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Van valami zavarba ejtő Csaplár Vil‑
mos új regényében. Már a címe is az 
– Edd meg a barátodat ! –, ráadásul ez 
még a  másodszori olvasás után sem 
fejtődik fel teljesen. Pedig két ember 
tényleg megeszi egymást, illetve min‑
denki mindenkit, s nem sok híja van, 
hogy a szó szoros értelmében is.

Zavarba ejtő, mert cselesen szer‑
kesztett a  könyv, a  négyszáz olda‑
las műben csak lassacskán kezdenek 
el összeérni a  szálak, alakulnak ki 
a  konfliktusok a  három főszereplő, 
két férfi és egy nő között. De külö‑
nösen azért nem értjük elsőre, mire 
fut ki a dolog, „mi a mű mondaniva‑
lója”, ahogyan az általános‑ meg kö‑
zépiskolai magyartanárnőnk kérdezné, 
mert a szerző hátoldali üdvözletében 
(a megszólítás is meghökkentő : Ked‑
ves Olvasó) Csaplár az ötvenes évek 
hortobágyi internálótáboráról, a  Ká‑
dár‑korszak titkosszolgálatáról szól, 
na meg a szerelemről, két férfi és egy 
nő érzelmi háromszögéről a 20. szá‑
zad negyvenes éveitől a hatvanas évek 
végéig. Mert ez egyfelől igaz, pontos, 
másfelől meg sokkal, de sokkal több‑
ről van szó.

Röviden : talán arról, hogy Ma‑
gyarország nemcsak Rákosi alatt, de 
a  konszolidálódó Kádár‑korban is 
börtön volt. Ahol a  rendszer min‑
dent ellenőrizni akart, a testet is. Eb‑
ben a  regényben mindenki szenved, 
nem ura a  sorsának (avagy sorstala‑
nok), nem boldog, és halovány remé‑
nye sincs a  boldogságra. Legfeljebb 
egy‑két mellékszereplő lehet az, mint 
a  tartótiszt, de róluk amúgy sem tu‑
dunk meg annyit, mint a főszereplők‑
ről és családjukról, környezetükről. Itt 
azt látjuk, hogy nem csak a  szabad‑
ságot vették el az emberek többségé‑
től, de a szabadság illúzióját is. Az ál‑
lampolgárnak nem lehetett sem sa‑
ját autója (egy ideig), és szexelni sem 
szexelhetett szabadon, csak úgy, ked‑

vére. Hogy nem igaz az a toposz, hogy 
a  Kádár‑korban a  rendszer legalább 
otthon békén hagyta az embereket, 
hogy nem nézett be a hálószobájukba, 
hogy legalább a nemi életüket maguk 
formálhatták. Mert a regény pont az 
ellenkezőjéről győz meg bennünket.

Hosszabban : persze ez a  meg‑
győzés, ez az ábrázolás sokszor igen 
bonyolult. Először is, mert a  szerző 
úgy negyven évet átfogó könyvében 
szenvtelenül, ám pontosan foglalja 
össze, írja le az aktuális pár év politi‑
kai körülményeit – legyen szó a Rá‑
kosi‑ és a  Kádár‑kor kemény, avagy 
puhább diktatúrájáról, az 1956‑os 
vagy 1968‑as eseményekről. Ezúttal 
főképpen Budapesten járunk, három 
különböző család sarjának élettörté‑
netét, hármójuk kapcsolódási pont‑
jait, szerelmük – már ha az – szöve‑
vényes, gyakran véletlenek révén ala‑
kuló történetét ismerjük meg. De bő‑
séges „hozzávalót” is kapunk a család, 
illetve a körülöttük élők, lakótársak, 
diáktársak, üzletfelek és főnökök élet‑
útjáról is, ami azért zavarba ejtő, mert 
először egy hatalmas panorámát vá‑
runk Csaplártól (aki riportszerű mun‑
kákkal, tényregényekkel, ám forga‑
tókönyvekkel is észrevétette magát 
a szóban forgó időszakban, azaz a Ká‑
dár‑érában). Egy biztos : e regény nagy 
valószínűséggel más lett volna, ha 
például nem studírozza a  prostituál‑
tak életét (Kurva vagyok, 1989), vagy 
utaljunk a  Zsidó vagyok című műre 
(1990). De az Igazságos Kádár János is 
arra utalt, hogy a szerző lubickol fia‑
talkora Magyarországának története‑
iben, és talán nem hibázunk, ha azt 
mondjuk : a sztorik jó része első kéz‑
ből származik. Ám a  játékosság he‑

