránt hátborzongatóan beszélő Kádi alig talál 
szavakat csodálatos érzelmei kifejezésére: 
„Tú, tú, tú, Allerlípszí... Jezuszm aria... Szinte resz
ketve lépett újra a  szekrényhez, óvatosan ölelte át 
a  katonát, s keblére szorítva leemelte a  fogasról.
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Úgy omlott a  vállára, úgy tapadt hozzá, mint egy 
sebesült hős, aki megadta magát a  gyógyító szere
lemnek. Kádi olyan volt, mint a  mesebeli szerető, 
aki darabonkint összerakja és csókjaival támasztja 
fö l a  halott vitézt.” (192. o.) Kádinak persze 
nem tetszik, hogy hamarosan megérkezik Pi
roska, némi joggal lát vetélytársat a leendő 
tanítókisasszonyban -  nyomban el is tör egy 
vázát az esti mosogatás alatt, A lány látogatá
sa valóban fontos változások okozója: Né
meth egy kissé örül is neki, hiszen mindhiába 
küzd a sváb cseléd nemi vonzása ellen, un
dorodik tőle és önmagától, de mégis minden 
éjjel belopózik a „vadszagú” ágyba. Am ettől 
kezdve ez lehetetlen: „Holnap már jobb lesz -  
gondolta Németh. -  Megérkezik az a  lány. Nem 
mehetek ki — oda...” (206. o.)

És „az a  lány” megérkezik -  így indul a 
harmadik fejezet. Miskolcziné úgy várja, akár 
az egyetlen általa olvasott könyvben, A Könyv
ben gróf Rónaházy Katalint: „Megérkezik K a
talin. Katalin H idasfalvára, a  regényben.” (184. 
o.) Persze mint annyi sok hazug és öncsaló 
ember (a kettő voltaképpen -  egy, mint azt 
Kodolányi az egész regény formavilágával bi
zonyítja), Miskolcziné sem hajlandó tudomá
sul venni, hogy Piroska nem Katalin, vagyis 
nem balatonkék-szemű, szőketisza-fürtű, áb- 
rándos-őzikés, andalgó-riadt honleány, de af
féle „fin de siécle” kisasszony, kinek szexuális 
érdeklődése több mint élénknek nevezhető. 
Nem ájul hát el a kert„virányai” láttán; mikor 
kicsomagol, három könyvet helyez az asztal
ra: Zola: Nana; Maupassant: A T ellier-ház; 
végül, de korántsem utolsósorban Krafft- 
Ebing akkoriban alapvetőnek tartott művecs- 
kéjét, a PsyCHOPATHIA SEXUALlS-t. Mindeze
ket a bűbájos leányka „unalmas, kötelező olvas
mányoknak” nevezi, Miskolcziné persze sápíto- 
zik, hogy még nyáron sem hagyják békén az 
ő „eddes kis bogarát”. A harmadik és a rá kö
vetkező fejezet Piroska berendezkedését és 
térnyerését ábrázolja a házban és Németh 
életében. Mert tagadhatatlan, hogy a telt 
keblű, asszonyosan érett lyányka erős szexu
ális érdeklődést támaszt a Kádit immár nem 
látogatható és némi nemi nyomorban szen
vedő férfiban. „Néha-néha ugyan zavarba ejtette 
őt a  lány nagyra nyíló, zöld szeme, arca gödröcs- 
kéiben bujkáló pajkos mosolya, az érettségtől meg
hasadt ringlóhoz hasonló, félig  nyitva felejtett ajka, 
s különösen a  melle, keményen és puhán domborodó

