
Füst Milán: Advent1

Voigt Vilmos

A sokoldalú és igazán gazdag életművet felmutató író 1920-ban – nem tudjuk, me-
lyik hónapban – írta meg Angliában játszódó kisregényét, amely több év késéssel 
1923-ban jelent meg könyvalakban az – 1920-ban reiter László által alapított, és 
neves művészek illusztrációit közlő – Amicus kiadónál, az akkor szinte ismeretlen 
Derkovits Gyula nyomasztóan fekete rajzaival. Ekkor a korábban a közléstől a többi 
kiadóval együtt elzárkózó Nyugat folyóirat is megjelentette. Minimális stilisztikai 
javítással 1949-ben ismét kiadták. Ebben „Előszó az Adventhez” címmel maga az 
író számol be a mű keletkezéséről. Ám azt is megemlíti, hogy naplójának megfelelő 
része, és ide tartozó feljegyzései elpusztultak Budapest ostroma idején. A mű az 
író későbbi, gyűjteményes köteteiben is hozzáférhető, általában több kisregényével 
együtt. Az „Előszóban” leírja, hogy 1920-ban két bíró embertelen magatartásának 
és szörnyű ítéleteinek hatása alatt fogant meg benne a mű (lásd 5. lap az 1976-os 
kiadásban). Megjelenése után fehér tisztek keresték lakásán az írót, jó ideig barátainál 
kellett rejtőznie. Egy akkori koronaügyész mentette meg a bajtól. 

A Füst Milánról szóló, és a vártnál jóval gazdagabb szakirodalomban és 
bibliográfiákban szokás ugyan megemlíteni az Adventet, ám tudtommal iroda-
lomkritikánk nem fordított különös figyelmet rá: igazában nem elemezték. Noha 
kézenfekvő lenne az író életének az 1919 és 1921 közötti szakaszát összevetni a 
regénnyel – ezt sem tették meg. Ugyanakkor sietek leszögezni, hogy az Advent nem 
kulcsregény, nem is propaganda, és az író által említett „bajok” már a kisregény 
megírása után következtek be. Viszont az a vonás, hogy vádügyészek, ügyvédek a 
fontos szereplők (és nem például lelkészek vagy szerzetesek), alighanem ebből az 
élményből ered. 

Az első személyben elmondott, egyszerű szerkezetű, a 17. századi Londonban 
játszódó kisregény helyszíne az angol egyházváltoztatás kora, pontosan év szerint 
nem datálva. Köztudott, hogy 1534-ben VIII. Henrik király országát elszakítja a 
római egyháztól. Halála után Stuart Mária 1553-ban visszatéríti katolikussá az 

1 Az írás előadás formában a Magyar Vallástudományi Társaság és a KrE által közösen szervezett 
„Vallási üldözés” konferencián hangzott el, 2018. október 26-án.
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országot, majd I. Erzsébet 1559-ben megint az önálló anglikán államegyházhoz tér 
vissza. E többszörös csere politikailag is motivált: az angolok ellenségeinek tekintett 
skótok és írek a katolikus egyház érdekeit képviselik, külpolitikailag Franciaország 
pedig nyíltan is, titokban is támogatja az angliai katolicizmust. Az „üldözés” ezért 
egymástól elválaszthatatlanul egyszerre egyházi és világi. Az egy-egy emberöltő 
alatti sok változás, egyházi és politikai csoportok egymással vívott kemény harcai, 
hadjáratok, új meg új egyházi és világi törvények, perek és kivégzések soksága ez 
időben mindenki életét alapvetően befolyásolta.

A kisregény hőse egy fiatal londoni nemes, Sir Edward Esdaile baronet, akinek 
unokanővére a hivatalos állam és egyház rangos híve. Az ifjú nem tartja vele a 
kapcsolatot, és titokban katolikus marad. 

Nem is a lakásán lakik, hanem szobát bérel egy gyanakvó öregasszonynál, a 
nevét is eltitkolva, tanulást színlelve. Könyveit, és a 150 évvel korábbi (azaz jóval a 
reformáció előtti) Párizst ábrázoló metszeteit tanulmányozza. Anyagilag egy Tho-
mas Thring Esq. nevű férfi támogatja. Közeli barátja volt Lord Edward Harrys, aki 
provokatív módon hangoztatta katolikus nézeteit. Egy évvel korábban elfogták, és 
az öt rögtönítélő bíró egyike, James Van Gelden halálra ítélte. Kivégezték, és Sir 
Edward az óta is siratja. 

