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Bevezetés

Báró Orczy Emma a kettős identitású hős prototípu-
sának megteremtésével kitörölhetetlenül beírta ma-
gát a nyugati világ populáris kultúrájának történetébe. 
1903-as létrejötte óta a Vörös Pimpernel ellentmon-
dásokkal teli, egyszerre passzív és aktív, flegma és vak-
merő alakja jelentős olvasóközönségre tett szert, szín-
házi és filmes adaptációk sorát inspirálta, s excentrikus 
dandyszerű alakja az újmediális felületeken is rendü-
letlenül hódít. A mintájára megalkotott szuperhős pe-
dig számtalan karakteren – Zorro, Superman, Batman 
alakján – keresztül köszön vissza.1

A Vörös Pimpernelt először a színpadon ismerhette 
meg a közönség. Az első regényt (The Scarlet Pimpernel) 
1905-ben jelentette meg Arthur Greening. Ezt a kö-
tetet még további tizenhét folytatás követte. Ezek kö-
zül kettőnek, a The Laughing Cavalliernek (1914), és 
a The First Sir Percynek (1921) a Vörös Pimpernel 17. 
századi németalföldi – a  szintén Percy Blakney név-
re hallgató – elődje a  főszereplője; a Pimpernel and 
Rosemary (1924) pedig az 1920-as évekbe visz bennün-
ket, ahol a Peter Blakney, a Vörös Pimpernel késői le-
származottjának Erdélyben játszódó kalandjainak le-
hetünk részesei.2 A francia forradalom idején élő – iga-
zi – Vörös Pimpernel tettei pedig összesen tizenöt kö-
tetet töltöttek meg.3

Bár Orczyt a  Pimpernel-könyvek tették ismertté, 
e sorozaton kívül is szép számmal írt regényeket: az 
életmű egésze majd’ hatvan angol nyelvű kötetből áll. 
Jelen írás nem tud e jelentős méretű életmű – akárcsak 

egy szempontból való – elemző bemutatására vállal-
kozni, ám A Vörös Pimpernel-könyvek alaposabb meg-
értéséhez talán hozzájárulhat azáltal, hogy egy eddig 
nem vizsgált perspektívából közelíti meg a regényfo-
lyamot. E kutatás célja annak feltárása, hogy a Orczy 
Emma kulturális hibriditása hogyan jelenik meg A Vö-
rös Pimpernel sorozat darabjaiban, s ebből kifolyólag 
annak megválaszolása, hogy a Vörös Pimpernel kettős 
identitása fakadhat-e kétkultúrájú szerző tapasztalata-
iból. Illetve, kissé provokatív módon úgy is megfogal-
mazhatnánk, hogy arra a sokat vitatott kérdésre kíván 
választ adni, hogy a szerző, báró Orczy Emma végül 
is magyar vagy angol szerzőnek számít-e.

E kérdések megválaszolása előtt azonban elengedhe-
tetlen néhány, ebben az írásban gyakran használt foga-
lom definiálása és az Orczy életműre való vonatkoztatá-
sa. A legtöbb transzkulturális alkotóhoz hasonlóan Or-
czy Emma számára is az identifikációs folyamatok egyik 
alapvető meghatározója s alakítója a többkultúrájúság 
élménye volt. Így a hibriditás Homi Bhabha-i definí-
ciója, mely a szubjektum és identifikáció jelenségeit 
a kultúrák találkozásának határterületéről vizsgálja, az 
ő esetében is jól írja le a transzkulturális alkotó alapve-
tő – egyszerre tudatos és ösztönös, egyéni és társadalmi 
szintű – dilemmáit.4 A privilegizált helyzetben lévő bá-
ró Orczy Emma esetében talán visszás lehet a rendsze-
rint a szubalternt vizsgáló posztkoloniális elmélet al-
kalmazása, ám ha megnézzük a magyar és angol, a kö-
zép- és nyugat-európai kultúrában egyaránt otthono-
san mozgó, s a kulturális határátlépéseket nagyon tu-
datosan megtévő szerző életművét, azt láthatjuk, hogy 
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az írói hang a hibrid szubjektum számára fönntartott 
Homi Bhabha-i Third Space (harmadik tér)5 perspek-
tívájából szólal meg, s világát a folytonos, feloldhatat-
lan és tudatosan vállalt kívülállás jellemzi.

