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g Y Ü r k Y  k a t a L i n

bábeMberek, eMberbábok
Dina Rubina: Petruska-szindróma

a 2007-ben elkezdett trilógia végére tett pontot az oroszul alkotó, izraelben élő világhírű 
író, dina rubina, amikor 2010-ben megírta a magyarul tavaly megjelent Petruska-szindróma 
című regényét. ahogy a szuszanna alperinának adott interjújában fogalmazott, a trilógi-
ája darabjait, azaz a magyarul szintén olvasható Leonardo-kézírást, a még nem magyarított 
Cordoba fehér galambja és a Petruska-szindrómát leginkább az köti össze, hogy mindhárom 
történet „arra tesz kísérletet, hogy behatoljon egy másfajta világba”.1 az első regény a fő-
hős, nyuta sajátos írásmódja révén a tükörszerű létbe, a második mű a képzőművész 
kordovin által a festészet berkeibe, a Petruska-szindróma pedig a bábkészítő és bábszínész 
Petya sorsán keresztül a bábok világába igyekszik eljutni.

Ugyanakkor rubina művészetére – s nem csak erre a trilógiára – általában jellemző, 
hogy hősei valamilyen patologikus tulajdonsággal bírnak, amelyhez mindig kreativitás is 
társul. ám rubinát soha nem önmagában a tehetséggel megspékelt patologikus szindró-
ma érdekli, hanem az, hogy vajon mennyire lehet a különleges adottságot összeegyeztetni 
a hétköznapi léttel, vagyis hogy mekkora terhet jelent egy igazi talentumnak az átlagem-
berek világában élni. hiszen ahogyan azt andrej Larin a Petruska-szindrómával foglalkozó 
írásában megfogalmazza, „a művészeket és az átlagembereket alapvetően más ösztönök 
vezérlik. az átlagember célja a normális, észszerűen szervezett élet. a művész célja az, 
hogy akár az őrületen keresztül, de legyőzze a halált”.2 

andrej Larin mondatait azért tartottam fontosnak idézni, mert a halál legyőzésének 
vágya sok vonatkozásban meghatározza a Petruska-szindróma bábos főhősének a törekvé-
seit is. hogy hogyan, azt rubina egy – az ő szavaival – „minden eddiginél kínzóbb”, rá 
jellemzően igen bonyolult struktúrájú regényben tárja elénk. Miközben az egyes szám 
első személyű és az egyes szám harmadik személyű elbeszélő szólamait váltogatja, a nor-
mál világot úgy ütközteti a másfajta ösztönök vezérelte művészvilággal, hogy Petya tö-

rekvése, a halál meghaladására tett kísérletei révén a közöt-
tük lévő rejtett összefüggéseket is érzékelteti. az autista 
vonásokkal rendelkező, zárkózott és magának való Petya az 
élete során mindkét világgal kénytelen érintkezni. ám mivel 
– ahogyan azt az egyes szám első személyű elbeszélő, Petya 
barátja, az orvos borja megfogalmazza – gyerekkorától fog-
va az egész életét „a bábok iránti szenvedélye, az észveszté-

1 az interjút lásd: https://rg.ru/2010/11/24/rubina-poln.html
2 andrej Larin: ogyinokoj tanyec hudozsnyika. na roman dini 

rubinoj „szinrom Petruski”: http://newlit.ru/~zalockaya/4454.
html
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sig elmélyült, irgalmatlan, zsarnoki rajongása határozza meg” (45.), maga körül mindent 
és mindenkit bábszerűnek lát, s csak az érdekli, hogy minél beljebb hatoljon a bábok, a 
bábozás, a bábszínház titokzatos világába, ezért megpróbál a hétköznapi életből is báb-
színházat csinálni, bábos világot teremteni.3