melle, mert szüntelen azt a  képet csalta az eszébe, 
hogy kibontja a  pongyolát, kiemeli a  fodrok és ha
bok közül, s egy gőgicsélő gyermek szájába nyomja. 
Valahányszor a  mellére nézett, mindig erre kellett 
gondolnia.” (222. o.) A finom belső rím nyil
vánvalóvá teszi, hogy itt Németh gyerekkori, 
alapvető erotikus élményéről van szó. Pia fel
idézzük egyik korábbi, Kádi első meglátoga
tása előtti belső monológját, kétségtelenné 
válik az erdész szexuális érdeklődésének ere
dete: „Később egy aratóasszonyt látott a  fa  hősében. 
A gyermekét szoptatta. Égő szemmel, szégyenkezve 
s mégis mohón figyelte a  fia tal parasztasszonyt, de 
úgy tett, mintha nem látna semmit.” (113. o.) És 
aztán a félesége helyett a kis Lacikát szoptató 
dajka képe: „Pattanó réklijéből duzzadó, fehér 
emlőt bontott ki, gügyögve dugta a  kisfiú szájába. 
És nevetett... M áli vagy M ári... Nem emlékszik. 
Nem, nem, erre sem szabad gondolni, gyalázat, 
semmi köze hozzá...” (116, o.) Anélkül, hogy 
elébe akarnék vágni az eseményeknek, már 
itt meg kell említeni, hogy Németh erotikus 
emlékeinek ez a feltárása előre jelzi, hogy a 
rendkívül heves vágy ellenére miért nem ér 
végül is célt Piroska az erdésznél, miért nem 
sikerül feleségül vétetnie magát. Hiszen nyil
vánvaló, hogy az erdész számára a női mell 
tabu, a vad vágy iránta mindvégig elfojtódik, 
mivel Németh retteg a büntetéstől. Az „ős
eredeti” élmény természetesen az anya alak
jához kapcsolódik: „Egyszer aztán, mintha 
véletlenül tenné, belenyúlt a  mama nyári blúzába. 
Puha domborúságot érzett, nem holmi idegen 
tárgyat, hanem eleven, sima, meleg testet. A követ
kező pillanatban mama szigorúan ránézett, fü lig  
elvörösödött, és égő ütést csattantolt a  kezére.” 
(113. o.) És a másik alapérzület: az óramű 
pontosságú életet élő rideg „faember” (Piroska 
nevezi így titokban) csillapíthatatlan szere- 
tetvágya, mely az alakjára letéphetetlenül rá
dermedt inkognitós maszk miatt képtelen ki- 
elégülni -  ez legalább akkora tabu, mint ama 
másik, a szexuális.

Mindamellett az ötödik fejezetben Piroska 
eljuttatja Némethet egy csókhoz. Rövid, suta, 
kissé ügyetlen csók, de csók kétségtelenül. 
„És azt is látta, hogy a  kék babos ruha alatt feszesen 
liheg a  melle.” (434. o.) Már tudjuk, hogy ez 
tabu, és Piroskának semmi reménye a házas
ságra. De -  bár akaratlanul -  annyit mégis 
elér, hogy fölkorbácsolja az erdészben a vá
gyat, aki ezen az éjjelen nem tud ellenállni
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Kádi csábításának. Itt ismét egy belső rímre 
kell felhívni a figyelmet: Kádi, a szutykos cse
lédlány és Piroska, a finom úrilány a katona 
fantomalakjában teljesen valószínűtlen mó
don, de mégis összeölelkezik. Hiszen nagyon 
is nem véletlen, hogy az a bizonyos csók ak
kor csattant el, mikor Piroska unszolására 
Németh végül is magára öltötte egykori uni
formisának legalább a hadnagyi váll-lapokkal 
ékes kabátját. A nyalka hadnagy uramtól egy
ként ájult el bakasári és delnő az Osztrák- 
Magyar Monarchiában... A durva szeretkezés 
után azonban kellemetlen meglepetés várja 
Némethet Kádi ágyában. A lány bejelenti, 
hogy terhes -  természetesen hazudik, mint 
mindenki ebben a regényben, hiszen gyer
mekének nem az erdész, de Józsi, az állatian 
ostoba magyar kocsis az apja, ám Németh 
nem tudhatja ezt. Kétségbeesetten taszítja el 
magától a lányt, aki vadul megátkozza. Ká
dinak leginkább nem is az elutasítás fáj, de 
az, hogy az „úr” nem csókolja meg soha a coi- 
tus alatt. A csók tehát, akár délután Piros
kával, sorsszerű szerepet játszik ebben az 
éjszakai jelenetben. Kádi ugyanis jó l em
lékszik, hogy J  ózsi, mikor szinte megerősza
kolta a padláson, határozottan szájon csókol
ta. A nyomorult, szeretetre szomjazó lány et
től kezdve csillapíthatatlan gyötrelemmel 
ácsingózik egy csók után. De hogy a hazug
ság és öncsalás világa mennyire eluralkodott 
ezeken a lelkeken, azt Kodolányi a maga fi
noman jelöletlen, de kétségbevonhatatlanul 
kegyetlen módján ezúttal sem mulasztja el 
ábrázolni. Kádi a szeretkezés közben így 
morfondíroz: „És meg fog ja  csókolni, most már 
m egfogja csókolni Gyermekének anyját bizonyosan 
megcsókolja.” (446. o.) Mindebben az a rémü- 
letesen leleplező, hogy Kádi pontosan tudja, 
gyermekének apja nem Németh, de Józsi, a 
kocsis.