A hibrid egyén elidegenített pozícióját pontosan ra-
gadja meg egy diszciplinárisan a posztkolonialitástól tá-
vol eső, ám jelen esetben jól alkalmazható elmélet, a ka-
nadai szociológus Erving Goffman személyközi kom-
munikációt modellező színház-metaforája. Goffman 
társadalmi interakciókat leíró ikonikus elképzelésének 
központi eleme az a gondolat, hogy az egyén önkén-
telenül és folytonosan szerepet játszik a külvilág előtt, 
s ilyenkor felkéri megfigyelőit, „hogy higgyék el: a jel-
lem, melyet látnak, valóban azokkal a vonásokkal ren-
delkezik, melyek látszatra megvannak benne.”6 Mig-
ráns-tematikájú szövegek olvasásakor kirajzolódik az 
a tendencia, hogy a bevándorló hátterű egyénre külö-
nösen jellemző a saját homlokzat elemeinek a definí-
cióval egybecsengő tudatos felépítése és a drámai ala-
kítás tökéletes, hiba nélküli magvalósítása.7

Amikor e színházmetaforán keresztül tekintünk 
a  hétköznapi kommunikációra, akkor a  legfenyege-
tőbb, legrémisztőbb eshetőség a hibázás, és ezen ke-
resztül a lebukás, a szerepből való kiesés veszélye. A Vö-
rös Pimpernel esetében szembetűnő, hogy mennyire 
illenek rá ezek a jellemzők: minden szerepének hom-
lokzati elemeit aprólékosan, kínos pontossággal állítja 
össze és jeleníti meg. S a lelepleződés számára végzetes: 
akár a teljes megsemmisüléshez vezethet.

Egy másik, a Vörös Pimpernelre is jól alkalmazha-
tó goffmani tétel az „igazi identitás” létének a megkér-
dőjelezése. Úgy, ahogy Goffman szerint „nem is szük-
séges eldönteni, hogy melyik a valóságosabb, a felkel-
tett benyomás vagy az, amelyet az előadó megpróbál 
elrejteni a közönség elől,”8 a Vörös Pimpernel eseté-
ben sem érdemes azon gondolkodni, hogy melyik le-
het a valódi: a flegma arisztokrata vagy a vakmerő ka-
landor, esetleg az ez utóbbi által megjelenített renge-
teg szerep valamelyike. Hiszen ezek összessége jelenti 
és jeleníti meg az itt most Sir Percy Blakneynek/Vö-
rös Pimpernelnek nevezett alakot. S így „nincs értel-
me azt állítani, hogy a felkeltett benyomással ellenté-
tes tények inkább jelentenék az igazi valóságot, mint 
az a benyomás, amelyet összezavarnak.”9

Talán nem véletlen, hogy ezt az elméletet egy szin-
tén emigráns hátterű, s származását titkolni igyekvő 
tudós fogalmazta meg.10 A színház metafora tulajdon-
képpen a bevándorló hátterű hibrid egyén kommuni-
kációs stratégiáit jeleníti meg, aki úgy érzi, az otthon 
és a külvilág normái összeférhetetlenek és kibékíthe-
tetlenek, s kínosan ügyel rá, nehogy származására és 
eltérő értékrendjére fény derüljön.11

Az Orczy család valódi és szimbolikus határátlépései 
alapjaiban határozták meg a fiatal Orczy Emma éle-

tét: Tarnaörs, Abádszalók, Budapest, Brüsszel és Pá-
rizs voltak a kezdeti életút fontos állomásai. Végül bá-
ró Orczy Bódog, felesége, Wass Emma grófnő és lá-
nyuk, a  tizenöt éves Emma 1880-ban telepedtek le 
Londonban. Orczy Emma 1947-ben kiadott önélet-
rajza, a Links in the Chain of Life szerint az Angliába 
való költözés volt élete legmeghatározóbb eseménye, 
melyet sorsszerűnek, eleve elrendeltnek érzett, s új ott-
honát valódi, spirituális szülőhazájának tartotta.12 Sa-
ját bevallása szerint Londonba költözésükig, tehát ti-
zenöt éves koráig egy szót sem tudott angolul, s nyelv-
elsajátítását szinte misztikus színben tünteti fel. 1913-
ban a The Bookman magazinnak adott interjújában így 
nyilatkozik erről:

