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r a d n ó t i  s á n d o r

a dUfart
Jenei László: Bódultak

a 67. oldalon fogtam gyanút. attól kezdve különösen figyelni kezdtem az albert nevű 
szereplőre, aki algíri származású francia, félárva, egyetemi tanulmányai során a késő an-
tik filozófia és teológia foglalkoztatja, algírban színtársulatot szervez, tüdőbajos, van egy 
korai házassága egy morfinista lánnyal, kapcsolatban áll andré Malraux-val, tagja a nép-
frontos kommunista pártnak – és regényíró akar lenni. amikor – később – megnéztem a 
fülszöveget, azt olvastam, hogy az egyik szereplő „akár albert camus is lehet”; de nem, 
ez maga camus, nagyon fiatalon, huszonkét éves korában. azok a valóságos életrajzi té-
nyek és események ugyanis, amelyeket az imént fölsoroltam, mind ebben a regényben, 
fikcióban olvashatók.

Vajon mi ennek a funkciója? Jenei László munkája nem művészregény, s nem ambíci-
ója, hogy camus kereső éveit megörökítse. komplikált viszonya feleségéhez (aki szintén 
saját keresztnevén szerepel) és zavaros féltékenysége tölti ki karakterét, nem pedig írói 
élményei és tervei. albert egyenrangú szereplő négy-öt másikkal. Mivel a Bódultak műfaja 
intellektuális kalandregény, s tárgya egy merénylet, illetve annak megakadályozása, az 
írónak tulajdonképpen komoly (s nem is mindig teljesen meggyőző) erőfeszítéseket kell 
tennie, hogy ezt a hősét – noha együtt mozog a többiekkel – kivonja magából a támadás-
ból, s biztosítsa olvasóit, hogy a tervről is alig volt sejtelme.

arra jutok, hogy albert szerepeltetése valamiféle játék és hommage, intellektuális rejt-
vény (amelyet lelő a fülszöveg).

1936-ban vagyunk franciaországban, németországban, ausztriában. a végkifejlet 
szerint – amelyet most spoilerezek – nácik akarnak náci méltóságokat felrobbantani a 
salzburgi ünnepi játékokon, hogy ürügyet adjanak az anschlussra, s arra is készülnek, 
hogy a reichstag felgyújtásának három évvel korábbi mintája szerint egy külföldi, kom-
munista bűnbakot mutassanak fel. (Mindez fikció.) a könyv fő szálán viszont kommunis-
ták terveznek valamit salzburgban, talán ők is merényletet 
(hiszen a bombát rejtő lakkbőröndöt, amire az író többször 
felhívja a figyelmünket, a kommunista Yves hurcolja át két 
határon), de inkább a náci merénylet megakadályozását. 
Mindenesetre a regény kaland-része kissé el van hadarva, 
részben azért, mert az író az utolsó oldalakra tartogatja a po-
ént, részben pedig talán azért, mert nem ez a fontos neki.

hanem inkább az alakok. a francia Yves, a magyar 
istván, a nagyszájú és bőbeszédű kalandor (aki korábban – 
nem egészen világos okból – sikeres merényletet követett el 
Yves diplomata apja ellen, s ezt el is fecsegi a fiúnak), az 
orosz–zsidó anarchista múltú táncos, igor, a nácik, a kom-
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munistákhoz beszervezett simone (albert narkotikus felesége), s a magyar Margit, aki – 
talán szimbolikus okokból is – egyszerre szeretője a náci kurtnak és a kommunista Yves-
nek.

ez lehet a megfejtése a címnek is. nemcsak a kábítószerfüggő simone „bódult”, ha-
nem a regény szerint mindazok, akik a radikális jobb- vagy baloldalhoz csapódnak. igaz, 
Yves szellemi hátterében ott vannak a nemrég hatalomra jutott népfront-kormány mun-
kásbarát szociális intézkedései. Ő maga gazdag burzsoá családból származik, amelyet 
szégyell és megtagad. de hát a népfrontban a kommunisták is benne voltak, s homályban 
marad, hogy tulajdonképpen mi készteti illegális tevékenységre. 

istván esetében, aki tehetségtelen színészként mindenáron figyelemre vágyik, s min-
dennél fontosabb számára, hogy locsogásával bármilyen közönség előtt megrajzolja a ma-
ga idealizált alakját, sokkal érthetőbb, hogy belevág bármilyen kalandba. „Életemet a ma-
gamról alkotott képhez igazítani” és mindig újra mesélni róla: ez a fő célja. Valószínűleg ő 
a regény legsikerültebb karaktere. 

Így folytathatnánk a regény alakjainak jellemzését, amelynek fontosságát a könyv ta-
golása is jelzi: az alfejezetek egy-egy szereplő nevét viselik, s ekkor az ő szemszögéből 
látjuk a történetet. az események fölgyorsulását a „Mind” alfejezetcím jelzi.

Legalább ennyire fontos azonban a környezetrajz, amelybe Jenei szemmel láthatólag 
nagy munkát fektetett. Lyon, berchtesgaden, salzburg utcái, lokalitásai, a ’36-os év esemé-
nyei mind pontosak, alaposan kikutatottak. ha Lotte Lehmann nevét olvasod, biztos le-
hetsz benne, hogy ott volt abban az évben a salzburgi ünnepi játékokon, sőt dalestet is 
adott. ha a demel nevet látod, akkor kétségtelen, hogy ilyen néven nemcsak bécsben, 
hanem salzburgban is működött cukrászda. a lyoni terreaux tér is a helyén van, s műkö-
dött cereteli néven híres orosz opera- és balett-társulat is. de hát a legfőbb példa albert 
camus életrajzi tényeinek beillesztése a puzzle-ba.

sok jó részlet, belső és külső monológ, írói erővel felvázolt helyzet, s mégis holmi csa-
lódottsággal teszem le (miután kétszer is elolvastam). az intellektuális kalandregény két 
eleme némileg üti egymást: a kaland teljes felvilágosítást igényelne, a szellemi arcképek 
megengedik, hogy ez-az homályban maradjon.

Van egy magyar szó a regényben, kétszer is előfordul, amelyet nem ismertem: a dufart. 
guglizás után kiderült, hogy kelet-Magyarországon terjedt el, a német Durchfahrtból (át-
hajtás, áthaladás) származik, és magyar értelme nem is esik messze tőle, csak konkrétabb: 
fedett kocsibeálló, kocsiátjáró. Jenei László – mint a facebookon értesíti ismerőseit – már 
javában kutat új regénye tárgyában. Lehet, hogy annak ismeretében afféle dufartnak fog-
juk látni a Bódultakat.