És Piroska is tovább áltatja magát. Meglesi 
Némethet, amint a férfi Kádi bejelentésétől 
félőrülten bolyong egy szál hálóingben a 
kertben, elhatározva, hogy a két nő csábítása 
elől elmenekül az apai házba. A jelenetet Pi
roska tökéletesen hamisan értelmezi: „Kínló
dik már -  gondolta diadalittasan, s kis híján tapsolt 
és rikkantott fékezhetetlen örömében. -  A Faember 
végképp letépte kagylóhéját. Fut már, eszi magát, 
vége a  faemberségének! Szerelmes, szerelmes, sze
relmes! A csók, amit kapott, nem hagyja aludni.”

(460. o.) Holott Németh éppen ekkor dönti 
el a még meg sem kezdődött szerelmi viszony 
végső lezárását.

így aztán nem is lepődik meg különöseb
ben Piroska, sem Miskolcziné, amikor más
nap Németh bejelenti, hogy a szüleihez uta
zik a gyerekekkel együtt. Nyilván megbeszéli 
tervezett házasságát -  vélekednek a lányok- 
asszonyok a hatodik fejezet reggeli jeleneté
ben. Közben kiderül, hogy Kádi eltűnt. Né
methet rémképek gyötrik, már látja a lány 
kútból puffadtan felbukó hulláját; persze 
nem valódi lelkifurdalás ez, csak nyomorúsá
gos, szűkölő gyávaság. Aztán bejelentik azt is, 
hogy Józsit, a magyar kocsist agyonverték a 
svábok, „háld halni, osztat nem” halt meg, csak 
„meglottyant egy kicsit az agyveleje”. (470. o.) 
Minden arra vall tehát, hogy „a megtörhetetlen 
rend megtört”. (462. o.) Aztán mégis helyreáll 
a világrend. Németh megnyugodhat, Kádi 
sem halt meg, csak éppen visszament a szü
leihez, és beletörődik, hogy a kezét régóta ké
rő sváb gazda, Hans felesége legyen. És ek
kor kerül sor a regény legkegyetlenebb, az 
olvashatóság határán járó, kíméletlen jelene
tére: Hans előbb agyba-főbe veri, majd az 
ágyra vetve meghágja a kiszolgáltatottan zo
kogó cselédlányt. Alig elviselhető ennek a 
képnek a siralmassága, hiszen a porig alázott 
Kádi gondolatai ismét ama bizonyos csók kö
rül forognak mániákusan. „Ezután már csak 
egy gondolat motozott, feszengett, dörömbölt benne: 
megcsókolja-e Hans! Görcsösen kívánta a  csókot... 
Mintha az élete, a  sorsa függött volna tőle, hogy 
megcsókolja-e a  ziháló fé r fi vagy sem. H a megcsó
kolja, akkor érdemes volt elszenvedni a  verést. De 
ha nem, egész élete elveszett. ” (490. o.) És Hans, 
ez a röfögő, tagolatlan vadbarom, termé
szetesen nem csókolja meg Kádit. A hazug
ságok és öncsalások kavalkádjában senki nem 
kaphat szeretetet.

Németh sem, hiába utazik az apai házba. 
A hetedik fejezet a készülődés, az elutazás, a 
megérkezés és az első éjszaka szikár leírásá
ból áll. Az erdész ugyanazt kapja apjától, 
mint amit ő ad a fiának, Lacikának: rideg 
szeretettelenséget, megfellebbezhetetlen te
kintélyuralmat, elutasító, a legjobb esetben 
gunyoros, mindig a másik kárára ironizáló 
hangot. Németh magánya beteljesedett, Éjjel 
úgy fekszik bele az ősi családi ágyba, akár egy 
koporsóba. A zárósorokban elalvó ember
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már életében halott. „ím e lefékszék ágyamba, 
mindennapi koporsómba... -  suttogta mozdulatlan 
ajakkal, magában. A többire nem emlékezett már, 
de érezte, hogy olyan, mint egy odalehelt csók. -  Ko
porsómba. .. koporsómba....