[R]endkívül fogékony voltam az angol nyelvre. Alig múl-
tam tizenöt éves, amikor Londonba érkeztünk (…) ám 
három hónappal később már szerepeltem az iskolai da-
rabban. (…) Teozófiával foglalkozó barátaim azt mond-
ják, egy korábbi életemben biztosan angol voltam.13

Orczy tehát azon kevés magyar anyanyelvű szerzők kö-
zé tartozik, akiknek esetében a nyelvváltás maradékta-
lanul sikeres volt. Angol nyelvű szövegeinek stílusa ki-
fogástalan, szellemes, a mondatainak sora kellemesen 
folyik (sőt, özönlik.) Ráadásul mindez a beszélt nyel-
vére is igaz: 1935-ben a BBC egyik rádióműsorában 
sugárzott megszólalása alapján angol nyelvű megnyi-
latkozása is választékos, kiejtése akcentustól mentes.14 
Az identitásváltás, saját magának britként való újra-
határozása tehát számára elért lehetőséggé vált. Orczy 
Emma tehát kétségtelenül sorolható a nyugati magyar 
irodalom transznyelvű írónői közé.15

Az angol kultúráért való rajongásával párhuzamo-
san azonban nagy hangsúlyt fektetett magyar kötődé-
sének hangsúlyozására is. Írói nevének választása, ma-
gyar nevének megőrzése is ezt tükrözi. Mivel művei 
megjelenésekor már házas asszony volt  – Montagu 
Barstow felesége –, ha valóban angolnak, és csak an-
golnak akart volna látszani, publikálhatta volna írásait 
Emma Barstow néven is. Ám ő a Baroness Orczyt, és az 
Emmuska Orczyt választotta, mely nevek idegensége 
kikerülhetetlen „paratextusként irányítja és irányozza 
elő az olvasást.”16 A névválasztásnak számtalan oka le-
het: a gyökerekhez való ragaszkodástól, az arisztokra-
ta háttér hangsúlyozásán át, az egzotikusan csengő név 
marketingpotenciáljának felismerésééig bármi, s ezek 
együttese is. A pontos ok feltárása amellett, hogy le-
hetetlen, nem is fontos. Az viszont lényeges, hogy bá-
ró Orczy Emmát a neve kitörölhetetlenül a magyar 
transzkulturális irodalom részévé teszi. Az írói név ál-
tal keltett konnotációra a művek témaválasztása is rá-
erősít: számos regénye játszódik magyar vagy közép-
európai helyszínen (például: A Son of the People, The 
Bride of the Plains, Pimernel and Rosemary), vagy tar-
talmaz ezekre a lokációkra való utalásokat.
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A Vörös Pimpernel

Orczy Emma legmaradandóbb öröksége egyértelmű-
en Sir Percy Blakney/Vörös Pimpernel kettős alakjá-
nak a megteremtése. Ez a komplex karakter Sir Percy 
Blakneyként unott, affektált arisztokrata, akinek ér-
deklődése központjában a bálok, a divat és a kifogás-
talan öltözködés áll. Effeminizált karakter, aki irtózik 
a fizikai megerőltetés legcsekélyebb formáitól is. Visel-
kedése passzív, letargikus, álmatag. S a társaság is ek-
képp tekint rá: míg a bátor hőst istenítik, alakja köré 
legendákat szőnek, addig Sir Percy köznevetség és né-
mi megvetés tárgya. Ám ő ezt is sztoikus távolságtar-
tással veszi tudomásul. Amikor ebben a szerepben je-
lenik meg, a piperkőc udvaronc minden külső és bel-
ső stílusjegyét magán viseli. A szó szoros értelmében:

Sir Percy ellenben maga volt az egykedvü, megtestesült 
nyugalom. Gonddal kötötte meg csipkés nyakkendőjét, 
monokliját az előirt szög alatt tartotta, kámzsás köpenyét 
éppen csak annyira gombolta ki, hogy pompás szövet-
ruhája kikandikáljon alóla s szembetünjék nagyszerüen 
szegett mellénye is. Mintaképe volt az előkelő londo-
ni dandy-nek.17

Ruházata mindig elegáns, kifinomult, a  legnagyobb 
gonddal megtervezett álruha, mely arra szolgál, hogy 
a csipkével, szaténnal, bársonnyal elfedje viselőjének 
testi erejét. Ám ez sokszor éppenhogy csak sikerül:

