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„Tudták, néha a lehetetlen az egyetlen, amiben 
érdemes hinni.” 

(Márai Sándor: Ítélet Canudosban)
 
Brazília Vadnyugata északkeleten van
 
A mai Brazília bizonyos területeit 1500-ban 

fedezte fel a portugál felfedező-hódító, Cabral. 
Az az országrész, melyet megtalált, a mai kon-
tinensnyi ország északkeleti részén terült el. A 
vidéket még mai Nordeste néven ismerik a bra-
zilok. Nem kevesebb, mint tíz szövetségi állam 
terül el itt, közülük Ceará és Pernambuco, Bahia 
és Pará államok a legnagyobbak.

Cabral felfedezése nyomán a területet a por-
tugálok gyarmatosították. Egymás után indul-
tak meg a tengerpartról a szárazföld belsejébe 
a mindenre elszánt bandereiték (bandavezérek), 
és bandáik, akik egy cseppet sem különböztek a 
spanyol hódítóktól, a konkvisztádoroktól.

Hősök és kalandorok, nyugtalan vándorok és 
a törvény elől bujkáló gazfickók, kapzsi kincske-
resők és fanatikus álmodozók, rabszolga-keres-
kedők és szerencsevadászok, jámbor kereszté-
nyek és hidegvérű gyilkosok egyaránt akadtak 
köztük. Sokukat a gyors meggazdagodás remé-
nye hozta erre a tájra. Mindenre elszántak és 
akadályt nem ismerők voltak.

Őket is vonzotta a mérhetetlen mennyiségű 
arany és gyémánt, az ezüst és a drágakő, az indi-
án rabszolgák sokasága. Hamar kiderült azon-
ban, hogy a bennszülöttek nem bírják a nehéz 
testi munkát, így ide is behurcolták a négereket 
Afrikából. A fehérek és négerek vére elkevere-
dett az indiánokéval, így alakult ki a mai Bra-
zília etnikai sokszínűsége.

Amikor tartós művelés alá fogták a terüle-
tet, egymás után alakultak ki az ültetvények, 
melyeken cukornádat és kávét, gyapotot és 
dohányt termesztettek, kaucsukfákat csapol-
tak meg. Ezekhez a sok élő munkaerőt igénylő 
növényekhez rabszolgák kellettek. Ezért fordul-
hatott elő, hogy Brazília volt az utolsó nagyobb 
ország, ahol csak 1887-ben törölték el a rab-
szolgaságot.

Egy esztendővel később, 1888-ban, katonai 
összeesküvők megbuktatták a Brazil Császár-
ságot, így jött létre a Brazil Köztársaság.

A vidék amúgy nagyon gazdag ásványkin-
csekben, ezüst és arany, gyémánt és más drá-
gakő is megtalálható földjében.

Ennek az északkeleti vidéknek az a jelleg-
zetessége, hogy rengeteg esőt kap, de nagyon 
egyenlőtlen eloszlásban. Négy hónapig, az 
esős évszakban szinte folyamatosan esik az eső, 
majd a száraz évszak nyolc hónapja alatt szinte 
minden kiszárad, aszály pusztít ilyenkor. Nem 
marad meg itt más, mint a félsivatagi bozótos. 
Mindig is reménytelenül szegény tájék volt ez.

A terület lakóját, az indián-néger-fehér keve-
redésű színes embert a brazilok úgy nevezik: 
jagunco (vagyis vadonjáró).

Ezen a kétségbeesetten szegény területen 
mindennapos ez erőszak és a vallási fanatiz-
mus. A legkisebb helyi konfliktus is mészárlás-
hoz és csatározáshoz vezethet.

A hasznavehetetlen, félig száraz, félig nedves 
területet maguk a brazilok is úgy ismerik: Os 
sertoes (A Vadon; a Hátország, a Bozótpusz-
ta, a Félsivatag).

