
Füzi László

Ezért hathatott rám is a meglepetés erejével, amikor Tzvetan

Todorov fundamentális jelentõségû, A rossz emlékezete, a jó kísérté-

se (Mérlegen a huszadik század) címû munkájában Vaszilij

Grosszman XX. százada címmel portrét olvashattam róla. A könyv-

ben Todorov azokról rajzolt portrét, akik mélyen megértették a hu-

szadik századot, átélték ennek a századnak a megpróbáltatásait, s

a humánum szellemében szembefordultak ennek a századnak a sö-

tét erõivel. Grosszman életútját megismerve teljesen indokoltnak tar-

tom ennek az életútnak a Todorov általi kiemelését.

„A sötétség százada nem minden részletében sötét. Néhányan, akik

ekkor járták útjukat, vezetõként szolgálhatnak a rosszon való átke-

lésben. Portrésorozatomat Vaszilij Grosszmannal kezdem, a század

egyik nagy írójával, aki zsidó származású, orosz anyanyelvû, szovjet

állampolgárságú, s akinek halála után megjelent két könyve – Élet

és sors, valamint Panta rhei – a totalitárius társadalom kivételes

elemzését tartalmazza. Kivételes, mivel teljesen elszigetelt, távol a

tárgyról írt egész irodalomtól és minden nyilvános, de még privát vi-

tától is, mégis ugyanahhoz az igazsághoz juthatunk el vele, amelyet

történészek írásai kutatnak, azaz ahhoz, amely az események mély

értelmét megvilágítja” – írja Todorov a portré bevezetõ soraiban, mi

pedig, immáron Grosszman említett két munkájának ismeretében

mélyen igazat adhatunk a megállapításainak.

*

Az Élet és sors nagyregény, a huszadik század poklairól tulajdon-

képpen tizenkilencedik századi módszerekkel írt nagyregény. Kö-

zéppontjában a sztálingrádi csata áll, az ehhez kapcsolódók élettör-

ténetében, családtagjaik, rokonaik, barátaik történeteiben pedig a

második világháború egész tablóját láthatjuk, olvasás közben a sze-

münk elõtt bontakozik ki egy család története, egy kivételes tudós-

sal a középpontban, az evakuált, majd pedig a Moszkvába vissza-

tért tudományos intézet története, az orosz munkatáborok és a né-

met koncentrációs táborok világa, az állóháborúban, majd a moz-

gásba lendülõ fronton harcoló orosz és német katonák világa, s a

felsõ politikai és katonai vezetõk világa egészen Sztálinig és Hitlerig.

Közben pedig átéljük a halálokat és a szenvedéseket, azt, amit az

ezer, a százezer és a millió halál említése nem tud átélhetõvé tenni,

Grosszman átélhetõvé teszi. 

A regény ebben a vonatkozásban, ahogy arra a könyvhöz írott

utószóban Hetényi Zsuzsa is utal, megelõlegezi Jonathan Littel Jó-

akaratúak címû regényét, ez a könyv a gonoszságot állította közép-

pontba, nem elvontan, hanem emberinek nem mondható, de mégis-

csak emberi életekhez-életutakhoz való kötõdésében. Grosszman

regényében a történelmi valóság elevenedik meg, haditudósítói ta-

pasztalatai nélkül ez a munka talán meg sem születhetett volna, a

valóságelemek mellett pedig számos általánosító érvénnyel írott fe-

jezetet és bekezdést olvashatunk, mégis azt mondom, hogy a könyv

erejét nem az irodalmi, esetleg esztétikai, hanem a történelmi igaz-

ságai jelentik.  Az, amit Todorov megfogalmazott: ugyanahhoz az

igazsághoz jutott el, amelyet a történészek írásai kutattak, idéztem
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Nagyregény 
ötven év
késéssel
Vaszilij Grosszman élete és életmû-
ve nagyobbrészt ismeretlen a ma-
gyar olvasó elõtt. Sztyepan
Kolcsugin címû regénye 1952-ben
jelent meg magyarul, ezt ma már
aligha olvassák, noha Németh
László fordította, Panta rhei címû
munkája pedig elõször 1989-ben
látott napvilágot magyarul, akkor a
rendszerváltás politikai és szellemi
frissessége takarta el sokak elõl. 