[A] maga utánozhatatlan modorában Sir Percy lejtett fe-
léjük a gyepen kezét finom szövetből szabott nadrágja 
zsebébe süllyesztve, széles vállaival, melyek mintha kizá-
rólag arra termettek volna, hogy minél jobban érvényre 
juttassák ruhája nagyszerü szabását, szinte megfizethe-
tetlenül drága csipkefodrokkal a csuklóin s a nyakán.18

Orczy – a női tekintet (female gaze) ritka példájaként – 
gyakran Blakneyn felejti szemét, és hosszasan részlete-
zi annak testi adottságait és vonzó megjelenését, rend-
re kihangsúlyozva a férfi zavarbaejtően szűk nadrágját:

A szóban forgó szeptemberi délután, a hintón megtett 
hosszú utazás ellenére, az eső és a sár ellenére, kabátja 
kifogástalanul feszült széles vállán, a finom csipke kézelő 
fodrai közül kibukkanó keze szinte nőiesen fehér volt – 
különcködően kurta derekú selyemkabátja, széles hajtó-
kájú mellénye, testhezálló csíkos térdnadrágja tökélete-
sen kiemelte szálfatermetét.19

Amikor mint Vörös Pimpernel lép színre, s nincs szük-
ség fizikai erejének palástolására, testét a  „pompás” 
és „fenséges” (magnificient) jelzőkkel írja le a szöveg, 
s hangsúlyossá válnak a „[h]osszu, izmos tagok, széles 
mellkas s karcsu és hosszu kezek,”20 melyek alkalman-

ként szinte természetfeletti, „abnormális” erővel ru-
házódnak fel. A fizikai tulajdonságok hangsúlyozásán 
túl azonban legalább ennyire fontos a hős különleges 
mentális ereje is. Az Eldorado című regényben példá-
ul tizenhét étlen, szomjan, álmatlanul börtönben töl-
tött nap után is sikerül megőriznie mentális épségét, 
józan ítélőképességét: „Sápadt, meggyötört arca, karja, 
testtartása végtelen lelkierőről erőről árulkodott […], 
mely szilaj és megtörhetetlen volt.”21

Az, hogy a Pimpernel és csapata rendre győzedelmes-
kedik a francia titkosrendőrség és vezetőjük, Chauvelin 
felett, leginkább felkészültségüknek, vezetőjük gyors 
észjárásának és rendkívüli megfigyelő erejének köszön-
hető. A Vörös Pimpernel legkülönlegesebb tulajdonsá-
ga bámulatos kaméleon-szerűsége: könnyedén és töké-
letesen bújik a legkülönfélébb karakterek bőrébe. Ka-
tona, szénlapátoló, írnok, őr, parasztasszony, kereske-
dő, szolga és még sorolhatnánk hosszasan a megjelení-
tett alakok sorát. Legtöbbször már a kész végeredményt 
látjuk, s általában az olvasó is csak sejti, hogy az álru-
hás Pimpernelt látja. Módszerébe csupán az egyik Sir 
Percy Explains (Sir Percy elmondja) című novella avat 
be, amikor Marat inasának a bőrébe bújik: „Megismer-
te először az igazi Paul Melé-t, tanulmányozta, megfi-
gyelte a személyiségét, amíg a sajátja is nem lett a sze-
gény gazfickó pontos hasonmása.”22 A siker kulcsa te-
hát nemcsak a pontos, jól megtervezett álca, hanem 
a  személyiség alapos megfigyelése, vagyis a  homlok-
zati elemek jól felépített sorozatának reprodukálása.

A Vörös Pimpernel/Sir Percy Blakney karakter ta-
lán egyetlen állandó és konkrét tulajdonsága a fluidi-
tás és a szerepjátszás. Ha úgy tetszik, valódi posztmo-
dern figura ő: nem lehet megmondani, melyik énje az 
igazi és melyik az álca, hiszen mindegyik szerep csu-
pán szituatív, s kizárólag a viselkedésen keresztül re-
alizálódik. Talán hajlamosak vagyunk azt gondolni, 
hogy a Vörös Pimpernel az igazi, a központi, a többi 
a megtévesztő körítés. Ám, ha jobban megvizsgáljuk 
az identitás ezen részét, meglepően keveset kapunk. 
A Vörös Pimpernel ugyanis csak a szerepváltásokkor, 
tehát igen ritkán jelenik meg. Magukat a hőstetteket 
mindig valaki másnak, a szénbányásznak, a zsidó ke-
reskedőnek, a szolgának, az írnoknak a bőrébe bújva 
hajtja végre, az ő személyiségjegyüket, beszédmódjukat 
megjelenítve. A karakter tehát teljes mértékben meg-
felel az Erving Goffman-i  identitás leírásának: a sze-
mélyiségének nincsen egy jól leírható, körülhatárol-
ható középpontja, csupán ennek a szerepjátszás köz-
beni megjelenítése.