De már nem tudott semmit. ”

Eddig hát a regény cselekményleírása és váz
latos kommentárja. Az interpretátorok közül 
ketten „társadalmi regénynek” nevezték Ko- 
dolányi művét (Csűrös Miklós és Tüskés T i
bor), míg Fülöp László vitába szállt ezzel a 
definícióval. „A történeti értelemben vett korszak 
elmosódó és távoli kulissza csupán a  regényfikció
ban.” {Alföld, 1983/12.) További érve: Kodo- 
lányi a historikum helyett a szociologikum 
ábrázolására teszi a fő hangsúlyt. Eltekintve 
most attól, hogy nehezen tudom elképzelni 
egy minden történetiségétől megfosztott szo
ciologikum ábrázolását bármiféle műalkotás
ban, magam is inkább arra hajlok, hogy ne 
„nagyrealista”, az adott korszakról széles tab
lót megjelenítő, valamiféle extenzív-intenzív 
társadalmi totalitást adó szövegként értel
mezzem a művet. A konkrétan megnevezett 
történelmi világ csak egy rövidebb bekezdés 
erejéig ábrázolódik a könyvben: „ 1904-et írtak 
akkoriban, az urak kemény gallért, magasra szabott 
mellényt, cső alakú, kemény kézelőt, pödrött bajuszt 
viseltek, s büszkék voltak rá, hogy a  haladás szá
zadában, a  XIX. században születtek, s a  XX. szá
zadban élnek, amikor is az emberiség haladása oly 
szemmel látható, hogy vonat úgyszólván mindenütt 
jár, a  városok utcáit villanylámpák merítik fénybe, 
s a  vadászemberek kakas nélküli fegyvert és füst 
nélküli lőport használnak. Az úrinok föld ig  érő 
szoknyát, fűzőt, sonkaujjú blúzt viseltek, fejükre 
tornyozták nehéz hajukat, napernyővel sétálgattak 
nyári délutánokon, hegyes orrú, magas sarkú fran 
cia cipők voltak divatban, ritkán kötötték maguk a 
harisnyájukat, s a  szerelmi ölelkezés pillanataiban 
szégyelltek volna lihegni.” (19-20. o.) Ez a leírás, 
bár látszólag szenvtelen és korfestő-adatköz- 
lő, két szempontból is figyelemre méltó: egy
részt az első mondat végén megjelenő anti- 
klimax a villanylámpák után a vadászpuskák
ról -je lző je  a gunyoros-szatirikus hangvétel
nek; másrészt, ha még kissé rejtetten is, de 
nyilvánvaló, hogy a szövegrész intonációja 
nem Kodolányi „saját hangja”, nem az „író” 
szól itt, de az úriemberek és úrinők modali
tása. Az úriembereknek oly fontos ama va

dászpuska, a delnőknek a sonkaujj és általá
ban a „módi”. Hogy a regénynyelv nem egy
séges, de hangvételek eredője -  Bahtyin óta 
közhelynek számít a kritikában. Kodolányi 
műve ennek a formanyelvnek egyik ritka tö- 
kélyű megvalósulása.