 
Euclydes Da Cunha, a Krónikás

 Os Sertoes címmel írta meg hatalmas mére-
tű regényét a brazil Euclydes da Cunha (1866. 
január 20-1909. augusztus 15). Könyve minden 
bizonnyal a legnagyobb hatású brazil írásmű-
vé vált. Regényének köszönhetően, a Sao Pau-
lóban és Rio de Janeiró-ban élő városi brazilok 
először ismerhették meg az óriási kiterjedésű 
Brazília számukra oly ismeretlen, távoli vidé-
keit és embereit, vagyis az őserdőket és a pusz-
tákat, az indiánokat és négereket.

A hatalmas terjedelmű könyv, három nagy 
résre oszlik: a Föld, az Ember, a Háború című 
kötetekre. Földrajzi és néprajzi, kulturális és 
lélektani megfigyeléseket is beleszőtt a regénybe. 
A könyv azt meséli el, hogyan rombolt le négy 
köztársasági hadsereg egy vallásos-egyenlősítő 
közösséget, a mai Bahia állam területén.

Írásában nem kíméli sem a hivatalos szerve-
ket, a katonai és a polgári hatóságokat, de még 
a frissen megalakult államot, magát a Brazil 
Köztársaságot sem.

Mivel a könyv nem jelent még meg magyar 
nyelven, először foglalkozzunk Euclydes da 
Cunhával, a szerzővel. Maga is részt vett a hábo-
rúban, ahonnan egy fővárosi lapot tudósított, 
így első kézből kapta információit, újságcikkek-
ben írta le a tapasztalatait. 1897. augusztus 1-je 
és október 1-je között szemtanúja volt a Szent 
Város ostromának (így hívták a jaguncók a tele-
pülést). Betegen tért haza a háborúból, mind-
össze négy nappal Canudos bevétele előtt.

Euclydes da Cunha élete olyan, hogy akár 
egy televíziós szappanopera is megirigyelhetné. 
Két lélek lakott benne: a pontos és precíz kato-
nai mérnök és a bohém irodalmár.

Mérnök és katona, természettudós és újság-
író, földrajztudós és tanár, költő és regényíró, 
esszéista volt egy személyben. Érdekelte őt a 

matematika, a fizika és a kémia is.
Da Cunha egykönyves szerző, noha több 

regényt is írt. Nagy műve 1902-ben jelenik meg, 
és óriási sikert arat. A könyv tele van vallási és 
geológiai, botanikai és állattani, hidrográfiai és 
szociográfiai utalásokkal. Szerzőjét beválasztot-
ták a Brazil Akadémiába is. Ennek folyománya-
ként, 1904-ben megbízzák egy amazóniai expe-
díció vezetésével az őserdőbe.

Mire két éves bolyongás után hazatér, magá-
ra hagyott, nála 17 évvel fiatalabb felesége egy 
másik férfinál keresett vigasztalást. Ebből a kap-
csolatból gyermek is származott. Az újszülöttet 
da Cunha a sajátjának ismerte el. (A csecsemő 
hamarosan meghal). Az író békésen tűri, hogy 
a felesége folyamatosan megcsalja szeretőjével. 
A házibarátot mint legjobb barátnőjének fiát 
mutatja be da Cunhának. A fiatal férfi rendsze-
resen látogatja da Cunha feleségét. Mikor azon-
ban az egyre erősödő pletykák igazat beszélnek, 
s az asszony újabb csecsemőt szül a fiatal had-
nagytól, elszakad a cérna. A csecsemő ráadásul 
kiköpött mása a vér szerinti apjának. Euclydes 
da Cunha 1909. augusztus 15-én háromszor is 
rálő a gaz csábítóra. A fiatal katonatiszt viszo-
nozza a tüzet. Da Cunha halálosan megsebesült. 
A dél-amerikai teleregénynek azonban még nin-
csen vége, a bosszúdráma folytatódik. Két esz-
tendővel később Euclydes da Cunha hasonnevű, 
egyetlen igazi, vér szerinti fia próbál meg bosz-
szút állni apja haláláért. Pisztolypárbajt provo-
kál, melyben kétszer is eltalálja a saját mostoha-
apját. Ám a katonatisztnek még van annyi ere-
je, hogy visszalőjön. Így az édesapa után, annak 
fiát is megölte. Da Cunha halála után özvegye 
hozzáment a szeretőjéhez.