Virágzik 
a Tarr-
vallás

Tiszteletre méltó, bár vitatható teljesítmény Kõvári Orsolyáé, aki egy

kötetben tárgyalta Tarr Béla teljes életmûvét. Ráadásul azzal a szel-

lemes ötlettel élt, hogy nem a kezdetektõl máig, hanem pont fordít-

va, a mester utolsó (és utolsónak kihirdetett) filmjétõl, A torinói lótól

haladt visszafelé az 1977-es elsõ mûig, a Családi tûzfészekig. Az

akkurátus tanulmányokat Tarr teljes filmográfiája, életrajzi vázlata és

a róla szóló írások válogatott bibliográfiája teszi teljessé. Ám ez a

teljesség sajnos csak látszólagos. A szerzõ ugyanis az elmúlt más-

fél évtized különös trendjét követve csatlakozott a Tarr-vallás fõpap-

jaihoz: õ is abból az abszolút elõföltevésbõl indult ki, hogy Tarr Béla

„géniusz”. Ennél magasabban szárnyalni nem lehet, így a kritikus

feladata – szemét lankadatlanul az égboltra emelve – az, hogy e

nagy ívû röpülést nyomon kövesse. Minden mû kinyilatkoztatás, és

minden mû úgy tökéletes, ahogy van, hiszen a géniusz nem téved-

het, csak mi, földi halandók tévedhetünk, ha esetleg nem érjük fel

ésszel rejtett és kevésbé rejtett üzeneteit.

A Tarr-vallás még akkor kezdett rügyezni, amikor az alkotótárs,

Krasznahorkai László a Sátántangóval úgyszólván berobbant a ma-

gyar irodalomba, majd akkor borult virágba, amikor a regény film-

változatát 1994-ben bemutatták. Azóta bárki, aki vitatni meri a Tarr-

Krasznahorkai-filmek zsenialitását, okvetetlenkedésérõl és hozzá

nem értésérõl tesz tanúságot. Domokos Mátyás máig ünneprontó-

nak számít, mivel a Sátántangóról, mármint a regényrõl, az általá-

nos hozsannázás közepette meg merészelte írni a kifogásait a

nyolcvanas évek közepén. S ugyanilyen ünneprontó volt tíz évvel

ezelõtt az a Jánossy Lajos is, aki megírta, hogy a Werkmeister har-

móniák vitatható alkotás, s hogy a Tarr-Krasznahorkai-filmeket túl

hamar kanonizálták, még mielõtt tüzetes elemzésnek vetették volna

alá azokat. A Magyar Narancsban lezajlott vita során a Tarr-vallás

fõpapjai azonnal a Tarr-filmek védelmére keltek, s Jánossy érvelé-

sét lesöpörték. Külön szaktanulmányt érdemelne, hogy a mai ma-

gyar irodalomban és mûvészetben miért csak senkik és félistenek

léteznek. Hogy miért hiányoznak a magyar szellemi életbõl a ki-

egyensúlyozott bírálatok. Kõvári Orsolya könyvének megjelenése

igazi esemény lehetett volna, ha a szerzõ a problematikus pontokat

nem hallgatja el, hanem éppen ezek alapján tárgyalja, több szem-

pontból veszi szemügyre a Tarr-filmeket. (Kõvári Orsolya: Árnyékvi-

lág. Sprint Kiadó, 2012, 176 oldal, 3000 Ft)
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ezeket a szavakat Tzevan Todorovtól. Ma, amikor a mûvet, a tökéle-

