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véseinknek nincs sok köze az értelmi belátásainkhoz: „mi úgyis azt tesz-
szük, amit tennünk kell, nincsen választási lehetőség”(283). E felismerést 
egyébként a maga ösztönös és sikeres önvédelmi reflexei egy az egyben 
igazolják is.

A legemlékezetesebb hang a leghallgatagabb szereplőé, a báróé. Egyet-
len hosszabb megszólalása Istenhez intézett kérdés: hazatérte után egy 
nappal rezignáltan tudomásul veszi a teljes és végleges otthonvesztést, 
s rákérdez Istennél: Hogy akkor neki miért is kellett leélnie egy hosszú 
életet? S meglepő, de megtalálja (megkapja?) a választ.

Krasznahorkai regényeiben az Estikék, a Valuskák és a báró Wenck-
heimek sorsa, a humánus értékek elégikuma a legszebb szólam abban a 
koncertben, melyet a kegyetlen impresszárió a maga zenészeivel terem-
teni képes.

(Krasznahorkai László: Báró Wenckheim hazatér. Magvető, 2016)
Domján Edit

A múlt sötét fényei

Közhely, hogy keveset tudunk a múltról, mely – egy másik közhellyel 
– az élet tanítómestere. Nem csupán a régmúltról vannak hamis, vagy 
minimum bizonytalan ismereteink, hanem a közelebbi múltról is, ami 
nem csoda. Nem csupán magyar jelenség, hanem általános, hogy szinte 
minden rendszer a saját érdekének (és mitológiájának) megfelelően írja 
át a történelmet, gyakran a kezdetektől fogva. Még annak idején a kiváló 
humorú Hegedűs Géza, aki maga az egyik legnagyobb túlélő volt, írta 
meg egy képzelt, de valóságosnál valóságosabb ember néhány év eltérés-
sel beadott önéletrajzait. Tanulságos, nem is hinnénk, mennyire. Feltéve, 
hogy ismerjük az elmúlt hetven év magyar történelmét. A „nagyot” és a 
„kicsit”, mely utóbbi lenyúlt egészen az egyszerű ember mentalitástör-
ténetéig. Olvassuk el például Gellért Oszkár emlékezéseinek különböző 
korokban megesett kiadásait, és leesik az állunk, mikor mire emlékezik 
– és mikor mire nem. És hogy ez mennyire magától értetődő volt. (Volt?)

Semmi sem változik oly sűrűn, mint a múlt. Pedig a múlt, meggyőződé-
sem, tényleg az élet tanítómestere lehet(ne), (még ha a jövőre vonatkozó 
jóslatok alapjául nem is szolgálhat, mint ezt már Karl R. Popper határo-
zottan ki is mutatta), ezért föl kell tárni, legalább a mi múltunkat. Föltár-
ni, és iparkodni megérteni. 

Csak hát nehéz, nagyon nehéz. Emlékeztessek a WikiLeaksre? Pedig 
az csak tíz éve létezik. Nehéz, hát még az irodalom eszközeivel. Bár a 
magyar irodalomban igen gyakori volt, és lényegében ma is az, hogy oly 
sokszor történelmi ismereteinket még a közelmúltról is regényekből, no-
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vellákból szerezzük. A legújabbak közül hadd említsem meg például Spi-
ró György Diavolináját vagy a nyomdából nemrég kikerült, megrázó és 
ugyanakkor a tényeket illetően rendkívül pontos regényt, Zoltán Gábor 
Orgia című művét, mely a napokban nyerte el a Déry-díjat.