Görög sorstragédia? Brazil telenovella? Dél-
amerikai szapppanopera? Latin-amerikai film-
sorozat?

 
Antonio Conselheiro, a Tanácsadó

 
A canudosi események főszereplője 1830-

ban született, Antonio Vicente Mendes Maciel 
néven, a számunkra teljesen kiejthetetlen nevű 
Quixeramobim nevű faluban, a Nordeste vidé-
kén, Brazília északkeleti vidékén. Ezen a terü-
leten mindennapos ez erőszak és a vallási fana-
tizmus. Gyermekkorát egy véres családi dráma 
tette tönkre, családjának több tagját is megöl-
ték a riválisaik. Apja alkoholista volt, aki első 
felesége halála után mostohát hozott a házhoz. 
Ilyen körülmények között számára a menekülést 
a tanulás jelentette: komoly, csendes, jó tanuló 
volt. Megismerkedett a latin és a francia nyel-
vekkel is, anyanyelve, a portugál mellett. Tanult 
matematikát, földrajzot és történelmet is.

1857-ben, apja halála után átvette a csalá-
di üzletet, majd megnősült. Dolgozni kezdett, 
mint kereskedő és tanító, emellett még lelki 
tanácsadó is volt. Ő lett a szegény emberek ügy-
védje. Élete minden bizonnyal a legunalmasabb 
volt, mikor hirtelen minden megváltozott. Fele-
sége 1861-ben, két gyermekével együtt megszö-
kött tőle, hogy egy katona szeretője lehessen. A 
szerencsétlen férfi a szégyentől kiábrándult lett, 

Borók Imre

Lázadás a világ végén 

Márai Sándor regényének történelmi hátteréről
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depressziós. „Nyugdíjba vonult”, s egyre inkább 
a keresztény miszticizmusnak szentelte magát. 
Nyugtalanná vált, kóborolni kezdett (1865 és 
1869 között, majd 1871-től haláláig). Kilépett 
a társadalomból, bevetette magát a sertao vidé-
kére- a vadonba. Céltalanul vándorolt összevisz-
sza, nem törődött sem magával, sem másokkal. 
Teljesen elvadult.

Magas férfi volt, majdnem kétméteres. 
Vékony volt, hosszú fekete haja a hátát verdes-
te. Torzonborz szakállat növesztett, mely a mel-
le közepéig ért. Összes öltözete egy kék szí-
nű, többnyire rongyos csuha vagy köntös, egy 
szalmakalap és egy ugyancsak kék kesztyű volt. 
Nyakában, zsinóron egy fából készült keresztet 
hordott, kezében vándorbottal sétált.

Félelmetes misztikum vette körül szikár, 
csont és bőr alakját. Sötét és beesett arcú, vil-
lámló tekintetű férfi. Lenyűgöző alak lett, aki 
az elnyomott embereket és szegény paraszto-
kat Jézus Krisztusra és az apostolokra emlékez-
tette, a kis falvakban, gazdaságokban. Zord és 
szűkszavú ember volt, aki nem engedett közel 
magához senkit sem. Fokozatosan zarándokká 

vált, emberekért könyörgött imáiban, ha csak 
tehette, jótékonykodott, tanácsokat osztogatott. 
Jámbor prédikátor és egyfajta vallási vezető vált 
belőle. Titokzatos és érdekes megszállott volt. 
A különböző könyvekből olvasott, általa értel-
mezett igazságokat hirdette.

A századforduló felé közeledve emlékeztet-
te az egyszerű embereket a majdani világvégére, 
az eljövendő Apokalipszisra, ostorozta a gazda-
gokat, gyámolította a szegényeket. Senki sem 
kérdezte őt, honnan érkezett, hány éves, és mit 
csinált korábban.

