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Fehér Dorottya

A boldog idegen
Kun Árpád: Boldog észak. Magvető, Bp., 2013.

Az utóbbi néhány év regénytermését felidézve talán nem kérdéses, a magyar olvasó a helyi szí-
nekhez, a Kárpát-medence mindenki számára ismerős tájaihoz szokhatott. Kun Árpád azonban 
Fekete-Afrika titokzatos vidékeire, majd Észak-Európa fjordjainak nem kevésbé ismerős tájaira 
kalauzolva arra ösztönöz bennünket, higgyünk Aimé Billion magányának őszinteségében, ezáltal 
pedig hiteles tanúi lehessünk a világok és földrészek közé szakadt ember útkeresésének. 

A Boldog észak narrációjának egyik legfontosabb sajátossága a szenvtelen, következetes pon-
tossággal megszólaló hang, melyet a regény alcímében – Amié Billion mesél – előlegezett első sze-
mélyű, retrospektív szempontú énelbeszélő valósít meg; mégis sokszor úgy érezzük, saját család-
történetét tövéről hegyére ismerő, mindentudó narrátor áll a háttérben, arcán Legba derűs, kife-
jezéstelen mosolyával. Történhet mindez azért, mert hősünk az örök kívülálló szerepébe kény-
szerítve éli hétköznapjait, hiszen származása ellentmondásba torkolló, ugyanakkor egyértelműen 
erre a predesztinációra utaló kategóriákkal határozható meg: „bennszülött” és „idegen” egyszerre. 
Aimé természete szerint határlény, aki a fekete és a fehér világrend között lebegve ösztönösen 
megtagadja a választást, így válhat annak a tartománynak az egyedüli lakójává, amely mindkettőn 
kívül esik. Ezért beszédmódjának és egyben karakterének ismertetőjegyei az egzaktság, lényegre 
törő megfogalmazás és viselkedés, amelyek alapvetően nélkülözik az érzelmi töltet leghalványabb 
nyomait is. Meursault hidegségének egy kevésbé életunt és végzetes változatát ismerhetjük meg 
személyében: nem mond ítéletet, nem értékel, pusztán csak közöl, elemez. Negyvenéves koráig 
nem akar – voltaképp nem mer – választani két személyazonossága között, így kettős identitása 
önmaga számára teljesen természetes módon nyilvánul meg: Afrika számára francia idegen, Eu-
rópa számára pedig fekete bevándorló marad. Ebből eredő belső emigrációjának ideje alatt az óvi-
lág nyelveinek tanulásával és útikönyvek memorizálásával tartja életben a kiszakadás reményét, 
hétköznapjai mégis a benini betegek ápolásában merülnek ki. Munkáját intelligensen idomított 
gépként, mechanikus precizitással végzi, nem törődve az életét mindenhol körüllengő fájdalom-
mal és halállal – elszigeteltségének eredményeképp hosszú ideig képtelen társas kapcsolatok ki-
alakítására, emocionálisan halott, aki a részvét, az együttérzés, de még a gondoskodás mintáit 
sem képes reprodukálni. És mégis, az örök emberi cél, a boldogság elérése hajtja.
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Aimé jellemfejlődése végül – ugyan nem feltétlenül a norvég evangélikus misszionáriusok-
tól kapott pulóver hatására – mégsem Franciaországban, hanem az északi fjordok vidékén megy 
végbe, ahol párhuzamosan ébrednek öntudatra testi vágyai és emberi érzései. „Itt idegenben, 
a norvégiai Hamuvölgyben sikerült végre megszelídítenem az Idegenség Szellemét. Az Idegen-
ség, amely egész életemben fojtogatott, attól kezdve a bokámhoz dörgölődzött, és azzal biztatott, 
hogy hamarosan hazatalálok”1. Ez a szövegverzió a regény 2011-ben, az Ex Symposion 76. szá-
mában közölt részletének végén olvasható, míg a végleges változat szerint már egészen más pers-
pektívából látja Aimé az életét döntően befolyásoló külső erőnek minősített belső diszharmónia 
forrását: „Az idegenség szelleme nem azért követ, mert el akar pusztítani, hanem mert hozzám 
tartozik! Minél kevésbé félek tőle, ő annál szelídebb. Ha elfogadnám végre, hogy ő is én vagyok, 
még kezes is lehetne” (189. o.). Felismeréséhez döntően hozzájárul a kilencszáz éves norvég 
dongatemplom domborművére faragott fekete hasonmásának felfedezése, még ha ez már kissé 
túlságosan is csodálatos előjel. Utazásának egyik legfontosabb tanulsága, hogy nem azt kutatja, 
amit elvesztett, hanem azt az életet próbálja visszaszerezni, megéretni, ami a sajátja lehetett volna: 
„Olyan gyengéden és odaadóan simogatott a lehulló hó, ahogy még soha senki. Igaz, addig soha 
senkinek nem adtam rá lehetőséget, hogy megsimogasson” (240. o.). 