Ebben a vonulatban kitüntetett szerepe van Závada Pál munkásságá-
nak. Závada tudja, hogy az író arról tud hitelesen írni, amit ismer, amit 
megismert. Egész életműve erről szól, és ez az életmű, emlékezzünk rá, 
szociográfiával indult (Kulákprés). Ennek írása során megismerte azt a 
világot, melyről később szólni fog több regényében, megtudja, hogy ez az 
ismeret nem lehetséges ennek a világnak a múltja nélkül, mert hát a múlt 
összeér a jelennel, sőt, itt van az emberek lelkivilágában, szokásaiban, re-
akcióiban, ízlésében, egész életében. Ez a hely a szülőhely, Tótkomlós 
nagyközség, 1993 óta város. Az író életművének ismerői, olvasói, kedvelői 
tudják, hogy a regények cselekményének jó része ott játszódik, és a Jad-
viga párnája óta egyre határozottabban rajzolódik ki a szerző törekvése 
arra, hogy megértse, hogyan, miért nem semmisülnek meg, hanem örök-
lődnek át azok a gyalázatos tudattartalmak és indulatok, melyek alap-
vető okai az utóbbi másfél évszázad szörnyűséges traumáinak. Ezeknek 
eredőit vizsgálja regényeiben, hiszen neki is úgy kell megértenie, ő sem 
készen kapott ideológiával dolgozik. Erre különösen alkalmas az egy ide-
je már kihalásra érettnek tekintett irodalom, hiszen ma már a történész 
is belátja, hogy: „[a] történelmi eseményekről alkotott képet általában a 
hivatásos történészek formálják, legalábbis abban az alakban, ami a köny-
vekből, tömegmédiából leszüremlik. Ám […] az emberek fejében külön 
életet él, főként a közösséget érintő nagyobb eseményeknél. […] A törté-
nészek forrásokat mérlegelnek és ítéletet alkotnak, ám az emlékezés már 
az emberek közös dolga.” (Michael Wood: A kollektív emlékezet hatal-
ma. History. 2016/11. 19.)

Ezt az emlékezetet megragadni nem könnyű, a történettudomány nem 
is nagyon tud vele mit kezdeni, néha babonának, sőt mítosznak, legendá-
nak tartja. (Gyakran az is.) Itt léphet be az irodalom, a művészet a maga 
sajátos eszközeivel; ezt már Arisztotelész óta tudjuk.

Závada Pál zavarba ejtő könyvet írt két évvel a Természetes fény című 
nagyregénye után. Az utolsó művével nagyon magasra tette a mércét, az 
utóbbi évtized egyik legjelentősebb regényét írta meg; a másik Oravecz 
Imre Kaliforniai fürje megítélésem szerint. Most pedig egy karcsú kötet-
tel jelentkezett, melynek persze nem a terjedelme a zavarba ejtő, hanem 
az eszköztára. Felhasználja az eddigi regényeiben kidolgozott megoldáso-
kat (például a narrátor az egyik szereplő, aki néha átvált többes szám első 
személyre, nem teljesen tájékozott az eseményeket illetően, azaz nem azo-
nos az értékítélete mindenben a szerzőével, elfogult is, sokat bíz a nyelvre 
stb.), de az igazi érdekessége a szövegnek, hogy döntő része dokumentáltan 
valóságos, tényszerűen megtörtént. Sőt, gyakran még a szereplők által el-
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mondott mondatok is visszaköszönnek a dokumentumokból. Ugyanakkor 
eljátssza azt is, hogy fikció, a cselekmény egy formailag nem létező magyar 
kisvárosban, Kunvadason játszódik. Ennek a névnek szerepe van, több is. 
Furcsának hat, de először is nem köti meg az író kezét, nem kell neki a 
szereplőket pontos néven neveznie, hiszen a leszármazottaik valószínűen 
ma is élhetnek, egy részük éppen a településen, és még jogaikat is sértené 
a regénybeli megnevezés, főleg mikor az író cselekedteti, beszélteti a re-
gényalakokat. De beszélő is lett a név, a vad szó belekerült; ezenkívül maga 
az író mondta el, hogy elképzelte, ez a történet akár Tótkomlóson is ját-
szódhatott volna, így tágul a tér is. A többi helység a valódi nevén szerepel. 
Ezt a megoldást már a Természetes fényben is alkalmazta, ott éppen maga 
Tótkomlós neve maradt ki, illetve szerepel T. -ként.

A cselekmény borzalmas; a történet alapja az 1946. május 20-án és 21-
én megtörtént kunmadarasi pogrom, melynek során három zsidó embert 
megöltek, majd többeket rávettek, hogy a béke érdekében hagyják el a 
községet; ez volt a „kompromisszum”. Tehát a fikciós Kunvadas mögött 
Kunmadaras rejtőzik.  Ezenkívül szó esik a miskolci lincselésről is, ott két 
embert öltek meg, ők a valódi nevüket viselik. Závada Pál azt vizsgálja, 
hogyan lehetséges mindez közvetlenül a második világháború és a Soá 
után, főleg úgy, hogy a szereplők nyíltan elmondják a tettüket, és azt is, 
hogy nekik nem volt bajuk az áldozatokkal. „Engem az érdekelt, hogy 
meg tudom-e fejteni az ügy mozgatórugóit” – mondja a szerző. 