Nagyon érdekes egybeesés, hogy a  The Laughing 
Cavalier (A nevető lovag) című regényben, a Diogenes 
álnevű Percy Blakney (a későbbi Sir Percy Blakney őse) 
maga is expliciten a színház metaforáján keresztül fo-
galmazza meg identitásának képlékenységét Pythagoras 
becenevű barátjának:
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– Mi lenne, ha most eljátszanád a gentleman szerepét?
– A  darab rövid volt, ó bölcs Pythagoras  – válaszolt 
Diogenes rendíthetetlen jókedvvel  – az utolsó felvo-
nás véget ért, a függöny lement. S én újra kalandor va-
gyok…23

A Vörös Pimpernel sorozat összes darabját szemügyre 
véve az is észrevehető, hogy a szerepjátszás, a másnak 
látszás szándéka nem csak Blakney/Pimpernel sajátja, 
hanem sok más szereplőjé is. Ezek közül van néhány 
az olvasó számára is meglepetéssel járó szerepváltás. 
A Sir Percy Hits Back (Sir Percy visszaüt) című regény-
ben például megismerkedünk egy jóságos középkorú 
úrral, aki egy vidéki francia faluban nagy szeretettel ne-
velgeti egyszem féltett lányát. A munkája miatt több-
ször utazni kényszerül, s a lánya ilyenkor nagyon szo-
morú. Az olvasó is csak a regény egyharmadánál kez-
di el sejteni, hogy Bibi, a kedves édesapa valójában 
a kegyetlen Chuvelin, Sir Percy Blakney főellensége.

Hasonlóan megdöbbentő Jasper Tarkington, aki 
Pimpernel és Rosemary (Pimpernel Erdélyben) című re-
gényben a főszereplő, Rosemary Fowkes férje és táma-
sza. Mind az olvasó, mind Rosemary csak a történet 
végefelé jön rá, hogy kifogástalan úriembernek gon-
dolt Jasper kegyetlen gyilkos, aki a második világhá-
borúban Number 10 fedőnéven volt kém, s kedvtelés-
ből kegyetlenül nőket gyilkolt.

Számtalan más lehetséges példa mellett említhet-
jük még Pierre Adet karakterét, aki a Lord Tony’s Wife 
(Lord Tony felesége) című könyv elején erőszakos lázadó 
parasztként jelenik meg, majd pár év múlva Martin-
Roget bőrébe bújva kifogástalanul, mindenkit meg-
tévesztve játssza az intelligens városi bankár szerepét.

Amiben tehát Sir Percy Blakney jobb és más, mint 
a többiek, az nem a több identitás párhuzamos fenn-
tartása, hanem ezeknek a mesteri menedzselése. Szám-
talan szereplő, legyen pozitív vagy negatív, igyekszik 
több kontextusban is hitelesen megjelenni, azonban 
ez csak Blakneynek sikerül. A Vörös Pimpernel kivá-
lósága, utolérhetetlensége tehát nem a törekvés, hogy 
másnak látsszon, mint ami, hanem ennek a  sikeres 
megvalósítása és a lelepleződés elkerülése.

Az intelligencia és a rendkívüli megfigyelőképesség 
mellett a siker másik kulcsa Blakney kivételes nyelvte-
hetsége. A Vörös Pimpernel elit alakulatának minden 
tagja legalább olyan bátor és leleményes, mint a veze-
tőjük. Egy terület van, ahol a nyomába sem érhetnek: 
a  francia nyelv tökéletes, akcentus nélküli ismerete 
és használata. A regényfolyamban nincs is más olyan 
karakter, aki teljesen és tökéletesen kétnyelvű lenne. 
Úgy tűnik, hogy ebben a fiktív világban a kétnyelvű-
ség a szuperhős privilégiuma: „Sir Percy, akinek fran-
ciatudása legalábbis rendkívüli volt, kizárólag veszélyes 
kalandjai során használta ezt a nyelvet.”24

Orczy, az emigráns, maga is tisztában volt a nyelvel-
sajátítás buktatóival. S bár ő maga sikerrel megugrotta 
ezt az akadályt – ahogy láttuk fentebb a The Bookman 
magazinnak adott interjújában –, nagyon is büszke 
volt saját nyelvtehetségére.