lyett itt egy kimért elbeszélővel ta‑
lálkozunk, aki meg sem jelenik, nem 
értelmez, nem moralizál. Helyenként 
humoros, egy felolvasáson talán ne‑
vetnénk is egy‑két mondaton, érzé‑
kelhető azonban, itt a  szerző csep‑
pet sem viccel, nem is célja. De egy 
olyan világról, melyben mindenkit 
elnyomnak a  legfinomabb vagy épp 
a legdurvább módon (ha nem a rend‑
szer, akkor egymást), ahol menekül‑
nek, ahol eltűnt férjekre várnak, ahol 
56‑ban felakasztott embereket látnak, 
akiknek testébe cigarettákat égettek, 
nem is lehet sem tréfásan, sem baná‑
lisan, sem túlfokozott brutalitással ír‑
ni. Marad a szándékosan kimért hang, 
a távolságtartó stílus, a krónikási sze‑
rep. Ami így, alighanem, a leghatáso‑
sabb is. És akkor is az, ha egy szarás‑
ról, egy születésről, egy baszásról vagy 
épp egy félresikerült aktusról van szó. 
Ritka az olyan regény, amiben ennyi 
szex van ilyen részletességgel leírva, és 
amelyik ennek ellenére, de épp így – 
cseppet sem pornográf.

Első főszereplőnk Lilik, azaz Csi‑
liz Lajos – Lali, és már az első olda‑
lakon meggyűlik a  baja a  „rendszer‑
rel”, igaz, ekkor még csak az anyjával : 

„Majd én megmondom, hogy szarsz‑e 
vagy nem, mondta. Nem szarsz ! Vi‑
lágos ? Akkor szarsz, amikor az anyád 
akarja, és oda, ahova ő akarja. A bi‑
libe !” – miután a kis Lilik kezdetben 
nem kakilt, aztán egy kórházi kény‑
szerbeöntést követően máskor már, 
ha csak egy kicsi is volt, kieresztette 
beleiből. A „fejlődésregény” hősének 
így kezdődik neveltetése‑nevelődése 
a kommunista diktatúra kezdetén, és 
a kissé brutális kezdőjelenet már arra 
utal, durva élet következett Magyar‑
országon a 20. század második felében. 
Ahogy Csaplár előző regénye, a Hitler 
lánya is részben ezen időszak brutális 
magyar világába visz bennünket, de 
a  két regény között megszületett es‑
székötet, A magyarok sem sokkal vi‑
dámabb. Tényleg ez a  mi világunk, 
ahol így vagy úgy az erőszak ül tort, 
és a magyar történelem egy jó része 
valójában a magyaroknak a magyaro‑
kon gyakorolt erőszakának a történe‑
te, a gyerekkortól a halálunkig ? Mert 
Lilik anyjának sem jut más sors : Jolán 
ugyan „megmenekül a Németország‑
ba hurcolástól, az Almás közeli tégla‑
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gyárba összegyűjtött többi zsidóval, 
például Ruckner bácsival, a  nagyap‑
jával ellentétben”. De Jolán a férjének 
inkább semmit sem mond múltjáról, 
arról sem, hogy akár táncosnő is le‑
hetett volna : „A tartós házasság alap‑
ja az, ebben biztos volt, hogy a  férfi 
és a nő minél kevesebbet tudjon egy‑
másról. Egyáltalán nem akarta, hogy 
végül még megmentője és megerősza‑
kolója, Kujeda Éliás is szóba kerüljön.” 
A Jolán, a Ruckner és a Kujeda Éliás 
nevek hallatán pedig máris tudhat‑
juk, hogy Csaplár új regénye az idő‑
beli átfedések ellenére a Hitler lánya – 
aki maga Jolán lenne – folytatása. És 
Kujeda Éliás – akinek sorsát Pipás Pis‑
ta alakította, hisz az őt megalázó apját 
e férfinak öltözött, igazságosztó, vagy 
inkább bosszúálló nő akasztotta fel –, 
tehát Kujeda az, aki gyerekként macs‑
kákat akasztott, később viszont tábor‑
őr lesz, mégis megmenti a zsidó lányt, 
ám pincéjébe zárja, ott megerősza‑
kolja (és végül 56‑os parancsnok lesz). 
Ám Jolán szenvedései nem érnek véget, 
hisz a párttitkár is szexuálisan zaklat‑
ja : Kuba elvtárs a Tarkánszövő párt‑
szervezetéből kiemelné Jolánt, de ter‑
mészetesen szexuális ellenszolgálta‑
tást kér, ám Jolán fölmond, s kilép az 
MKP‑ből is. Csilizék Csizmárék bér‑
házában laknak, amit államosítanak, 
de Csizmárék úgy viselkednek, mint‑
ha még mindig az ő tulajdonukban 
lenne. 1956‑ban, a forradalom kitöré‑
sekor reménykednek a teljes visszavé‑
telben, rögtön újra háziúri funkcióba 
helyezik magukat, és mindvégig egy‑
fajta felügyelet alatt tartják a lakoso‑
kat. Egyedül Kató, a hadiözvegy sza‑
badabb : ő kurválkodhatott, de csak 
napközben, amíg a gyerekek iskolában 
vannak, s a Csizmár testvérek nem je‑
lentik fel, mert semmit sem tesz előze‑
tes engedélyük nélkül. Lilik egy ilyen 
keresztül‑kasul kontrollált környezet‑
ben szocializálódik, de nehéz megér‑
tenie, mi hogyan van. Így a szomszéd 
gyerekek édesapjának ugyan van au‑
tója, de leszerelte a  kerekeket, hogy 
el ne kobozzák : „Azt hívják kommu‑
nizmusnak, hogy a lakosság autótlan, 
az uralmon levők pedig ide‑oda haj‑
tanak (…) főleg fekete autókon.” Eb‑
ben az autóban kezdődik meg Lilik 
pszichoszexuális útja : szimpátiáját, 
Hévízi Gizit az autóba csábítják, or‑