Előbb azonban beszéljünk a szatíráról! 
Most teszek arra kísérletet, hogy megmagya
rázzam, a szörnyű és kegyetlen, brutális stb. 
részletek ellenére miért csapkodták a térdü
ket mégis a regény befogadói. Nem vitás, 
hogy eleinte szatírának szánta az író a regé
nyét, könnyed szórakozásnak, ilyesfajta cí
mekkel: „Osztályharc a  nászágyban”; „Buborék”. 
És a kommentár: „Hiszen úgy múlt el az a  világ, 
az a  Monarchia, mint a  buborék!” (Id.: Tüskés, 
238. o.) És ez a szatíra valóban senkit és sem
mit nem kímél a regényben -  ezért nem lehet 
kivétel az anya alakja sem: míg a SÜLLYEDŐ 
VlLÁG-ban, vagyis az önéletrajz más műfaji 
törvényeknek engedelmeskedő szövegében 
elsősorban a szeretetteljes odafordulás, itt a 
groteszk, kíméletlenül leleplező hang dukál 
a fiatalasszony mégoly szánalomra méltó fi
gurájának. „Még nevem sincs! -  gondolta vérig 
megalázva, s tipegő járással bement a  házba, ahogy 
a  jó l nevelt úrinők járn ak.” (8. o.) Szellemi ho
rizontja nagyjából az Úriasszonyok Lapjánál 
kezdődik, és valahol a Gartenlaube táján ér vé
get; mikor házassága válságba jut, úgy érzi, 
szembe kell néznie a „Sorssal”. (Ez a „Sors” 
vagy pontosabban „Sikszál” Kádi életében is 
nagy szerepet játszik majd...) A giccs hálójá
ban vergődik hát Némethné is, mint majd
nem minden figura ebben a regényben. A 
giccs világának szabálykövetése, formaelvei 
határozzák meg életét -  így aztán nem lehet 
regényírói kímélet a számára. Ez a mintaköve
tés eldönti egész életét. A legfőbb muszter per
sze a korban Erzsébet királyné transzcenden
tális alakja: „Mint Erzsébet királyné, akinek két 
arasszal át lehetett fogni a  derekát, bűvös kerti uta
kon andalogva sétált, s a  BUCH DÉR LlEDER-í ol
vasgatta. Ilus is Erzsébet királyné volt, aminthogy 
az egész Monarchiában minden nő az akart lenni, 
vagy annak képzelte magát.” (114. o.) Ha Né
methné Erzsébet királyné, akkor termé
szetes, hogy Németh Ferenc Józsefet követi: 
„Korrekt volt, mint az Osztrák-Magyar M onar
chia, amelynek császára vaságyon aludt, négykor 
kelt, dézsában fürdőit, marhahúst evett, és elcsapta 
a  sikkasztó minisztert.” (144. o.) Mindez a torz
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reprezentatív nyilvánossága megjelenése. 
Kétségkívül képvisel valamit, és nyilvánvaló 
az is, hogy publikusan teszi, és nemcsak kö
veti a mintát, de mások számára is követendő 
példaként reprezentálja. (Hasonlóan ehhez a 
torz reprezentatív nyilvánosság példája Buda 
Pista havonta ismétlődő mulatozása az Arany 
Bárányban -  410-415. o.) A mintakövetés 
azonban fantomalakokhoz kapcsolódik, az 
ekként utánzott király és királyné nem törté
nelmi személy, de giccsesített regényalak, az 
életüket reprezentálni hivatott tények plety
kák mindenekelőtt, (Mint ahogy Buda Pista 
dáridóját is csak a beavatottak látogathat
ják , a dalidó celebrálásáról azonban a kiszi
várgott pletykák révén az egész falu ponto
san értesül.)

A giccsminták követése a regényalakok in
tonációjában is általános. így teszi Kodolányi 
polifonná a szöveget: itt senki sem a „saját” 
hangján szólal meg, de mindenekelőtt irodal
mi példákat követ, Egészen nyilvánvaló ez a 
házvezetőnő, Miskolcziné esetében. Állandó
an egyetlen förtelmes, nyúlósan hazug re
gényt forgat, életének minden mozzanatát az 
ebből merített példákhoz, eseményekhez 
szabja. Láttuk, hogy a regény mily mérték
ben befolyásolta, mikor lányára várt. Ostoba 
fejecskéjében Romváry gróf, Eveline, Katalin 
bárónő keringőznek, amikor vasárnapon
ként elhelyezi nehézkes testét -  nem, nem a 
székben! -  de a szörnyregényből származó 
„támlány”-bán. És a könyv által meghatáro
zott ábrándozásnak immár semmi nem szab
hat gátat: „Öt év múlva Piriké huszonhárom éves 
lesz, az ura... illetve Németh úr negyven. No, ez 
aztán már nem duplája a  huszonháromnak! A ta
pasztalat azt mutatja, hogy az ilyen házasságok a  
legideálisabbak. Mint Lőrinc g róf és Eveline há
zassága.” (133. o.) Természetes hát, hogy Pi
roska is irodalmi mintákat követ. De a leány
ka, iskolázottságának megfelelően már ma
gasabbakra néz: „Olyan ez a  ház, mint egy kastély 
Walter Scott IVANHOE-jóban.” (224. o.) De 
mindez nem elég, még az ANYEGlN-t is ide
keveri, városi, költőcske szerelmét Lenszkij- 
nek nevezi, magát néha Olgának, néha Tat
jánának képzeli -  a giccsember világlátásában 
a remekmű is giccsé változik: az életet és a 
művészetet gátlástalanul azonosítja. Ám Pi
roska elsősorban mégis századvégi, kissé de
kadens vagy magát legalább annak képzelő- 
álmodó mademoiselle. Ekkor természetes,