Számára az is nyilvánvaló, hogy a kétnyelvűség nem 
csak verbális kétlakiság, s nem merül ki a nyelvek köny-
nyed váltogatásában, hanem automatikusan együtt kell, 
hogy járjon a kultúraváltás képességével is. Ugyanis 
a bevándorló alapélménye az otthon és a külvilág szo-
kásainak és normáinak különbözősége és összeütközé-
se. S nincs ez máshogy a magyar arisztokrata létből az 
angol középosztálybeli létbe csöppent Orczy Emmá-
val sem. Önéletírásában és egyéb műveiben is rend-
re megfogalmazódnak e különbségek – gyakran szar-
kasztikus éllel: „[e]gy olyan országból érkeztem, ahol 
[…] a lányoknak nem volt szabad sehová menni gar-
dedám nélkül. Apámra még nem volt különösebb ha-
tása a haladó szellemű Anglia: a női emancipáció mély-
ségesen fölháborította.”25

Két kultúra párhuzamos belakása nem minden 
emigráns számára magától értetődő és elérhető létfor-
ma: a  kultúrák viselkedésnormái és nyelvi kifejezés-
készlete közötti könnyed váltás sokkal inkább a beván-
dorló hátterű egyén utópisztikus vágyálma. Hogy ha 
szükség van rá, tűnjön a befogadó kultúrából valónak, 
ám egy szempillantás alatt át tudjon váltani az anya-
kultúra szabályrendszerére. Mivel a Vörös Pimpernel 
teljes mértékben eleget tesz ezeknek a kívánalmaknak, 
a kulturális hibrid egyén tökéletes megtestesítőjévé vá-
lik, hiszen nyelvek, kultúrák, társadalmi osztályok ha-
tárait lépi át irigylésre méltó eleganciával és könnyed-
séggel. S nemcsak átlépi ezeket, de tartósan tartózko-
dik ezekben az egymástól merőben különböző kon-
textusokban, anélkül, hogy lelepleződne.

Ezen a  ponton felmerül a  kérdés, hogy a  Vörös 
Pimpernel karaktere fakadhat-e Orczy bi-kulturális 
hátteréből, s hogy a főszereplő kettős identitása hogyan 
kapcsolódhat a transzkulturális szerző tapasztalataihoz?

E kérdés megválaszolásához vegyük még egyszer 
szemügyre a Vörös Pimpernel alakját a transzkulturalitás 
perspektívájából. Magában a szövegben sohasem expli-
ká ló dik Sir Percy Blakney múltja, így az sem, hogy 
honnan származik tökéletes, akcentus nélküli nyelv-
tudása: vannak esetleg francia családi kötelékei? Volt-e 
francia nevelőnője (mint a szerzőnek, Orczynak)? Vagy 
nyelvtudása valóban csak a kivételes intellektuális ké-
pességei számlájára írható? Ezekre a kérdésekre tehát 
nem kapunk választ a szövegből, az viszont egyértel-
műen látszik, hogy a Pimpernel-regényekben hangsú-
lyos az emigráció, és az országváltás jelensége, és így 
a többkultúrájúság is. Magának Sir Percy Blakneynek 
a felesége, Marguarite is francia, így születendő fiuk 
(melyre több utalás is van a szövegben) már biztosan 
kétkultúrájú lesz. Rajtuk kívül is több francia-angol 
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vegyesházasság köttetik, elég csak a Pimpernel Ligájá-
nak két oszlopos tagjára, Lord Tonyra és Sir Andrew-
ra gondolni, akiknek szintén francia a feleségük.