vosost játszanak, s benyúlnak a lány‑
nak : „Alatta kísérletezett, óvatosan 
széthúzta a pirosas szélű vágást.” Az‑
tán már ekkor előjön belőle az üzlet‑
emberi, ügyeskedő ötlet : hogy a kör‑
nyékbéli fiúk is „gyógyíthatják” Gi‑
zit, persze pénzért, és benyúlhatnak 
a  lába közé. De a  Papaj nevű, idő‑
sebb fiúnak már felállt a  farka, alig 
tudták kirángatni, hogy ne hatoljon 
Gizibe. E traumákat csak fokozzák 
az 1956‑ban látottak. A  forradalom‑
ról szóló jelenetek egyenesen bravú‑
rosak, különösen a  lakógyűlés leírá‑
sa, amely verekedésbe torkollik. Min‑
denki reménykedne a szebb jövőben, 
de sehol semmi, és Jolán kifakad : „Ő 
filléres gondokkal küzd minden hó‑
nap végén, Katónak viszont bőven van 
’pina pénze’ !” Jolán valamiféle igazsá‑
got keres, ahogyan mások is igazság‑
tételre vágynak, de csak a viszonyok 
mérgesednek el. Csiliz Irénnek, Li‑
lik nagynénjének sem jut szebb élet‑
út : a Felvidékről szökik át 1945‑ben, 
az ország újjáépítésén dolgozik, ami‑
kor meglátja őt téglarakodás közben 
valaki. „Egy kedves és fáradhatatlan 
nemi szervű minisztériumi párttitkár” 
emeli ki az MKP‑ba, így kerül Buda‑
pestre, akinek azonban több szeretője, 
illetve felesége is volt, a farka mozgat‑
ja, és csak ígérget. Ám Rákosi letar‑
tóztatja jugoszláv kémként, Irénnek új 
szeretője lesz, szintén családos ember, 
de vele sem jut semmire.

Nem az ultraszegény Magyarorszá‑
gon járunk, a több milliós, újra elsze‑
gényedett vidéken, ahol az utolsó bú‑
zaszemig fölsöprik a padlást, hanem 
a fővárosban, ahol még van mit elven‑
ni. Itt elvben még azt hiszi az egyko‑
ri bérháztulajdonos, hogy még min‑
dig övé az épület. Azt hiszi az autótu‑
lajdonos, ha leszedi a kerekeket, csak 
az övé az autó. Azt hiszik az emberek, 
legalább a testük urai, hogy legalább 
egy megbízható párjuk és normális 
szexuális életük lehet, de nem – itt 
semmi nem jön össze senkinek, ahogy 
a  forradalom is óhatatlanul elbukik. 
És itt ismét csak azt kell kiragad‑
nunk, amiben Csaplár regénye újat 
hoz : a fővárosi emberek egy része sze‑
xualitásának leírását. A  magyar tár‑
sadalomkutatás, a  társadalmi struk‑
túra kutatói egy évszázada küzdenek 
azzal, hogyan írható le a magyar tár‑