Művészként a halál meghaladására irányuló törekvése azonban nem merül ki abban a 
közhelyszerű tevékenységben, hogy a teremtő szerepébe bújva olyan bábokat készít, 
amelyek túlélhetik őt, és így akár az örök élet jelképeként is értelmezhetők. Petya ugyanis 
életet lehel az őt nagy valószínűséggel túlélő bábjaiba – és ezzel a képességével szembe-
sülve az olvasó elkezd behatolni a regény egyre mélyebb, egyre „kínzóbb” struktúrájába. 
„a sorozatgyártott tárgy varázslatosan elevenné vált Petyka zseniális kezei között, az volt 
még akkor is, amikor mozdulatlan volt – ez volt benne az igazán döbbenetes. egyébként 
más tárgyakat is meg tudott éppen így eleveníteni – valami eszelős érzékkel jelenítette 
meg a »hangulatukat«. ez mindig improvizáció volt – vagy lírai, vagy groteszk. Petyka 
azt bizonygatta, hogy a bábok megelevenítésének művészete természetszerűen csak tra-
gikomikus lehet” (56–57.). ha a bábok megelevenítésének folyamata tragikomikus, 
rubina regénye azt is megmutatja, hogy Petya kizárólag bábszerű látásmódja és világér-
zékelése hogyan válik visszafordíthatatlanul tragikussá, amennyiben azt a normál életre 
is rá kívánja vetíteni. azaz ha a fenti folyamatot megfordítja, és nem a bábot akarja élővé 
tenni, hanem a körülötte élő emberekből kíván bábot „faragni” magának. ráadásul Petya 
számára ez a fordított törekvés egy hátborzongató szerelemhez vezet. 

rubina e motívum kapcsán is következetesen ütközteti az átlagos, normális világot és 
a művészlétet. Mert míg borkának átlagos, hús-vér emberekre jellemző szerelmi élete van, 
addig Petyka kisgyerekként egészen másfajta, egyáltalán nem hétköznapi szerelembe 
esik. Lvovban, a nyári vakációját töltve meglát egy csecsemőt, akit ruszin dadája óvatla-
nul a bolt előtt hagy egy pillanatra. Leküzdhetetlen késztetést érez arra, hogy a kislányt 
magával vigye, mert „a kisbaba ábrándos, nagy szemével és galagonyapiros fürtjeivel el-
képesztően hasonlított egy életre kelt bábhoz” (45.). s ezzel kezdetét veszi az akkor alig 
egyéves, bábszerű Liza és a nyolcéves, már akkor bábos Petya egy életen át tartó, vészter-
hes, tragikus szerelme. Melynek során Petya teremtőként az élő, eleven Lizából, ebből a 
szintén patologikus tulajdonságokkal bíró, az elmebetegség tüneteit produkáló, aprócska, 
felnőttként is csak 148 centis, marionettbáb-testű, tűzvörös hajzuhataggal megáldott nő-
ből élettelen bábot kíván formálni. 

„Ő lesz az életem bábja” (172.) – jelenti ki Petya már nyolcévesen az őrá épp felügyelő 
mostoha-nagyanyjának, bamba baszjának, s ehhez a fordított teremtési kísérlethez borka, 
az orvos nemcsak Liza elmebetegséget súroló személyiségének állandó gyógykezelése 
miatt asszisztál, hanem azért is, mert ő, a normál élet képviselője, a racionalitás talaján 
álló ember mindvégig próbálja megfejteni ennek a furcsa, tragikus szerelemnek a lénye-
gét. ez a szerelem a fordított művészi teremtési kísérlet miatt látszólagos megvalósulása 
ellenére is örökké beteljesületlen marad. beteljesületlen, hiszen Liza és Petya szerelmi tör-
ténetének magját a teremtő és a teremtménye közötti, feszültséggel terhes hatalmi viszony 
képezi, amelyben a zsarnoki tulajdonságokkal bíró teremtő teljes alávetettséget vár el a 
teremtményétől, azt, hogy az teljesen feloldódjék benne. Liza azonban – önálló indivi-