Nem csak csodálókat, hanem fanatikus 
követőket is vonzott maga köré a karizmatikus 
Conselheireo. Támogatóit próféciáiban, jósla-
taiban az örök élettel és boldogsággal kecseg-
tette. Várták a csodát, csodákat vártak „Anto-
nio testvértől” hívei. Ezek között bőven akad-
tak jaguncók is, vadonjárók, akik kezében 
hamar elsült a puska és a pisztoly, megvillant a 
kés. Nem utasította el a megtért bűnösöket, a 
cangaceirókat, vagyis a banditákat, betyárokat 
sem. Híveivel együtt ellenségei is egyre töb-
ben lesznek. Elmeháborodott vallási fanatikus-

nak tartották Antonio Conseheirót. A hatósá-
gok többször letartóztatják, szakállát és haját 
lenyírják, olykor meg is verik. Hívei és csodálói 
mindig kiszabadítják. A hatóságok nem talál-
nak okot a vallási fanatikus férfi letartóztatásá-
ra, ártalmatlan bolondnak vélik.

Közben hatalmas aszály pusztított a Nordeste 
vidékén. Az állatok szomjan haltak, az emberek 
éhen vesztek. Volt néger rabszolgákat, indián 
származású banditákat, elszegényedett földön-
futó fehér parasztokat találunk követői között.

Férfiak mellett immár nők és gyermekek, 
öregemberek és vénasszonyok is követik őt min-
denhová.

1893-ban, egy kis faluban leszaggatja az 
adócédulákat a házak falairól, máglyára rak-
ja, elégeti. Ez első „forradalmi” tette. Harminc 
jól felfegyverzett katonát küldenek ellen. Köve-
tői, a jaguncók ezeket a katonákat jól megve-
rik, s elűzik. Ekkor még nem sülnek el a fegyve-
rek. Bahia állam kormányzója immár nyolcvan 
katonát küld ellene. Ezek azonban nem mernek 
behatolni a vadonba, inkább visszafordulnak, a 
jaguncók gúnyos nevetése közepette.
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Híveivel együtt Antonio Conselheiro lete-
lepszik Canudosban, ezen az elhagyott tanyán. 
A lázadó városnak minden lakója a társadalom 
szélére szorított ember volt.

Bahia római katolikus érseke hiába küldi 
oda legjobb prédikátorait, hogy az egyház aklá-
ba tereljék vissza az elbitangolt bárányokat. A 
barátok beavatkozása teljesen eredménytelen. A 
jaguncók ellenállásán minden érv megtörik, a 
prédikátorok menekülve hagyják el Canudost, 
noha a fenyegető tömeg egy ujjal sem bántja 
őket. Bahia kormányzója ekkor kér segítséget 
a népharag ellen az államtól, a frissen megala-
kult, nyers és kegyetlen, embertelen Brazil Köz-
társaságtól.

 
Canudos- az utópia

 
Antonio Conselheiró úgy vélte, ha a zsidók-

nak jó volt a monarchia, akkor a braziloknak is 
legyen jó, ezért elítélte a Köztársaságot. Ráadá-
sul a szegényeknek azt kellett látniuk, hogy sem-
mi sem változott, aki a Császárság alatt gazdag 
volt, a Köztársaság alatt is ugyanolyan gazdag 
maradt. Úgy vélte: a Köztársaság az egyház és 
az állam szétválasztásával a családok erkölcsi 
állapotát rombolja le. A Tanácsadó fejtegeté-
sei idegesítették a nagybirtokosokat és a papo-
kat, cselekvésre ösztönözték a központi hatal-
mat. „Hívei erkölcsi életével nm törődött”- írták 
róla a hatóságok.