sadalom, több modell született, és 
természetesen, ha a  magyar társada‑
lom szexualitását vizsgálnánk, osztá‑
lyoznánk úgymond, akkor sem lenne 
könnyebb dolgunk. A vidék, máskép‑
pen fogalmazva a paraszti világ sosem 
élt viktoriánus módon szexuális éle‑
tet – Borbély Szilárd kiváló regényé‑
ből, a Nincstelenekből is jól kivehető, 
hogy mennyire obszcén módon be‑
szélnek az emberek magáról a szexről 
is, vagyis a baszásról. A gyerek előtt 
is, legfeljebb imitt‑amott megjegy‑
zik, hogy no‑de‑ne‑a‑gyerek‑előtt… 
A polgári Magyarország, illetve ami 
utána jön, sokkal intimebb, és ugye‑
bár a kommunistának mondott világ 
a kezdeti szovjet idők után prűd, no‑
ha az elvtársak is csinálják, ha csak le‑
het. De a hotelekbe csak házasok je‑
lentkezhetnek be, szeretőt tartani fel‑
sőbb szinteken ugyan akár megszo‑
kott is lehet, de veszélyes – a szerető 
akár jelenthet is az elvtársról, az elv‑
társ meg tudja, ha szeretőt tart, meg‑
zsarolhatóvá válik. De már a Csizmár 
ház, illetve a Csiliz család bemutatá‑
sakor érzékeljük, a pesti bérház lakó‑
inak részben proli, részben kispolgári 
élete – ami a szexualitásra is vonatko‑
zik – mennyire képtelen idomulni az 
újhoz, a kommunista ethoszhoz. Az 
emberek habitusa nem változik meg 
egyik napról a másikra, és ez a kispol‑
gárság csakis szenvedhet az újabb és 
érthetetlen kötöttségek között. Csu‑
pán a  gyerekek maradnak olyanok 
még, amilyenek voltak : a kislány vagi‑
nája után érdeklődnek a legtermésze‑
tesebb módon, bár titokban, hisz ér‑
zik, ez valami tilos. És mert tilos, La‑
li élete végéig e problémával fog fog‑
lalkozni...

Ezt a regény későbbi részében lát‑
hatjuk majd, amikor már egészében 
látjuk Lali szexuális életének fejlő‑
dését, pontosabban bukását, folya‑
matos bukdácsolását. Mi más is jut‑
hatna eszünkbe e torz világ elemzé‑
se kapcsán, mint Foucault‑tól A  sze‑
xualitás története, melyben arról ír – 
és persze tudjuk, a magyar világra ez 
csak részben igaz –, hogy „...a 17. szá‑
zad elején még megszokott dolog volt 
az őszinteség. A szexualitás gyakorla‑
tát nem kellett még rejtegetni ; nem 
kellett elhallgatni bizonyos szavakat, 
nem kellett szégyenlősen takargatni 
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egyet s mást ; akkoriban még elnéző 
meghittség övezte a  tiltott dolgokat. 
A durvaságot, az obszcenitást s az il‑
letlenséget szabályozó kód sokkal tá‑
gabb teret engedett az embernek, mint 
a 19. században. Akkoriban még gya‑
koriak voltak az egyértelmű mozdu‑
latok, a szemérmetlen szavak, a nyil‑
vános tilalomszegések, a testrészeket 
szabadon mutogatták, s  tetszés sze‑
rint összegabalyították. A  gyerekek‑
nek korán fölnyílott a szemük, és még 
nem volt bennük feszélyezettség – ott 
lábatlankodtak a hahotázó felnőttek 
között : a test szabadon ’illegette ma‑
gát’.” De jönnek a  viktoriánus pol‑
gárság egyhangú éjszakái, a szexuali‑
tás az otthon falai közé szorul, kisa‑
játítja a  család, a  nemzés funkciójá‑
ra korlátozódik, a polgár meg a kur‑
vákhoz megy, ha élvezni akar. Persze 
ennél mindez sokkal bonyolultabb, 
de Csaplár plasztikusan írja le, hogy 
a kommunistának nevezett világban 
az egyéni életutak kerékbetörésével 
a  hatalom hogy ellenőrzi és teheti 
tönkre egyúttal az állampolgár szexu‑
ális életét is. Mert a szovjet rendszer 
kialakulásakor e tekintetben oly libe‑
rális volt, hogy Nyugaton a szexuali‑
tás felszabadítói csak csodálkozva néz‑
tek és irigykedtek (egészen a hatvanas 
évekig). Leninék a házasságot úgy ér‑
telmezték, hogy az két fél kölcsönös‑
ségén alapul, ergo akárkik megháza‑
sodhatnak, és megszüntették a  cári 
Oroszország ún. szodómia‑törvényeit, 
s így a homoszexualitást sem büntet‑
ték, a házasság önmagában nem volt 
érték, szexelni meg bárkivel lehetett 
(szabadság, elvtársak !). De Sztálinnal 
e tekintetben ismét a  cári Oroszor‑
szág világa jött vissza, s ezt másolták 
Magyarországon is. És még a normá‑
lisnak tartott szexualitásról sem be‑
szélhettek, miközben álságosan eltűr‑
ték a prostituáltat, szeretőt tartottak 
a felsőbb rétegek, orgiázott a pártelit 
stb. De Rákosiék és Kádárék is tud‑
ták, mit miért csinálnak, s  itt ismét 
Foucault‑t idézhetjük : „Aki a  szexu‑
alitásról beszél, bizonyos mértékig ki‑
vonja magát a hatalom fennhatósága 
alól ; megkérdőjelezi a törvényt ; s ha 
csak egy csipetnyit is, megelőlegzi az 
eljövendő szabadságot (...) Aki szexu‑
ális elnyomásról beszél, annak a sza‑
vaiban mindig ott a lázadás, a szabad‑

ság ígérete, hogy nemsokára új kor kö‑
szönt ránk, amelyben más lesz a tör‑
vény. Aki szexuális elnyomásról beszél, 
az a prófécia jónéhány hagyományos 
funkcióját is feleleveníti. A  jó szexu‑
alitásé a jövő.”