3 Petya bábos látásmódját kiválóan tükrözi a következő részlet, amelyben a sorsát nagymértékben 
meghatározó Lvov városát így érzékeli maga körül: „az arcok és az alakok – ezek a bábok – 
mindenütt jelen voltak: a házak homlokzatain, a bramák és az ablakok felett, a kehely alakú, 
öblös, stukkós kis erkélyek talapzatán, a falfülkékben, a portikuszokon… ez felzaklatta Petyát, 
sőt megrázta: a színház kiszabadult az utcára, és ünnepet ült, észrevétlenül bevonva mágikus 
játékába az egész várost. […] a fiút mindez elvarázsolta, meggyőzte és boldoggá tette: végre 
csakugyan megérkezett oda, ahol az embernek élnie kell. ilyennek kell lennie egy igazi 
bábvárosnak” (167.) – kiemelések tőlem, Gy. K.
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duum lévén – hisztérikus rohamaival folyamatosan tiltakozik teremtményi mivolta ellen, 
miközben képtelen elszakadni a gyerekkori jópajtásától, aki apja és anyja helyett felnevel-
te, vigyázott rá, óvta, védte, majd élete párjává tette. ám Petya csak saját magának nevel-
te fel őt. olyannyira, hogy borkán kívül nem is enged senkit még csak a közelébe sem.

csakhogy rubina zseniálisan megformált művész hősének törekvései még Liza bábo-
sításának kísérletével sem érnek véget. hiszen – az egész regény kulminációs pontját ez 
képezi – látva Liza állandó tiltakozását az ellene folytatott kísérlet ellen, a bábkészítő 
Petya kifaragja magának Liza pontos mását, ellis babát. ez a baba Liza hátborzongatóan 
pontos hasonmása, olyannyira, hogy amikor Petya a színházban fellép vele, minden néző 
azt hiszi, hogy egy hús-vér nővel táncol. ez a Liza-hasonmás azért teremtetik, hogy végre 
valóban, ellenállás nélkül alárendelje magát Petya totális hatalmának. Liza, szembesülve 
ellis létezésével, s érzékelve, hogy Petya nem hagy fel zsarnoki uralomvágyával, egy he-
lyütt így fogalmaz borkának: „– Őt csak a bábok érdeklik, érted, borja. ismerd el, hogy ez 
kóros. – először belőlem csinált bábot. aztán elérte a tökéletesség csúcsát: megcsinált egy 
bábból – engem. – Én nem kellek neki, borisz. ennek az embernek csak bábok kellenek. az 
ő birodalmában nincs helye egy élő nőnek… – te most engem kezelsz, borja. de ha bele-
gondolunk, az igazi elmebeteg, az igazi mániákus – ő maga” (237–238.). Petya mániákus 
világában pedig a bábok egyik legfőbb csoportját az úgynevezett Petruskák, azaz a morá-
lisan züllött tréfacsinálók képezik. az értük is rajongó magatartása miatt gondolhatnánk, 
hogy a regény címe innen származik, hisz a főhős Petruska-imádatban, Petruska-
szindrómában szenved. ám az orvostudományban ismert Petruska-szindróma valójában 
egy másik betegség, amely a normál élet és a művészlét összeegyeztethetetlenségeként is 
értelmezhető, s rubina azzal, hogy ezt is bevonja a történetbe, a regény újabb félelmetes 
mélyrétegébe vezeti be az olvasóját.