Canudosban a Conselheiro 12 „apostol” 
vagyis vén segítségével kormányzott. Minden 
közös volt, a munkamegosztás és a termelés is. 
A polgári házasságot megszüntették. Betiltot-
ták a pénzt és a szerencsejátékot, akárcsak a 
dohányzást és a szeszfogyasztást, természetesen 
a kábítószerek élvezete és a prostitúció is meg-
nem engedett dolognak számított. A magán-
tulajdont nem ismerték. Támogatták a harcot 
a földesurak és kormányhivatalok, a katolikus 
papok és a környezetpusztítás ellen. Canudos 
híre gyorsan elterjedt Északkelet-Brazíliában, 
mint „tejjel-mézzel folyó Kánaán”. Özönlöttek 
a településre a megnyomorítottak és szenvedők. 
Mindenkit befogadtak, akik nem támogatták az 
újdonsült Köztársaságot. Egyetlen esztendővel 
később már nyolcezer lakója akadt Canudosnak. 
Később a telep lakossága meghaladta a 35000 
főt is. Fénykorában több mint 5000 kunyhóból 
állt a település. Két templomot építettek, és egy 
iskolát. A növénytermesztés és az állattenyész-
tés virágzott, akárcsak a kereskedelem és a házi-

ipar. Egyetlen dolgot követelt meg Conselheiro, 
részvételt a mindennapos vallási szertartásokon.

A canudosi háború
 
A jaguncók (vadonjárók) szinte szentként 

tisztelték Antonio Conselheirót, s elhatároz-
ták: mindenféleképpen megvédik. Egymás után 
fenyegette őket, Canudost és a Tanácsadót, nem 
kevesebb, mint négy brazil köztársasági had-
sereg. Ezeknek az lett volna a feladatuk, hogy 
fékezzék meg a rebelliót. Úgy vélték, hogy egy 
királypárti lázadás bontakozik ki a szemük előtt.

A jaguncók ellenállását tudtukon kívül segí-
tette a hivatalos szervek hányavetisége, a katonai 
büntetőexpedíciók szervezetlensége, és a polgá-
ri hatóságok nemtörődömsége, de még a frissen 
megalakult állam, a Köztársaság bürokráciája is.

A canudosi háború majd egy esztendeig 
elhúzódott: 1896 novemberétől 1897 októbe-
réig. Elsőként a tartományi kormányzat Pires 
Ferreira hadnagy parancsnoksága alatt 100 kato-
nát küldött Canudos ellen, 1896 novemberé-
ben. Nem jutnak el a városkáig, száz kilométer-
re onnan megállítják őket az ellenállók. Vissza 
kellett vonulniuk, noha 150 canudosi telepest 
öltek meg a harcok során.. Ám maguk a kato-
nák is súlyos veszteségeket szenvedtek, noha a 
jaguncók leginkább csak machéte nevű fegy-
vereikkel és lándzsákkal vették fel a betolako-
dók ellen. De a fanatikus ellenállást nem sike-
rült letörniük. A katonák egyharmada meghalt, 
másik egyharmadik megsebesült. A halottakat 
eltemették, a sebesülteket otthagyták a földön, 
fegyvereiket elvették tőlük, míg a csapat mara-
déka inkább visszavonult.

A kudarcba fulladt vállalkozás után a köz-
ponti kormányzat szerette volna kiköszörülni a 
csorbát. Immár komoly haderőt, több mint fél-
ezer katonát küldtek a vadonbeli lázadók ellen. 
Vezetőjük, egy Brito nevű őrnagy parancsnok-
sága alá ötszáz katonát rendeltek. Két ágyút és 
két géppuskát is kaptak felszerelésként. Gya-
logsággal és tüzérséggel egyaránt rendelkeztek. 
A vadonban a jaguncók bekerítették őket, csak 
hatalmas veszteségek árán vonulhattak vissza a 
halálos gyűrűből a katonák.