De itt, vagyis a regényben, aligha 
van jövő. A  másik férfi főhős, Gajz 
András egész életében apahiányban 
szenved, az apja után kutat, aki a II. 
világháborúban tűnt el honvéd szá‑
zadosként (és nácibarátként). And‑
rás apja múltja ellenére az úttörővas‑
úthoz kerülhet, itt ismerkedik meg 

Som Dezsővel, az ifivezetővel, aki ké‑
sőbb feljebb és feljebb jut. Ha bajban 
van, András hozzá fordul, de többnyi‑
re eredmény nélkül. Az úttörővasút‑
nál a kis vasutasok ideológiai képzé‑
se mellett legalább olyan fontos a test 
ellenőrzése : „Az ország politikai ve‑
zetése mindenre gondolt. Ki tudták 
számítani, hogy a szabadon lengede‑
ző, hosszú lányhajak föllazítják a  fe‑
gyelmet a fiúkban. Országosan is na‑
gyon komolyan vették ezt a témakört. 
Az áruházakban csakis olyan női ru‑
hákat lehetett kapni, amelyek ellen‑
súlyozták, vagy kimondottan semle‑
gesítették a  női test vonalait. Maxi‑
málisan ügyeltek arra, nehogy bár‑
kiben szexuális gerjedelem támadjon 
az utcán, egyáltalán nyilvános helyen.” 
András Tündének udvarol, aki szintén 
kalauz, de nem hajlandó hosszú hajá‑
tól megválni. Apját, az egykori vájárt 
pedig szintén kiemelték, tehát And‑
rással már társadalmilag sem illenek 

össze – pedig a rendszer az egyenlősé‑
get propagálja. Andrást anyja is figyel‑
mezteti, hogy egy múltbeli katonatiszt 
fia számára veszélyes politizálni. Som 
is így tesz vele az ifivezető‑táborban : 

„nehogy kifejtse a  véleményét bármi‑
ről is a várható viták során”. És az sem 
mindegy, „melyik futballcsapatba vá‑
logatnak be, s  nem közömbös a  jö‑
vőd szempontjából az sem, hogy me‑
lyik csapatnak drukkolsz nézőként”. 
András folyamatos félelemben és fi‑
gyelmeztetések közt él, és hiányzik az 
apa, az irányadó. A kialakuló új elit, 
melynek egyszer akár tagjai is lehet‑
ne, a velejéig cinikus : „Magától érte‑
tődőnek látszott számukra, hogy a jö‑
vőt, méghozzá a nem is távoli jövőt, 
különféle pozíciókba kerülve, ők fog‑
ják meghatározni. Gúnyos, cinikus 
beszólásaik ellenére élvezték az életet, 
nyíltan néven nevezték azokat a  lá‑
nyokat, akikkel lefeküdtek a táborla‑
kók közül, és azokat is, akiket ezután 
szándékoznak lefektetni. A kubai fe‑
hér rum és a  szovjet vodka mellé je‑
lentős mennyiségű sör ömlött le a tor‑
kukon.” Vagyis az új elitre aligha ér‑
vényesek a Foucault által mondottak 
– hisz épp ők ellenőrzik ezt a beszéd‑
módot is. (És itt rögtön beugrik egy 
nem régi kép : amikor jobbikos egyete‑
mi hallgatókról, akik gólyatáborokat 
szerveztek, derült ki, listákat készítet‑
tek a jelöltekről, gyakran a legordená‑
rébb módon jellemezve őket – vagyis 
semmi új a nap alatt, ha az új és fia‑
tal elit‑jelöltekről van szó.) Az ifiveze‑
tő‑táborban e brancs egyedüli nőtagja, 
Teri – akinek kicsi a melle, lapos a fe‑
neke –, s ő szopja le Andrást. Aki szü‑
zessége elvesztéséről boldogan számol 
be Somnak, de kiderül, az orális szex 
sem az, aminek tűnik, mert azt poli‑
tikai szempontból is mérlegelni kell. 
Som elmagyarázza Andrásnak, hogy 
Teri apja az MSZMP legfölsőbb tes‑
tületének a tagja, és András nem volt 
eléggé résen. Mert Terinek a leszopás 
a szenvedélye, de mivel nem halogat‑
ta a nexust, hát ki sem tudják használ‑
ni Teri révén apja kapcsolatait. És Te‑
ri másnaptól levegőnek nézte Andrást. 
Aki aztán egy másik szexuális világba 
keveredik hirtelen, két csajjal, Nellivel 
és Macskával szexel – akik Nelli bécsi 
nagybátyjától kapnak fogamzásgát‑
lót. A felszabadultság tehát legfeljebb 
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a  régi és gazdagabb világ sarjaira ér‑
vényes, de András a  lányok promisz‑
kuitását sem értheti, és nem is élvezi. 
Majd egyházi iskolába, kollégiumba 
kerül, de hamar otthagyja. Az egye‑
temre jár, itt barátkozik meg az író‑
palánta orvosgyerek Lajta Andrással. 
Akinek lenne saját garzonja, de on‑
nan nem tudják kilakoltatni az amúgy 
nem is fizető bérlőket. Andrást kéri 
fel, hogy segítsen, de rendőrségi ügy 
lesz az egészből, és a III/III ezt hasz‑
nálja ki mindkettőjük beszervezésére 