erre a szindrómára először borja nőgyógyász nagyanyja figyelmezteti az unokáját, 
kérve, hogy beszélje le a barátját, Petyát Lizáról, akinek a családjában megtalálható ez a 
„rossz gén”. Liza női felmenői ugyanis – így a később öngyilkosságot elkövető anyja két 
esetben is – olyan fiúkat szülnek, akik ebben a bizonyos Petruska-szindrómában szenved-
nek, amely egyfajta bábszerűséggel sújtja az embert: „a neve angelman-szindróma, vagy 
boldog babaszindróma, avagy Petruska-szindróma. az arc maszkszerű, mintha ráfagyott 
volna a mosoly, váratlan nevetésrohamok, és… gyengeelméjűség, természetesen” (38.). 
az ilyen, az élettel valóban összeegyeztethetetlen szindrómával világra jött csecsemő az 
egyéves kort sem éri meg. ám ezt a való életben előforduló betegséget Liza családjában 
– a regény hétköznapi és művészi rétegének nemcsak az összeférhetetlenségére, hanem a 
rejtett összefüggéseire is példaként – nem más, mint egy báb, a sokat „megélt” és sokat 
„látott” kocsmáros jelenléte vagy épp hiánya generálja, s ő „felel” a generációkon átívelő 
módon ugyanolyan vörös hajzuhataggal rendelkező bábszerű lányok születéséért is. 
Vagyis Petya Lizát megismerve nemcsak „élete bábját” találja meg, hanem rajta keresztül 
egy, a bábok misztikus, titokzatos ténykedése által meghatározott családba is belecsöp-
pen. ahol élő emberek, születendő csecsemők, öngyilkosságra kész felnőttek életét épp a 
bábok határozzák meg.

ez a szerelmesregény-szálhoz hasonlóan önálló szüzséelemként jelen lévő, önálló csa-
ládregényként is megálló történetszál, benne a bábok intrikáival és fondorlataival, végleg 
teljes mértékben elmossa a határokat a normális lét és a báblét, a bábok és az emberek 
között. olyannyira, hogy a regény vége felé már végképp nem tudjuk, Petya bohém, fél-
kezű apja valójában tréfacsináló Petruska-e, vagy pedig élő ember. nem tudjuk, hogy Liza 
bábszerűbb-e ellisnél, vagy fordítva, hisz egymással való „versengésükben” az elvileg 
emberi tulajdonság, a féltékenység nem csak Lizánál jelentkezik,4 s összességében nem 

4 ezzel kapcsolatban szimptomatikus az, amiről Petya az egyik borkához írott levelében így számol 
be: „Miután elkészítettem ellist, eleinte sokszor visszatért egy rémálmom – ellis feléledt, és beszélt 
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tudjuk, hogy a történet olyan bábokról szól, akik félelmetesen hasonlítanak az emberekre, 
vagy olyan emberekről, akik sokkal inkább bábok, mintsem autonóm, eleven, független 
lények. ahogy azt sem tudjuk, hogy ki mozgatja igazából a szálakat. Petya, aki teremtő-
ként éli bábos világát, vagy a rubina minden művében jelen lévő fő alkotó, aki Petyát is 
(bábos) zsinóron rángatja, amikor megteremteti vele a bábjait? Vagy az egész történet nem 
más, mint az írás, a regényírás metaforája, ahol a szereplők a szerző kezében úgy mozog-
nak, mint holmi marionettfigurák?

a regény iván ildikó sodró lendületű fordításában azért is lebilincselő, mert az itt fel-
vetett valamennyi kérdésre minden olvasó maga adhatja meg a saját válaszát. hiszen eh-
hez a szerző ebben a sok szálon „mozgatott” és több regényműfajt egybeolvasztó alkotá-
sában csupán felajánlja a választás és a válaszadás lehetőségét.

hozzám: »Látod-e, megteremtettél, életet leheltél belém, most már én akarok a feleséged lenni!« Én 
pedig, álmomban, valami elemi borzadálytól áthatva, azt motyogtam neki, bocsáss meg, de nekem 
már van feleségem… »a megoldás egyszerű – mondja. a másikat, a régi feleségedet csak meg kell 
ölnöd. hiszen ő már nem táncol veled. akkor mi haszna van?«” (428–429.).