Maga a történet nem új felfedezés, sok éve föltárt, a dokumentumok 
hozzáférhetőek, jó részük még az interneten is, de ettől még nem közis-
mert. Ha az ember utánanéz, csak azt teheti, amit a szerző, mikor olvasta: 
a fejét fogja, hitetlenkedik. Egyrészt azon, hogy mindez a huszadik század 
közepén, Európa közepén megtörténhetett, másrészt pedig hogy abban 
az országban, ahol Eötvös Károly a nagy győzelmet aratta a tiszaeszlári 
perben. Ugyanis a kunmadarasi ügy során újra előkerül a vérvád, és a for-
rások rámutatnak, hogy Budapesten is futótűzként terjed, hogy gyerekek 
vérét akarják fölhasználni a zsinagógák újraszenteléséhez, illetve gyerek-
körmöt találtak a virsliben, gyermekekből készült a szalámi. Harmadrészt 
pedig azon, hogy a szörnyű eseteket a hatalomért harcoló pártok milyen 
módon próbálják a maguk érdekében felhasználni. Illetve ez utóbbin ta-
lán már kevésbé csodálkozunk.

Mint már tudjuk, Závada Pál a megtörtént eset főbb elemeit pontosan 
követi. Az egész borzalom onnan indult, hogy a település egy tanítóját, 
az iskola leventeparancsnokát, Hadnagy Sándort (valós nevén Nagy Já-
nost) bíróság elé állítják mint uszítót, háborús bűnöst. Szervezkedés indul 
mellette, tömeg kíséri az 5 km-re lévő karcagi bíróságra a felmentést kö-
vetelve. Az embereket megállítják, nem engedik be a városba, és ezután 
elszabadulnak az indulatok. Három embert megölnek, többet súlyosan 
megsebesítenek, a főként nőkből álló csőcselék pogromot rendez a piacon, 
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megtámadják az árusokat azzal a váddal, hogy árdrágítók, árufelhalmozók, 
szóba kerülnek a visszaadandó, annak idején elrabolt-lopott értéktárgyak, 
bútorok, de hamar eljutnak odáig, hogy a vérvádat, gyermekek megölését 
emlegetik. A rendőrök pedig tétlenül szemlélik az eseményeket.

Az olvasó Hadnagy Sándor felesége szemén át látja a történteket. Csóka 
Mária aggódik férjéért, nem is érti, mivel vádolják, hiszen úgymond nem 
követett el semmit, a leventéket ugyan elvitte Németországba, de vissza is 
hozta őket, így azok megmenekültek az oroszoktól is; ugyan elvégezte, ami 
a feladata volt, de Mária inkább megmosolyogni valónak látta a fiatal fiúk 
masíroztatását. A pogromot értetlenül szemléli, kevés híján ő is áldozattá 
válik. Férje megmentését próbálva lesz tanúja a miskolci két halálos áldo-
zatot követelő eseményeknek, illetve ismeri meg, mi történik Karcagon és 
milyen indulatok forrnak Budapesten is. És tanúja lesz annak is, hogyan 
igyekeznek kihasználni a pártok az eseményeket a maguk hasznára, egy-
másra tolva a bűnöket, és mindegyik pártot súlyos felelősség terheli. 

Nem lát és nem ért mindent, ezt többször mondja is. Nem érti, miért le-
het felelőssége a férjének, aki csak hitt, és tette a dolgát, a pogrom idején 
pedig otthon ült. A megértést, illetve a megértés megkísérlését Závada 
az olvasóra bízza. Ő maga is azt mondja arra a kérdésre, hogy az író a 
könyv megírása után érti-e, ami történt: „Nem tudom, nem is egészen ez 
a cél. Ennél könnyebb talán megérteni a történetet elbeszélő asszonynak, 
Hadnagy Sándor feleségének a gondolkodását. Együttérzőnek mutatko-
zik a zsidóság meghurcoltatásával, de úgy véli, a szenvedéseikről sem ő, 
sem a férje nem tehet.[...] hogyan fordulhatott ekkorát a világ, hogy most 
ők kerültek üldözött sorba?” Persze, a végén az elkövetők jó részét, köz-
tük a férjet is felmentik. A regényben, a háttérben még felrémlik az is, 
mi lesz nemsokára, azaz a kommunista diktatúra előszelét is megérzi az 
olvasó. A tárgyaláson lejátszódik az a bohózatba illő jelenet, hogy mi-
közben a kisgazdákat vádolja a kommunista tanú, arra a kérdésre, hogy 
igaz-e, hogy a Neuberger családra támadókban „saját kommunista párt-
sejtjét ismerte föl teljes létszámban”, zavartan úgy védekezik, hogy „Nem 
kérem, nem … nem, nem teljes létszámban”. (170.) Mennyire beszédes, 
hogy a szociáldemokrata párt helyi vezetője azt vallja, hogy mikor öt fogát 
már kiverték, akkor jött rá, hogy mint zsidót verik, nem mint szocdemet. 
(Azt hiszem, tíz olvasóból tíz úgy véli, hogy ez az író leleménye, holott 
ez szó szerint szerepel a dokumentumokban.) A miskolci tombolásra pe-
dig azért hergelték föl a valóban éhező munkásembereket, mivel Rákosi 
harcba hívott a még ekkor ki sem bocsátott forint megvédésére. Így az 
ottani áldozatok az osztályharc halottai lehettek, nem pedig a pogromé. 