Ha a Vörös Pimpernel feltételezett több kul tú rá jú-
sá gá ról szeretnénk többet megtudni, a sorozat előzmé-
nyeit és folytatását bemutató regényeket, s azok fősze-
replőit kell megvizsgálni. A The Laughing Ca va lier ben 
és a First Sir Percyben megjelenő, az 1600-as években 
élő Percy Blake of Blakney, s az 1920-as években játszó-
dó Pimpernel és Rosemary címszereplője, Peter Blakney 
külseje, bártorsága, fizikai és szellemi képessége mind 
az „igazi” Sir Blakneyéhez hasonló. Az előzmény- és 
folytatásregények Blakneyjének külön karakterben va-
ló megjelenését tehát csupán a több évszázados törté-
nelmi távlat teszi szükségessé, egyébként jellemükben, 
megjelenésükben megegyeznek a prototípus Sir Per-
cy Blakneyvel. Az előzményekben és a folytatásban vi-
szont – az eredeti regényekkel ellentétben – konkré-
tan megjelenik a főhős többkultúrájú háttere: a The 
Laughing Cavalier Percy Blakneyje holland anyától és 
egy kalandor angol apától született, a Pimpernel and 
Rosemary főszereplője, Peter Blakney édesanyja magyar 
arisztokrata, édesapja pedig angol nemes. Peter port-
réját olvasva jól látszik, hogy nála a szerepváltások s az 
eltérő viselkedésnormák szerinti viselkedés angol-ma-
gyar kettős identitásából fakadnak: Peter Blakneyként 
kimért, udvarias angol, Pimpernelként pedig lobbané-
kony, vakmerő magyar.

Volt egy idő, amikor Péterből nagyon kiütött a  ma-
gyar vonás, hangulatai hirtelen változtak, a legnagyobb 
nemtörődömségből a  viharos tiltakozás haragjába len-
dült, máskor szertelen szerelmekbe esett; – mindez na-
gyon emlékeztette Rosemaryt Péter székely őseire, azokra 
a hatalmas és marcona vezérekre, akikről szeretett olvasni 
s akik halálukig verekedtek a törökkel, míg Európa többi 
országa a muzulmánok közeledtének már puszta hirére 
megremegett. Péter most inkább az átlagos fiatal angol 
atlétákhoz hasonlított, aki nem tulságosan beszédes, na-
gyon nyugodt, nem árul el érzést vagy izgalmat, nadrág-
zsebre vágott kézzel negyedóráig gondolkodva el tudja 
nézni cipője hegyét s közben elszív rengeteg cigarettát.26

Összefoglalás

Az eredeti Vörös Pimpernel többkultúrájú háttere 
ugyan nem jelenik meg expliciten a  regényfolyam-
ban, s természetesen azt sem sejthetjük, hogy milyen 
hatások összessége inspirálta a szerzőt, hogy létrehoz-
za a későbbi szuperhősök e prototípusát.

Ám a  szövegek alapján mégis kijelenthető, hogy 
a Vörös Pimpernel regények központi, meghatározó 
eleme a transzkulturalitás, s a Vörös Pimpernel maga 
is hordozza a hibrid identitás viselkedésjegyeit. Jellem-

ző rá a két identitás hermetikus szétválasztása: a visel-
kedéstípusok, a normarendszerek esetében nem keve-
rednek, vagy az egyiknek, vagy a másiknak felel meg 
maradéktalanul. Képes a gyors átkapcsolásra, a pillanat 
tört része alatt tud az egyik viselkedésmintáról a má-
sikra váltani. Több nyelven tud egyenlő hatékonyság-
gal kommunikálni, az eltérő nyelven való megszólalás 
mellett a különböző kontextusokban eltérő stratégiá-
jú kommunikációt használ. Életeleme a titkolózás és 
a megtévesztés. Mindezek mellett pedig jellemző tu-
lajdonsága, hogy az identitásszeletek együtt teszik ki 
a személyiségének egészét, s egyik szerep sem igazibb 
a többinél, mindegyik szituatív s performatív, s mind-
egyik a karakter inherens része. A Vörös Pimpernel 
egyik vonzereje éppen az a  hallatlan magabiztosság, 
amivel saját sorsát irányítja, és saját identitását meg-
határozza. Mindenhol kívülálló, sehol nincs teljesség-
gel otthon, ám valamelyest mindegyik kontextus az 
övé. Alapvető életeleme a határátlépés, a kultúrák vál-
togatása, az örök aktivitás, az örökös szerepjátszás s ez-
zel együtt az örök elvágyódás a másik szféra és életfor-
ma felé. Ez azonban együtt jár a soha be nem teljese-
dő boldogság érzésével: az angliai nyugodt családi élet 
nem elégíti ki, franciaországi kalandjai során pedig 
a bűntudat gyötri, hogy feleségét hátrahagyta. Ám ez 
az állandó hiány adja neki a kívülálló, az örök határ-
átlépő – a hibrid – kissé cinikus, mindent elidegenítő 
magatartását és tisztánlátását is.