tes mûvet keressük, azt, hogy a mû igazsága kiragadjon bennünket

a mindennapjainkból, s hogy a mû igazsága révén valami örökérvé-

nyûnek gondolttal találkozhassunk, ne forduljunk el ezért Vaszilij

Grosszman munkájától. Ne forduljunk el, hanem inkább gondoljunk

arra, hogy az irodalmi mû igazságának megteremtése kegyelem

kérdése is, s a történeti igazság felfejtése is hatalmas szellemi ener-

giákat követelt Grosszmantól, különösképpen akkor, ha a komolyan

vehetõ történeti feldolgozásokhoz regénye írásának idején nem fér-

hetett hozzá, nem beszélve arról, hogy bátorság híján ennek a re-

génynek a megírásához még Sztálin halálát követõen sem lehetett

hozzákezdeni. S ha mindezeket végiggondoltuk, akkor említem csak

meg, hogy az egyidejûségek és párhuzamosságok megmutatásával

Grosszman még ma, 2012-ben és 2013-ban is képes formálni a tör-

ténelemképünket.  

A magyar kiadás fontos és nagy nyeresége Soproni András mû-

fordítói tevékenységén túl Hetényi Zsuzsának a regényhez írott ta-

nulmánya (A vesztes gyõztesek és túlélõ áldozatok könyve), rég ta-

lálkoztam ehhez hasonlóan invenciózus tanulmánnyal. A tanulmány-

ban Hetényi Zsuzsa a könyv sorsa kapcsán említi a napjainkig veze-

tõ dátumsort, az 1960-ban elkészült regényt azonnal betiltották, elõ-

ször Nyugaton jelent meg 1980-ban, majd a Szovjetunióban 1989-

ben, nálunk pedig 2012-ben. Ennek kapcsán mondja Hetényi Zsu-

zsa: „Ezek az idõsíkok, a valaha történt események, valaha élt em-

berek is csak kölcsönös viszonyukban érthetõk meg. A történelem-

nek is van relativitáselmélete, amely üres tétel marad, ha nem követi

egyfajta empirikus gyakorlat, amelyet legjobban az irodalom segít-

ségével lehet elvégezni.” Mondandóját a sokak által megtapasztalt,

de talán csak általa kimondott igazságra („A huszadik század azért

is tûnik olyan viharosnak, mert egyetlen emberöltõn belül változtak

benne homlokegyenest ellentétes történelemi korok”) fûzi fel, ennek

során írja le a szerzõ életútját, „Grosszmant alighanem a becsüle-

tesség kategóriájával lehet a legjobban meghatározni”, mondja, s ír

az Élet és sorshoz vezetõ útról. „Vessünk számot azzal – mondja –,

hogy az ötvenes években született szöveget tartunk a kezünkben,

és Grosszman akkor beszél a zsidók sorsáról, amikor még maga a

puszta szó is tabunak számított, és akkor beszél a német és szovjet

táborokról, amikor Hitler és Sztálin diktatúrájának részleges párhu-

zama még nem sokakban tudatosult. Szolzsenyicin elõtt, az Ivan

Gyenyiszovics egy napja elõtt lett készen az annál sokkal hosszabb

mû. De nem ez, hanem Szolzsenyicin 1961-ben folyóiratban, majd

1962-ben könyvként megjelent kisregénye rázta meg az egész vilá-

got. Az megjelenhetett, de Grosszmané nem – az utókornak most

ezt is mérlegre kell tennie. Mindkettõ akkor számolt be a szovjet tá-

borokról, amikor nálunk az 1956-os forradalom utáni letartóztatottak

még a börtönben ültek.” 

Ez a történelem relativitáselmélete, s ezt a relativitáselméletet

megismerve kell olvasnunk Grosszman Élet és sors címû regényét,

hogy az gondolkodásunkban az õt megilletõ helyre kerülhessen.

Vaszilij Grosszman: Élet és sors

Fordította: Soproni András

Európa Kiadó, 2012, 1111 oldal, 4500 Ft  