A brazil reguláris hadsereg nem habozott, 
immár egy jóval nagyobb hadsereget küldött 
ki a Conselheiro emberei ellen. Moreira ezredes 
parancsnoksága alá nem kevesebb, mint három 
gyalogsági zászlóaljat osztottak be, egy lovas-
hadosztályt, és egy tüzérségi zászlóaljat. Másfél-

ezer katona indult el harcolni. Immár nem rutin-
talan újoncokból állt a haderő, hanem képzett, 
profi katonákból. Maguk a hadsereg vezetői, 
bár tudomásuk volt a felkelők fanatikus bátor-
ságáról és elszántságáról, lehetetlennek tartot-
ták, hogy le ne győzzék Canudost. A falusi-
ak árkokat ástak, így védekeztek ellenük. Hiá-
ba támadták meg a katonák a jól védhető falut, 
mégis, 1897. március 8-án, kétnapos küzdelem 
után, legyőzték Moreira tábornokot és embere-
it. Maga a parancsnok is meghalt. Még a felsze-
relésüket is otthagyták visszavonulás közben. A 
jaguncók, a vadonjárók szedték össze, s győzel-
mi trófeaként vitték haza. Több mint négyezer 
lázadó canudosi esett el ekkor, Moreira bosz-
szúszomjas emberei ellen harcolva.

S az országban elterjedt a hír: Antonio 
Conselheiro, a Tanácsadó legyőzhetetlen!

A szövetségi állam nem tehetett egyebet, 
mint egy még nagyobb, még jobban felszerelt 
hadsereget küldött a jaguncók és Canudos ellen. 
A kiküldött haderő legalább három lovasdandár-
ból, nyolc gyalogsági zászlóaljból, és két tüzérsé-
gi zászlóaljból állt. Rengeteg ágyút és egy csomó 
gépfegyvert is vittek magukkal. Parancsnokuk 
Guimares tábornok volt, akinek a tevékenysé-
gét maga a honvédelmi miniszter is ellenőrizte. 
Annyi parancsot kapott: Pusztítsák el Canudost, 
s a jaguncókat öljék meg. Antonio Conselheiro 
nem maradhat életben!- szólt az utasításuk. A 
nyolcezer fős hadseregnek minden egyes napi 
előrehaladásért, minden kilométernyi megtett 
útért, keményen meg kell küzdenie. A jaguncók 
fanatikus ellenállása mintha sohasem akarna 
abbamaradni. A brazil katonák segítségére kül-
dött csapatokat himlőjárvány tizedelte meg.

Canudos lakóit közben a kitörő járványok, 
a fegyver- és a lőszerhiány fenyegette. Súlyos 
veszteségeket szenvedtek, sok volt a halott, még 
több a sebesült. Éhezés és szomjazás apasztot-
ta a létszámukat. Az élelmiszert és az inniva-
lót is adagolniuk kellett a jaguncóknak. Min-
den gyerek éhes és alultáplált volt, akárcsak az 
öregek és az asszonyok. Ám az elszántságuk 
mit sem csökkent.

A katonák támadásainak mégis megszállottan 
ellenálltak a canudosiak. Még az sem roppantot-
ta őket össze, hogy szellemi vezetőjük és kato-
nai parancsnokuk, Antonio Conselheiro, 1897. 
szeptember 22-én maga is meghalt. Halálát 
siettette a krónikus böjtölés, s az alultáplált-
ság nyomán fellépő tüdőgyulladás is. Embe-
rei, a jaguncók mégis kitartottak halott veze-
tőjük mellett. Házról házra nyomultak előrefe-
lé a katonák, akik ágyúgolyóikkal és bombázá-
sokkal ölték meg a városka lakóit. Canudosban 
mindenki részt vett a védelemben: férfiak és nők, 
gyermekek és öregek egyaránt elszántan har-
coltak a katonák ellen. Minden egyes ház, az 
összes kunyhó valóságos erődítmény lett, egyen-
ként kellett mindegyiket lerombolni a katonák-
nak. Lakóik elkeseredetten harcoltak a beözön-
lő idegenekkel szemben.

Végül szörnyű erőszakkal győztek csak: a 
férfiakat lefejezték, az öregek és gyerekek tor-
kát elvágták, a feleségeket s leánygyermekeket 
fogságba hurcolták. A legtöbb nőt aztán bor-
délyházakba adták el a városokban. Canudos 
sohasem adta meg magát – hanem egyszerű-
en megsemmisítették. Alig százötven canudosi 
maradt életben.