Arra a kérdésre pedig, hogy Orczy Emma magyar 
vagy angol szerző, a válasz az, hogy mindkettő, de ön-
magában egyik sem. Csakúgy, ahogy Blakney is egy-
szerre unott angol nemes és vakmerő kalandor, úgy szó-
laltatják meg az Orczy-szövegek is egyszerre a magyar 
vidéki nemes, a városi értelmiségi, s az angol közép-
osztálybeli írónő nézőpontját. Kirajzolódik tehát egy 
kulturális hibrid képe, aki számára a  kizárólagosság 
helyett a harmadik tér kínálta pluralitás a természetes 
közeg, hiszen ezáltal képes meghaladni az identitások 
közötti választás esszencialista kényszerét, s megkerül-
ni a bináris logikát.27 Orczy tehát saját identitáskeresé-
sén keresztül feloldja a hibrid individuum dilemmáját: 
a Vörös Pimpernel megalkotásával legitimizálja – sőt 
hősies cselekedetként állítja elénk – a kettős identitás 
párhuzamos fenntartását.   

Strickland-Pajtók Ágnes, PhD az Eszterházy Károly 
Katolikus Egyetem Film- és Médiaelméleti Tanszékének 
adjunktusa. Főbb kutatási területe a populáris kultúra és 
a társadalmi nemek vizsgálata, a transzkulturalizmus meg-
jelenése különböző irodalmi és médiatermékekben, illetve 
a fordítás kulturális aspektusainak elemzése. A 2021/22-es 
tanévben az Oxford Brookes University vendégkutatója.
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26. évfolyam, 2016/1. szám, 65.

 17 Orczy Emma bárónő, Az okos Pimpernel, for-
dította Borbély Sándor, Budapest, Magyar 
Elektronikus Könyvtárért Egyesület, 2018, 
152. https://mek.oszk.hu/17700/17780/pdf/ 
17780.pdf

 18 Uo. 21.
 19 Orczy Emma bárónő, A Vörös Pimpernel, fordítot-

ta Borbás Mária, Budapest, Atlantic Press Kiadó, 
2018, 59.

 20 Orczy Emma bárónő, Az okos Pimpernel, fordítot-
ta Borbély Sándor, Budapest, Magyar Elektroni-
kus Könyvtárért Egyesület, 2018, 148. https://
mek.oszk.hu/17700/17780/pdf/17780.pdf

 21 Saját fordítás. Az eredeti: „And in the pale, 
haggard face, in the whole pose of body and 
of arm, there was still the expression of that 
indomitable strength of will, (…) it was there 
untamed, uncrushed.” Orczy Emma, Eldorado, 
London, Hodder & Stoughton, 1913, 273-274.

 22 Saját fordítás. Az eredeti: „He discovered the 
real Paul Molé first, studied him, learned his 

personality, until his own became a perfect 
replica of the miserable caitiff.” Emma Orczy, 
Sir Percy Explains In: The League of the Scarlet 
Pimpernel, London, Cassel and Co., 1919, 60.

 23 Saját fordítás. Az eredeti: “Ugh! what about your 
playing the part of a gentleman now?” “The 
play was short, O wise Pythagoras,” retorted 
Diogenes with imperturbable good humour, 

“the curtain has already come down upon the 
last act. I am once more a knave.” Orczy Em-
ma, The Laughing Cavalier, London, Hodder and 
Stroughton, 1914, 104.

 24 Saját fordítás. Az eredeti: „Sir Percy, whose 
command of French was nothing short of 
phenomenal, never used the language save 
when engaged in his perilous undertakings.” 
Emma Orczy, The Triumph of the Scarlet 
Pimpernel, In: The Collected Works of Baroness 
Emma Orczy, Delphi Classics, 2016. (Kindle 
Edition)

 25 Saját fordítás. Az eredeti: „I came from a coun-
try where (…) girls were not allowed to go 
anywhere unchaperoned, and my dear father 
was not yet under the influence of progressive 
England; what he called female emancipation 
was anathema him.” Orczy Emma, Links in the 
Chain of Life, London, Hutchinson & Co., 1947, 
51.

 26 Orczy Emma, Pimpernel Erdélyben, Budapest, 
Kairosz Kiadó, 2011. xx.

 27 Boris Buden, Kultúrák közti fordítás, Lettre, 51. sz. 
2003, tél. https://epa.oszk.hu/00000/00012/ 
00035/boris_buden.htm