A regény arról szól, hogyan retteg a főhős, aki üldözöttnek érzi magát, s még a 
szobát is úgy választotta, hogy az ablakon át el tudjon menekülni. November 2-án 
azonban úgy dönt, hogy – James Freeman ügyvéd révén, aki a perekben előszere-
tettel volt vádló – megismerkedik Van Geldennel.

A londoni külvárosból az előkelő városközpontba vezető útja közben egy fura, 
lerongyolódott emberrel találkozik, akinek foglalkozása „templomtorony-csúcs-
aranyozó” és a baronet kérdésre bevallja, hogy katolikus, majd eltűnik a sikátorok-
ban. Az ügyvéd lakásában három férfi ül a kandalló előtt, üzleti ügyekről beszélnek, 
és Sir Edward meggondolatlan szavaira élesen válaszolnak. Ők is félnek a még meg 
sem érkezett bírótól, aki „amilyen vadember, ez képes rá és valamennyinket felje-
lent” (1976-os kiadás, 33. lap) – például a dohányfüst miatt. Freeman szóvá teszi, 
hogy nem tudni, hol is lakik a baronet. Ő azt feleli, testvérénél, a király második 
unokatestvérének nejénél. „Én legalábbis másként voltam e dologról értesülve” – 
mondja erre az ügyvéd (36). „Önök bizonyos politikai okoknál fogva … kitérnek 
egymás útjából” (36). A baronet magában azzal győzi meg magát, hogy a nővére 
nem fogja elárulni. Majd megkérdi, létezik-e „templomtorony-aranyozó”. Megle-
petésére kiderül, hogy az ügyvéd „egy kis kémszervezetet létesített”, amely az írek 
és a katolikusok összeesküvését kutatja és rájött, hogy az aranyozó nem más, mint 
Mac rochum, az írek új vezére (42).  

Megérkezik Van Gelden, hamar elmondja, hogy fiatalként ismerte a baronet 
nagybátyját, együtt ittak. A társaság a borozás közben a rögtönítélő bíró ítéleteit 
emlegeti, amikor egy-egy jó tréfáért hoz kedvező döntést. Majd a „jóság” fogal-
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máról beszélnek, és arról, voltaképpen kik lehetnek azok a szellemek, amelyeket a 
bíró lát? A baronet egyre gyanúsabban fogalmaz, bevallja, hogy egyetlen bírósági 
tárgyaláson és ítéletvégrehajtáson sem vett részt. Kivégzett barátja mellett ékesen 
szól. Ugyanakkor egyre rokonszenvesebb számára a kiismerhetetlen elnök. Végül 
megígéri, hogy elmegy egy per tárgyalására.

A kisregény első fele itt ér véget. A résztvevők mind érzékeltetik a gyanakvás 
és félelem légkörét. A baronet hol rejtegeti félelmét, hol királypárti és katolikus-
ellenes érvelést ad elő. A többi résztvevőt lenézi, veszedelmes és vad senkiknek 
tartja őket. Van Gelden, az elnök úr viszont félelmetes intellektus, nemcsak 
korlátlan hatalmát demonstrálja, hanem a baronet gyermeki, következetlen és 
ingatag viselkedésének megváltoztatására törekszik. A férfitársaságot az alá- és 
fölérendeltség jellemzi, mindannyian gazdagságra és jólértesültségre törekednek. 
Hedonista vonásként az ételek és italok próbái következnek, ideértve az akkor 
újdonság dohányt, sőt a forrázott teát is. Igen hasonlóak, az író több vonással 
mégis egyéníti őket. Az igazi téma és a szócsaták célja a baronet „tőrbe csalása”.  
És ebben „mindenki szem a láncban”.