hogy a regény alapvető formaelvének meg
felelően, ebben a túlfűtött, fűszeres, egzoti
kumokat halmozó hangnemben ábrázolódik 
holdfényes sétája az éjszakai kertben. Mi sem 
magától értetődőbb, mint hogy a hold „ezüst- 
palástos herceg”, kinek „lassú lépéseit a  békák eze
rének ütemes kardala kísérte. Egy sereg láthatatlan 
néger verte a  lármadobokat, vastag dobverőkkel 
meg vékony, pengő pálcákkal, hogy a  holdfényes 
fenség erre az örök ritmusra já rja  lassú táncát, vé
gezze áhítatos, rejtelmes fordulásait, megállásait, 
megpihenéseü”. És így tovább, ebben az imp- 
resszionisztikus stílusban. Ez megint nem a re
gényíró külső-megcáfolhatatlan szólama, de 
nyilvánvalóan az erotikusán túlfűtött -  talán 
menstruáló? -  fiatal lány nézőpontja. (Való
színűleg ezt nem vette figyelembe Fülöp 
László, amikor „betét”-nek nevezte a jelene
tet.)

Még a félanalfabéta Kádi is valamiféle iro
dalmi mintához fordul, amikor tudatosítja 
magában élete csődjét. Valami ostoba alma- 
nachból felszedett bárgyú ballada mentén áb
rándozik a szerencsétlen sváb cselédlány: 
„Most a  ballada legmegrendítőbb mozzanata követ
kezett, K ádi szíve csordultig telt kéjes gyönyörűség
gel, mint amaz aranykehely, amelybe a  legeslegif- 
jabb g róf a  csónak szélén állva vörösborát tölté. -  
Akoor kijött a  leeány, talpiig fehér ruhába, hajaa 
röfitre fáág fa , imáár kéész apááca... A króf ujááról 
leehúszot ety óarany kaarikát: fokaat el szép 
le...ányszó, szereelmem szálogát...” (440. o.)

A példák szinte a végtelenségig fokozha
tok, de nem másolhatom ide az egész re
gényt. Van azonban egy nézőpont, amely 
mintha egybeesne a szerzőjével, Kodolányi 
nyilvánvaló gyermekkori alteregójának, La
cikának a nézőpontja. A kisfiú egyetemes ta
pasztalata, hogy mindenki hazudik: „A felnőt
tek hazudnak. Ez biztos.” És ez a megállapítás 
még a nyelvhasználatra is vonatkozik: „Titkos 
nyelvük is van, csak azok értik, akik az összeeskü
vésben részt vesznek.” (128. o.) Lacika felisme
rését a regény tényei sokszorosan igazolják. 
Mindenki hazudik, valóban, a szó leghétköz
napibb és legelvontabb értelmében egyaránt. 
Miskolcziné hazudik, hiszen a háztartási 
pénzzel becsapja Némethet. Piroska hazudik, 
hiszen barátnőjének, Ducinak szóló levelé
ben piknikekről, érdekes kirándulásokról, ki- 
kocsizásokról regél, holott egész nap egyedül 
unatkozik a házban. Kádi hazudik a szülei
nek és a testvérének, azok meg versenyt csal
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nak vele. Németh hazudik az apjának. És a 
giccsemberek természetesen önmagukat is 
csalják. Mindent olvasmányaik szerint alakí
tanak, önismeretük minimális, a kétségbe
vonhatatlan tényeket figyelemre sem méltat
ják. A giccsvilág elnyeli a normalitás világát. 
Lacika csak életkora miatt van kívül a hazug
ság egyetemes világán, nem lehet kétséges, 
hogy a gyermek is a felnőttvilágba, vagyis az 
önámítás és alakoskodás álarcosbáljába tart. 
(A kislány testvér már négyévesen is súlyosan 
fertőzött.)