„az értelmiségi vonalon”. András rész‑
ben azért jelent, hogy cserébe meg‑
tudja, mi lett az apjával – csak nagyon 
későn árulja el a tartótiszt, hogy már 
rég meghalt az orosz fogságban. And‑
rás Lengyelországba is kijut – itt len‑
gyel csajokkal ismerkednek –, majd 
Romániába, de épp a  csehszlováki‑
ai intervenció idején, amikor a romá‑
nok még hevesebben gyűlölték a ma‑
gyarokat, végül Franciaországba, ahol 
a külföldtől, a szabadság mámorától 
majd’ elájul. A tartótiszt viszont elé‑
gedetlen. András barátnője Tatai Zsu‑
zsa lesz : „Szeretkezés után egy vízzel 
megtöltött lavórba álltak bele, vagy 
guggoltak, úgy mosakodtak. Azzal is 
kimutatták az egymás iránti szerel‑
müket, hogy az első tisztálkodó nem 
öntötte ki a vizet…” Ám Zsuzsa ap‑
ja anno textilkereskedő volt, most vi‑
szont a legjobb anyagokat szállította 
az elvtársaknak – így jutott hatósági 
lakáshoz Zsuzsa. András ezt is jelen‑
ti, és Zsuzsa apja emiatt kerül börtön‑
be. Amikor András a besúgókról kezd 
el magyarázni neki, Zsuzsa persze le‑
veszi a történetet, és kirúgja Andrást. 
Aki abbahagyná az ügynöki munkát, 
no de az nem úgy megy… Minden‑
ki kelepcébe kerül itt – hol üzletibe 
a  korrupció miatt, hol szexuálisba, 
hol a titkosszolgálat zsarolása miatt.

Történetünk harmadik főszereplő‑
je Klári, akinek nagyapja még fölbir‑
tokos és erdőtulajdonos volt a  Mis‑
kolc környéki Hód községben, csa‑
ládi kastéllyal. Őket már kitelepítik 
a  Hortobágyra, ahol a  kommunista 
táborvezetőnő magához veszi és sze‑
xuálisan molesztálja a  kislányt. Ké‑
sőbb egy barlangban húzzák meg ma‑
gukat, nem tudják, amnesztiát kaptak, 
éheznek, meghal Klári kisöccse, ő és 
anyja pedig azon gondolkodnak, hogy 

a  tetemet meg kéne enni. 1954‑ben 
kerülnek vissza Miskolcra, de laká‑
sukban már egy őrnagy lakik. Az apát 
1956 után kivégzik, s miután Pestre 
kerültek, anyja az ivászatba menekült. 
Klári kurva lesz, nemigen van más le‑
hetősége. A kajakozó András veszi el 
szüzességét, a strandon ismerkednek 
meg. De András nem foglalkozik so‑
kat vele, Klári azt hiszi, Andrásnak 
nem tetszett a puncija, ezért bosszú‑
ból András csapattársával nyitja meg 