A regény második része azzal kezdődik, hogy a baronet szinte mámorosan tér 
haza, és látogatása alapján megkísérli megfogalmazni életcélját. Noha a templomto-
rony-aranyozó története a vezérfonal a következő részekben, voltaképpen a baronet 
lelki fejlődését és ennek zavarait, következetlenségét mutatja be az író. Egy kocsmai 
ismerősét, a züllött William Pearchy zenészt bízza meg azzal, hogy az időközben 
elfogott Mac rochum perének üléseire járjon el, és számoljon be a látottakról. Néhány 
nap múlva, az utolsó adventi tárgyalási napon maga is elmegy a bíróságra. Az elnök 
felismeri a közönség soraiban. A vádlott utolsó védőbeszédét tartja: „én meghalok, 
de az eszme élni fog” befejezéssel (127). A vád- és védőbeszédek után a bíróság visz-
szavonul az ítélet megszövegezésére. Az elnök szobájába invitálja a baronetet, aki 
arra kéri: „irgalmazzon!” (141). A perekről általában beszélve az elnök azt mondja: 
„Az állam érdekében hozott ítéletekben hogy lenne igazság? Mikor ezek a hatalom 
perei.” (144). Majd megmutatja ragyogó borritkaság-gyűjteményét. A baronet életéről 
mesél, és kimondja: ő katolikus (154). Időközben a tárgyalóterem is megélénkül. 
Eljött a tekintélyes és gazdag Tillaroud úr, akiről úgy hírlik, hogy a katolikusokhoz 
húz. Behozzák a véglegesen kimerültnek látszó toronygomb-aranyozót. Lezajlik az 
ítélethirdetés: tettei veszélytelensége miatt a vádlottat „végérvényesen felmentjük” 
(165). A baronet boldogan omlik a földre.

Az Advent tematikusan és ideológiailag további rétegeket is kifejt: a baronet 
szellemi fejlődésének bemutatását, ide véve látomásait is. Másrészt maga az „advent” 
említése keretbe zárja a művet: A mű Isten eljövetelével kezdődik (11), és ezzel is 
fejeződik be (167). Most e rétegeket nem vizsgáljuk, csak arra hívjuk fel a figyelmet, 
hogy Füst Milán kivételes beleérző képessége lehetővé teszi, hogy a vallási üldözést 
egy ritkán bemutatott szemszögből láttassa. Nem dokumentum-regény, hanem 
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önálló írói fantázia terméke. Annál tanulságosabb (sőt egyedülálló) ábrázolása az 
üldözés „fenomenológiájának”.  

Az önálló, tanulni vágyó, talán csakugyan költői érzületű fiatalember főhős 
biztos és érvényes szellemi köteléket keres, de nem tud igazán ilyet megragadni, 
s a nőkkel sem tud kapcsolatot létesíteni. Nem a jelen megpróbáltatásai érdeklik, 
hanem csendre és igazságosságra vágyik. Hagyományból katolikus, és felismeri 
ennek aktuális veszélyeit, ugyanakkor szeretné megfogalmazni és bevallani érzé-
seit, és legalább együttérezni a hasonló emberekkel. Fantáziájában akár népvezér 
vagy király szeretne lenni. Az igazság és jóság, valamint ezek gyakorlása érdeklik. 
Felismeri az üldözők kegyetlenségét, az áruláson alapuló és alakoskodó életvitelt. 
Azt is észreveszi, hogy maga is hasonlóan viselkedik. Töprengéseiben legtöbbször a 
félelem, menekülés és alakoskodás nyilvánul meg. Magáról szólván is gyakran hasz-
nálja e megnevezéseket. Ugyanakkor arra is késztetést érez, hogy elárulja katolikus 
szolidaritását. Ellenfelei viszont éppen ilyen vallomást szeretnének kicsikarni belőle. 

A kisregény a vallásüldözés elvi hátterét mutatja be: ezért kérdezik a szereplők, 
mi és mire jó a jóság és igazság? 

A vallás kezelése csak egy része a politikának és az üldözés jogi formái mind a 
közösségre, mind az egyénre érvényesítettek. Füst Milán úgy mutatja be szereplőit, 
ahogy e keretekhez alkalmazkodnak, mégpedig akkor is, ha – mint a baronet eseté-
ben –, ezzel szeretnének szembeszállni. Az ő sírása, álomba zuhanása, öntudatának 
elvesztése is ezt jelzi.

Az Advent szerkesztésének sajátossága, hogy nincs perspektívája: az író tudato-
san kiiktat bármilyen utalást hősei jövőjére vonatkozólag. Ám a „vallási üldözés” 
mindennapjait és távlatait Füst Milán így is páratlan pontossággal érzékeltette.