Az elmúlás képzetéhez jelen esetben legkevésbé a gyász aktusa társítható, sokkal inkább új 
lehetőségeket rejteget magában, melyre a regény kezdőmondata is utal: „Meghaltak sorban nagy-
apám, apám, anyám. Mindhárom ember, akihez egyáltalán valami közöm volt. A haláluk kellett 
ahhoz, hogy újrakezdődjön az életem, és elutazzam Beniniből” (7. o.). A kiürített metafora, mi-
szerint az élet utazás, melynek végállomása a halál, a Boldog észak kontextusában többszörösen is 
megkérdőjeleződik. Kun Árpád mesteri illúziót teremt: úgy vezeti be olvasóit Afrika titokzatos 
szellemvilágába, hogy azok teljesen megfeledkeznek a nyilvánvaló tényről, hogy a fikció őserde-
jében sétálgatnak. Ezért hihetik el, mi több, kezelhetik teljesen természetes tényként, hogy a 
vudu mágia még azt is lehetővé teszi, hogy „élő és halott között visszaáll[jon] ugyanaz a benső-
séges kapcsolat, mint ami hajdan a két élő között volt” (75. o.). A vudu alapú világnézet a köz-
hiedelemmel ellentétben nem a szalmabábut átszurkáló gyermeteg varázslásról szól, hanem 
a szellemvilág kényének kiszolgáltatott vallás és gyógymód, amely egyszerre kezeli a test és a lélek 
bajait. Cotonou Benin Macondója, az a hely, ahol a spirituális és a modern orvoslás, a helyi és az 
importált hit, a misszionáriusok és az őslakosok egymás mellett, valamiféle puha, boldog masz-
szába sűrűsödve élik mindennapjaikat. A szerző mégsem csupán az unalomig ismert mágikus 
realizmus afrikai változatát adja, hanem Aimé saját szellemeivel vívott küzdelmén keresztül egy 
egzotikusabb formában megvalósuló, lényegét tekintve azonban jól ismert probléma, az én- és 
valóságinterpretáció sikerét teszi meg írása tétjéül. 

A címben szereplő boldogságfogalom nem válik a didaktikus érzelgősség terepévé a megfe-
lelő arányérzék és a szöveget átszövő irónia finomhangolásának köszönhetően. Nagy bátorságra 
vall továbbá, hogy a szerző számára egy létező, általa személyesen és mondhatni intim közelség-
ből ismert személy szolgált mintául. Amíg azonban szemünk előtt pereg az óriási fekete ápoló 
története, eszünkbe se jut a könyv végén található epilógus meglétét feltételezni. Aimé Billion 
tehát többé már nem azonosítható a 427. oldalon olvasható levél írójával, hiszen önálló karak-
terré nőtte ki magát. Személyét talán sosem zárjuk maradéktalanul szívünkbe, története nem csal 
könnyeket szemünkbe, mégis sokan a magunkénak érezhetjük világát, miközben olyasfajta nyu-
galom árad szét bennünk, mintha az olvasás ideje alatt mi magunk is arról a bizonyos baobabfáról 
csüngnénk alá. 
1  Kun Árpád: Boldog idegen. In. Ex Symposion, (2011) 76. sz. 61. p.