„pokróc‑szalonját”. És itt kezdenek el 
összeérni a szálak, itt válik tényleg re‑
gényessé a regény. Míg András veszi el 
Klári szüzességét, Klári Laliét, s a két 
fiú is összeismerkedik. Klári András 
után vonzódik reménytelenül, Lali 
meg Klári után. András ugyan fel‑fel‑
tűnik Klári életében, de aztán hetekre, 
hónapokra eltűnik, utazgat, egyetem‑
re jár, besúg. Lali viszont bizniszelni 
kezd, eleinte telekrendezéssel, építke‑
zéssel a burjánzó szocialista korrupció 
keretei közt, majd a  vendéglátóipar‑
ban köt ki. De Klárinak nem hajlan‑
dó fizetni az első liezonért. Pedig Klári 
egyre inkább ebből él, végül otthagy‑
ja munkahelyét, az Árvácskában kez‑
di el „hivatásosként” – a régi lányok 
nem tudják, ki ő, talán a titkosszolgá‑
latnak dolgozik, ezért békén hagyják. 
Aztán stricije lesz, így jobban is bol‑
dogul, de ő is a III/III látókörébe ke‑
rül. Nemet mond, aminek más nem 
lehet a vége, mint börtön. Itt keresi fel 
Lali, aki támogatni kezdi, majd a bör‑
tönben feleségül is veszi.

Lali, aki végül is valahol a kispolgár 
és a proli közt van, Kláriban látja az 
igazit, hálás, hogy elvette a szüzességét, 
hisz korábban sokat bajlódott a dolog‑
gal – tánciskolás partnerénél felsült, és 
folyton a pinával van elfoglalva. Úgy 
véli, a férfinak szüksége van rá, hogy 
lássa magát baszás közben, és azt is, aki 
baszik. A női nemi szerv tanulmányo‑
zásába kezd : „Az egyik a saját pináját 
nevezte utálatosnak, a másik Lalit per‑
verznek, a harmadikat az egész helyzet 
a legutóbbi abortuszára emlékeztette.” 
Végül egy kurvát ültet meztelenül egy 
üvegalapú asztalra, alábújik, fényké‑
pezi – a kielégíthetetlenség szürke vi‑
lága ez, minden szeretet nélküli, érze‑
lemmentes és anyagi. Eközben karri‑
erje felível a vendéglátásban, végül már 
vendéglőt vezet. Klári kijön a börtön‑

ből, hozzá költözik, de nem élnek há‑
zaséletet, Klári nem engedi – Lali tel‑
jesen frusztrált, mint mindig. Az egyik 
kiskorú mosogatólány, Anita lesz a sze‑
retője, ám ha vele szeretkezik, akkor is 
Klárit látja maga előtt. S Klári végül 
akkor engedi magához, amikor egy 
véletlen folytán ismét találkozik And‑
rással, bár semmi sem történik köztük. 
Lali viszont ezt gondolja – akár olcsó 
ponyvaregény témája is lehetne mind‑
ez, de hát nem az ez a szövevényes tör‑
ténet. Mert Klárit közben besúgóként, 
megfigyelőként alkalmazza Lali a ven‑
déglőben, hogy titokban írja, men‑
nyi sört csapolnak a pincérek – min‑
denki mindent elárul. Klári azt köve‑
teli Lalitól, rúgja ki Anitát, ez a felté‑
tele annak, hogy magához engedje La‑
lit – aztán bejelenti, terhes : „Lalira úgy 
csapott le a hír, mint elítéltre a hóhér 
bárdja, azzal a különbséggel, hogy a le‑
fejezettől nem várnak jópofáskodást.”

És közben jön a vég : András egye‑
temi barátját, Lajtát azzal zsarolják 
meg a jelentések kicsikarása céljából, 
hogy elterjeszthetik róla, homoszexu‑
ális, hisz sosincs barátnője. Végül Laj‑
ta maga sem tudja, meleg‑e, az len‑
ne‑e, ha lehetne ; korábban a  felkí‑
nálkozó lányokkal kudarcot vallott, 
mindig is a fiúbarátok közelségére vá‑
gyott. De így, megzsaroltan, inni kezd, 
és búcsúcsókot nyom az elcsodálkozó 
András szájára. S végül öngyilkos lesz. 
András magán kívül van, tudja, hogy 
ez a tartótiszt műve, de a búcsúcsók‑
ról nem mer beszámolni. Kimenekül 
a városból egy faházba, jó sok alkohol‑
lal, de a ház kigyullad, s abban ég ha‑
lálra. A ház éppen Lali testőréé, ők ta‑
lálnak az elszenesedett holttestre. La‑
li kivág belőle egy darabot, hogy egy‑
szer megtudhassa, a gyerek kitől szár‑
mazik : Andrástól vagy tőle. De mi ezt 
már nem tudjuk meg. Nincs is nagyon 
mit, végképp szétesett ez a világ.