Nem csupán a regény szereplői élnek és gondolkodnak így. Ezzel kapcsolatban 
az író felfogása általában is hasonló volt. Könnyű ezt igazolni. 

Füst Milán egyik legnevezetesebb verse, az 1934-ben (vagyis jóval az Advent 
megjelenése után) írott Levél a rémületről. Ebben a félelem egyetemessége, kikerül-
hetetlensége a téma. Nemcsak okkal, ok nélkül, szinte magától értetődően is félnek 
az emberek. A vers hőse, a békekötés hírére Madrid felé kocogó keresztes köpenyt 
viselő lovag azt veszi észre, hogy az emberek elrejtőznek előle.: „Nem tudta persze 
más a titkomat. / Hogy nincs mit félniök, mert durva kezek közt is lágy maradtam.” 
Ám maga a tegnap még fiatalon alvó vizekhez hasonló ifjú a vers idejére „sötét és 
hallgatag. Kifordult sarkából az életem”. A megváltozott helyzetben nincs lassú, 
szemlélődő élet, a világ lassú nézése. Emiatt sír. Aki fél, maga is része a félelemnek. 
E helyzetből vonja le a költő a vers utolsó sorában a következtetést: „Én futni nem 
fogok.” És ez az a végső pont, ahová Sir Edward is eljutott az üldözés korában.
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IrODALOM

Mint említettem, a Füst Milánról szóló szakirodalomban nem találtam erre a szem-
pontra utaló publikációt. Nem találtam szükségesnek, hogy a kisregény különféle 
lehetséges értelmezéseit kifejtsem. A mű ugyanis nemcsak vallási, hanem például 
társadalmi képet is nyújt. Ezúton köszönöm viszont azok segítségét, akik bíráló 
szándékkal átolvasták dolgozatomat. 
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FüGGELÉK

Talán tanulságos megemlíteni az „ír király koronája”, illetve az „Írország királya” 
megnevezéseket a 17. századi Angliában.

Írország uralkodói (királyi) jelvényeként először egy, I. Erzsébet angol királynő 
által 1583-ban Dublin városának kiadott oklevélen látható – egy megkoronázott 
címerpajzson – az ír hárfa. Magára az „ír király” elnevezésre már Kr. u. 641-től 
kezdve vannak írott adatok. Különböző óír szövegek sok „királyt” említenek, 
azonban később, a középkorban nem uralkodtak az európai gyakorlattal egyező 
jogállású „ír királyok”. Írország a római pápa (és nem az angol király) hűbérbirto-
ka volt. Államjogi önállóságra törekvéseinek megfelelően 1541-ben VIII. Henrik 
megváltoztatta az ír sziget államjogi státusát, és a korábbi „Lordship” megnevezés 
helyett a „Kingdom” megnevezést kodifikálta. Az új helyzet azonban kétélű fegy-
ver volt, mivel az angol uralkodó mellett egy másik, az ír korona és egy másik, az 
ír király működésére is utalhatott. A 17. század elején több jogi vagy történeti irat 
egybe is veti az angol és az ír király (sőt akár a „spanyol király”) jogi helyzetét. 
A ténylegesen nem is uralkodó ír királyokra utaló ábrázolások között nevezetes Brian 
róramha, „az ír monarcha” ábrázolása 1726-ból (vö. D. O’Connor: The General 
History of Ireland. Dublin, 1726). Egyébként az ő működését az 1014-ben lezajlott 
clontarfi csatáig vezetik vissza, amelyben az utolsó ír főkirály, Brian elesett. Az 
ilyen nagy távlatú „ír királyság” fogalom még a 19. század ír nemzeti mozgalmai-
ban is fontos szerepet játszott. (Lásd: Breandán ó Buachalla: The Crown of Ireland. 
Centre for Irish Studies at the National University of Ireland, Galway, 2006, 33.)  
Amikor az Advent hőse arról ábrándozik, hogy királyként népe vezére lesz, erre, 
az ekkor csak virtuális ír királyra, és nem a valóban uralkodó angol királyra (pl. I. 
Jakab) gondolhatunk. A „skótok királya” megnevezés viszont valódi hatalommal 
bíró személy volt. 
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