A katonák maguk is óriási veszteséget szen-
vedtek, legalább ötezer halottjukat és sebe-
sültjüket vesztették el. Az eseményeket végig-
szemlélő da Cunha úgy tudta, legalább 25000 
canudosi pusztult el. Mint ahogy megfogalmaz-
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ta: Canudosban kő kövön nem maradt. Egészen 
a végsőkig kitartottak a jaguncók: az utolsó négy 
vadonjáró (két férfi, egy gyermek és egy öreg) 
csak 1897. október 5-én esett fogságba. Még 
ekkor sem adták meg magukat, a katonák fel-
koncolták őket.

Antonio Conselheiro holttestét felravataloz-
va találták a katonák, akik meggyalázták a tete-
met. Fejét levágták, és elvitték bizonyítékkép-
pen Bahia állam kormányzójának.

A konfliktust maguk a brazilok nevezték 
el canudosi háborúnak, noha nem nemzetek 
közötti szabályos harc volt ez, hanem egy kicsiny 
közösség, országon belüli, szervezett elpusztítá-
sa. Mindenesetre ez számít Brazília legpusztí-
tóbb polgárháborújának. Az új köztársaság szá-
mára a tét a büszkeség volt. A büszkeség meg-
maradt, ám a véres erőszak nyomai mind a mai 
napig is beépültek a brazil tudatba.

Még a Canudos-völgy sem maradt érintetlen. 
A huszadik században Vargas elnök rémural-
ma után még több katonai diktatúra is sújtotta 
az országot. Közülük a második, 1960-ban, az 
egész völgyet elárasztotta vízzel, így tette lehe-
tetlenné víztározójával a szervezett megemléke-
zéseket. Csak a katonai diktatúra bukása után, 
1986-tól hozták létre a Canudosi Nemzeti Par-
kot, ahol méltóképpen emlékezhettek meg az 
emberek a mártírokról. Minden év októberé-
ben gyűlnek össze azok, akik meg szeretnének 

visszagondolni a canudosi háborúra.
Halálának száz esztendős évfordulóján meg-

rendezték Brazíliában az Euclydes da Cunha-
hetet.

 
Euclydes da Cunha műve és Márai Sándor

 
1970-ben Torontóban jelent meg először Márai 

Sándor: Ítélet Canudosban című regénye. Mind 
térben, mind pedig időben távol áll tőlünk a téma. 
Mégis érdemes megpróbálkoznunk elolvasásával. A 
mű megjelenése pillanatától fogva megosztotta olva-
sótáborát. Az emigráció magyar olvasóközönsége 
éppen úgy nem értette, mint ahogy a hazai iroda-
lomkritikusok sem.

Márai könyveit csak a rendszerváltás után kezd-
ték el idehaza kiadni. Ez a műve mégsem érte el 
a Kassai polgárok, vagy a Füves könyv, esetleg a 
San Gennaro vére népszerűségét. Ennek csak az 
egyik oka lehet az, hogy a Canudost három másik 
regénnyel egy kötetben adták ki, Történelmi regé-
nyek címmel.

A kritikusok szerint „ismeretlen remekmű”, „a 
szerző legjobb művei közé tartozik”.

Más irodalmi tanulmányok szerzői már közel 
sem ilyen lelkesek. Számukra hamar nyilvánvalóvá 
vált: Márai nem a canudosi történetet akarta meg-
írni, hanem annak kapcsán valamit.

Da Cunha művét Márai angol nyelven olvasta, 
hisz magyar fordítás mind a mai napig nem készült. 

Az Os Sertoes olvasása egyszerre élmény és türelem-
próba. Tanulságos olvasmány.

A könyvet angol nyelven, még 1958-ban olvasta 
el, New Yorkban. Az első olvasás és saját, a témá-
ban írott regényének megjelenése között tizenkét 
év telt el. Így és ennyire fészkelte be magát Márai 
agyába a téma.