Van még egy érdekes magánéleti motívum a regényben: a család, a 
teljes család nélküli emberek torzulása, fogékonysága szélsőségekre. A 
narrátortól tudjuk, hogy férje azért vállalta, sőt, akarta a leventeparancs-
nokságot, mivel kislányuk meghalt, az asszonynak pedig nem lehetett 
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több gyermeke, mindig elvetélt („…ezzel kapcsolatban sok baj volt velem, 
melyre most nem szeretnék kitérni...”, írja), ő pedig vágyott gyerekekre. 
Nála ez lett a kötelességtudás és megfelelni akarás csapdája. A kisgazda-
párt helyi vezetőjének szülés közben halt meg a felesége és a gyermeke. A 
regény egyik legellenszenvesebb szereplője, a tomboló, uszító, beteg lelkű 
Radai Etel szintén gyermekre vágyik, a kórházi szülészeten dolgozott (az 
egyik asszony szerint lopott egy fehér köpenyt, és bement dolgozni). Ő 
terjeszti, hogy a zsidók gyermekeket raboltak. De a fő antiszemita, Rácz 
Zsigmond is magányosan él, valahonnan Pozsony mellől került a faluba, 
nem is magyar állampolgár. 

Ez a motívum szembesít bennünket azzal is, gonosszá nem csupán má-
sok válhatnak, hanem mindenki. 1996-ban egy Zbigniew Libera nevű len-
gyel képzőművész New Yorkban bemutatta azt a művét, melyben Lego 
elemekből épített föl egy koncentrációs tábort; a provokatív alkotás nem 
kis fölzúdulást keltett, nem is csodálkozhatunk rajta. A műnek van, lehet-
séges egy olyan olvasata, hogy „te is építhetnél koncentrációs tábort. A 
gonosznak ez a lehetősége mindenki fejében ott lakik”– nyilatkozta Li-
bera (MaNcs. 2005/48). Ez bizony a szomorú valóság, egy békés település 
lakosai tomboló gyilkosokká válhatnak egyik napról a másikra. De szerin-
tem itt van egy másik lehetséges olvasat is: a Lego békés játék, és ezekből 
az elemekből is felépíthetjük a szörnyűséget. Ahogy Hadnagy Sándor is 
csak a kötelességét teszi, tanítóként és leventeparancsnokként, a pogrom 
idején még otthon is ül, mégis bűnös, előző tettei, mondatai hozzájárul-
tak ahhoz, hogy elszabadulhattak a gyalázatos indulatok, hogy például a 
tettesek nem is érzik magukat bűnösöknek. 

A regény azzal végződik, hogy a narrátortól barátnője (az egyik kom-
munista szereplő felesége) visszakéri a leveleit, azaz megsemmisítésre íté-
li a dokumentumokat, és arra hívja föl, hogy felejtsen el mindent, „és azt 
kívánja, hogy legyünk jók” (222.). De vajon lehet-e, szabad-e felejteni? 
Engedheti-e az ember, engedheti-e az irodalom ezt? Závada életműve is 
azt mondja, hogy nem. És hát a hirtelen nálunk is felfedezett chilei Ro-
berto Bolano is azt hirdeti a Vad nyomozókban, hogy „az irodalom nem 
ártatlan, ezt tudom, amióta elmúltam tizenöt éves”(186).  

(Závada Pál: Egy piaci nap. Bp. 2016. Magvető) 
Brassai Zoltán

Majorana álarc nélkül

Talán helyénvaló az az állítás, hogy Böszörményi Zoltán költészetének 
alaptónusa az utóbbi időben megváltozott. Eltűnt belőle a Majorana-köte-
tek ismert, kedvelt – ugyan vérre menő, de –  játékos attitűdje, atmoszférá-