A valódi kívülálló ekkor csakis egy állat le
het, mégpedig Valdi, az öreg vizsla. Maga
sabb szempontból azt lehetne mondani, hogy 
ebből a bölcs, higgadt kutyaperspektívából 
van megírva a regény. Egy ízben ez a néző
pont valóban ábrázolódik: étel utáni kutatá- 
sai-csatangolásai közben Valdi feljut a padlás
ra, ahol Józsi éppen meghágja Kádit. Az állat 
azonban közönyös a hazug emberi világ 
iránt. Valdi sztoikus, bölcs, „Hol akad még a  

földön  ekkora szeretet, ilyen minden emberi mérté
ket meghaladó türelem, ilyen csodálatos nyugalom 
és kedély?” így szól Kodolányi Valdira vonat
kozó kérdése a SÜLLYEDŐ viLÁG-ban. Nyil
vánvalóan sehol -  hangzik a BOLDOG BÉKE
IDŐK kimondatlan válasza. Nietzsche szavai
val: „így él az állat történelmietlenül”, nem 
úgy, mint mi, ostobák, gonoszak, esendők, 
emberek.

Bán Zoltán A ndráxs

POLGÁRI ÖRÖKSÉGÜNK
Zsolt Béla: A végzetes toll. Publicisztikai írások 
Nyilvánosság Klub-Századvég, 1992.
Ars Scribendi. 394 oldal, 280 Ft

Volt egy nemzedék, nem is oly rég, melynek 
eszmélését és bukását világháborúk kísérték, 
melynek élete és halála egy osztály létével és 
krízisével forrott egybe. Nevezik őket urbá
nusoknak és polgáriaknak, a Nyugat második 
nemzedékének és neoliberálisoknak, én leg
szívesebben magyar citoyeneknek hívnám 
őket. Volt egy nemzedék, melynek regényei 
fájdalomról és menekülésről, a polgárság

rossz közérzetéről szólnak. Regényeik egy
szerre szociografikus hitelességű vádiratok és 
irracionális, misztikus menedékek. Egy apo
kaliptikus válságokkal küszködő, haldokló 
osztály, a polgárság gyermekei ők, műveik e 
polgárság válságtudatának, átesztétizált, 
szépirodalomba merevült menekülésmódjai
nak ma is megrázó dokumentumai.

Életművük egy logikus, következetesen 
végiggondolt és végigélt ambivalencia, kettős 
igazság jegyében állt. Míg Márai, Zsolt, He
vesi, Szerb és társaik regényeikben a husza
dik századi polgárság válságának legkönyör
telenebb elemzését, a bomlás atmoszférájá
nak klasszikusan racionális ábrázolását adták, 
addig publicisztikájuk e polgári rend és gon
dolat, a polgári eszme és hagyomány védel
me és igazolása. Míg regényeikben sírva és 
kacagva, nosztalgiáktól és öniróniától telten, 
szidva és gyónva búcsúztak egy letűnt polgári 
világtól, addig publicisztikájukban ugyanen
nek az osztálynak értékeit védték, mindazt, 
amit a polgárság az emberiségnek és a ma
gyarságnak adott, a demokráciát és a huma
nizmust s főleg a mi tájainkon oly idegen ra
cionalitást.

Közülük a legnagyobb kétségtelenül Má
rai Sándor volt, ám közvetlenül utána -  talán 
-  Zsolt Béla következik. Egy monográfia 
megírásával eltöltött esztendő mondatja ve
lem, hogy Zsolt Béla méltatlanul feledett, so
ha nem közismert életműve kincseket rejt. 
Regényei közül néhány: A DUNAPARTI Nő, a 
Kínos ügy vagy a Kakasviadal kiemelkedő 
alkotás.

S ahogy tizenkét regénye, versei, ugyan
így teljesen feledett hatalmas terjedelmű 
publicisztikája is. „Két évtizeden át, a  húszas
harmincas években a  magyar baloldal egyik vezető 
publicistája volt, akihez fogható ötletességgel és 
szenvedéllyel senki nem csatázott a  »keresztény- 
nemzeti«, majd a  fajvédő fasizmus ellen, s akinek 
cikkeit magukkal ragadóvá tette az, hogy nemcsak 
szellem lüktetett bennük, hanem hogy egy ember 
egész létével vetette magát beléjük” -  írta szép 
visszaemlékezésében Komlós Aladár. Szellem 
és emberi hitel, valóban ezek jellemezték leg
inkább Zsolt Béla cikkeit a két világháború 
között. Polgári napilapokba és irodalmi re
vükbe írt jórészt aktuális jelentőségű vezér
cikkeket, glosszákat, tárcákat és pamfleteket. 
Aktuális témákról, a napi politikai esemé