A Nagy Francia Forradalom alatti Vendée-tarto-
mánybeli szituációra emlékeztette őt az Os Sertoes. 
A királypárti lázadók itt is ellenálltak a köztársasá-
gi erőszaknak. Mindkét oldal egyre elvadultabban 
küzdött a maga igazságáért. Kinek volt igaza? Sen-
kinek és mindenkinek!

Egyfajta példázatnak fogta fel da Cunha regényét. 
Márai naplója rögzítette, hogy gyorsan megérett 
benne a téma formába öntésének gondolata. Elő-
ször drámát akart írni belőle, később többfelvonásos 
színdarabot.

Egy hadbírósági tárgyalást képzelt el, ahol a sze-
replők különböző szempontból emlegetik Canudos 
pusztulását. Végül több mint két esztendő alatt írta 
meg a regényt. Utolsó változatát 1969. szeptember 
12-én vetette papírra, ekkor fejezte be.

Márait a canudosi háború az éppen akkor folyó 
vietnami háborúra emlékeztette. Olvasatában 
Canudos nem más, mint győztes nélküli öldöklés, 
a pusztítás értelmetlensége, a műveletlenség láza-
dása. A másik oldalról az igazi szabadság szerinte 
bármilyen erővel szembenéz, mert elpusztíthatatlan.

 
Más szerzőket is foglakoztatott 

Canudos históriája
 
Nem Márai Sándor volt az egyetlen olyan kül-

földi író, akit foglakoztatott a brazíliai lázadás tör-
ténete. Portugál nyelven a magyar szerző regénye 
csak 1990-ben jelent meg Brazíliában.

Mario Vargas Llosa, a világhírű Nobel-díjas perui 
irodalmár Háború a világ végén címmel írta meg a 
maga változatát. Ez a könyv 1981-ben jelent meg. 
Magyarul is olvasható, Vargas Llosa életmű-soro-
zatában. Míg Márai műve inkább filozófiája, leírt 
gondolatai, saját megjegyzései miatt érdekes, addig 
Vargas Llosa több mint hatszáz oldalnyi, mágikus 
realista regénye hatalmas kutatómunka eredménye. 
Napról napra halad, a legapróbb részletekig hiteles 
beszámoló Canudos pusztulásáról. Annyi valóságos 
adatot vesz fel regényébe, amennyit csak lehet. Így 
tudunk meg sok érdekes dolgot a Conselheiro őse-
iről, családjáról is.

Egy Peter Robb nevű irodalmár 2004-ben, Halál 
Brazíliában címmel írt regényt erről a lázadásról. 
Egy Cunungham nevű ezoterikus szerző is írt Anto-
nio Conselheiróról egy könyvet.

Szabó Ádám irodalomtörténész Canudos ösvé-
nyein címmel adott ki műelemzést Márai regényéről.

A legkülönlegesebb vállalkozás minden bizony-
nyal a grúz Guram Dochanashvili nevű regényíróé. 
1975-ben jelent meg Első ruha című, monumentá-
lis, 670 oldalas kalandregénye, fikciós allegóriája. A 
regény cselekménye szerint a főhős, Domenico, egy 
fiatal, tapasztalatlan, kalandkereső fiú elhagyja geor-
giai (grúz) faluját. Sok különböző emberrel találko-
zik vándorútja során, sőt még a canudosi háború-
ban is részt vesz. A könyv rengeteg bibliai párhu-
zamokat tartalmaz (a tékozló fiú evangéliumi pél-
dázata nyomán).

A grúz szerző regényében Canudos nem más, 
mint a szabadság városa, a földi Paradicsom.

Canudosról nemcsak regények születtek, de 
kalandfilmek és dokumentumfilmek is készültek.

Színházban is megörökítették a történteket.
1953-ban négyfelvonásos brazil opera szüle-

tett a témáról. Sőt a szambaénekesek és a brazil 
rockbandák témái közé is bekerültek a jaguncók, a 
Conselheiro alakja és Canudos tragédiája.