Ahol így vagy úgy mindenki dü‑
hös mindenre, mert vágyott valami‑
re, ám semmi sem teljesülhetett. Klári 
és Lali kvázi‑házasságáról Márai Sán‑
dor pár sora juthat eszünkbe az Egy 
polgár vallomásából, hisz Klári és csa‑
ládja legfelülről csúszik le Klári pros‑
tituálódásáig, míg Lali alulról érke‑
ző szocialista self‑made‑man : „A leg‑
több házasság mezaliansz. Az élettár‑
sak maguk sem sejtik, mi az, ami idő‑
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vel két pártra állította őket. Soha nem 
tudják meg, hogy a lappangó gyűlö‑
let, amely átfűti az együttélést, nem‑
csak a nemi érintkezés csődje, hanem, 
egyszerűbben, valamilyen osztálydüh.” 
Ám itt Márai még egy másik korról 
beszél, amikor a  társadalmi elvárá‑
sok kényszerítik kapcsolatba az eltérő 
neműeket, hogy a vége a csendes düh 
és gyűlölet legyen. De kifelé azt kell 
eljátszani, hogy működik a házasság, 
a cél a vagyon egyben tartása. A szoci‑
alizmusban megmarad az osztálydüh, 
a  gyűlölet, de már a működést sem 
kell eljátszani, és mivel a vagyon kor‑
látozott, hát megőrizni sincs mit. Ma‑
gyarország börtönné válik, zárt osz‑
tállyá, ahonnan kimenni úgyis csak 
kivételesen lehet, a benti szabályok pe‑
dig felborulnak. Ahol nincs tulajdon, 
vagy ha van, elveszik, ahogyan a sze‑
relem is csak látszólagos, a szex meg 
animális. S nemcsak a véleményeket 
kontrollálja a hatalom, de a testnek is 
őre. Az emberek pedig megeszik egy‑
mást, mást nem tehetnek, hisz tehe‑
tetlenek. Velejéig hazug világ ez, va‑
lódi érzelmek nélkül, vagy ha azok lé‑
teznek is, szükségszerű, hogy egy sze‑
relem sem teljesedhet be. Csak az örö‑
kös gyanakvás marad meg.

És ezt nevezték a legvidámabb ba‑
rakknak.

Ezt a mítoszt boncolgatja, vagy in‑
kább bontja le Csaplár, ha kerülő úton 
is, mert persze nem azt akarja bizony‑
gatni, hogy nem volt akkor semmi vi‑
dámság. Ami nem kevésbé lényeges, az 
Csaplár poétikai különutassága. Nincs 
itt pátosz, erkölcscsőszködés, nemzet‑
mentés, a  magyarok iránti aggódás, 
ama vágy, hogy az utókor lássa, ho‑
gyan éltünk és miket szenvedtünk egy 
diktatúrában. Meglehet, akad kriti‑
kus, aki szerint Csaplár írásművésze‑
te a „prózafordulat” előtti időket idé‑
zi, hogy írásmódja „egyszerű”, „egysí‑
kú” és „leíró”, és nem „szép”, értsünk 
bármit is a  szép alatt, mert hát nem 
gyönyörködtet. Hogy nem értékel új‑
ra, nem teremt új nyelvet. De hát épp 
ez az – feltétlenül kellene ? Mi sem jel‑
lemzőbb, hogy az irodalmi táborok 
értelmezési kereteibe korábbi művei 
sem igen fértek bele, a kritikai recep‑
ció, hát még a tudományosnak neve‑
zett bűvészkedés más kortárs és hason‑
ló, sőt részemről gyengébbeknek tűnő 
művekhez képest alacsony szintű, vagy 
egyenesen elmarad. Ám ez a  lényeg : 
hogy Csaplár hagyományosabb érte‑
lemben elbeszélő író. Akit meg a téma 
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magával ragad, az pont nem a szójáté‑
kok, a nyelvjáték miatt fogja kezébe 
ezt a kiváló könyvet, mely alighanem 
az életművön belül is kiemelt helyet 
foglalhat el. Mert éppenséggel radiká‑
lis könyv ez, Csaplár radikális írói és 
gondolkodói (a magyar közelmúltról 
gondolkodói – hogy azért pontosítva 
szűkítsünk) radikalizmusának fontos 
állomása, ahogyan a  kort hagyomá‑
nyosan, illetve már korábban is dest‑
ruáló és dekonstruáló irodalmi vála‑
szok mellé egy újabb szemléletet alkot 
meg, mely sem nem játszadozva ko‑
mikus, sem nem búskomoran tragikus. 
Ezt mondanánk a közgondolkodásban 
a harmadik útnak. Ahol az ember sem 
nem eredendően jó, sem nem ereden‑
dően rossz, hanem azzá lesz, amivé te‑
szik a  szülei, embertársai, a  politika. 
Csaplár ilymód persze nem korszerű 
(mintha a korszerűség ab ovo valami 
jó lenne), viszont a  magyar prózaha‑
gyományokban igen is találunk „kor‑
társait”, nem is akárkiket.

Két évvel ezelőtt jelent meg Róna Ju‑
dit nagy vállalkozásának első kötete : 
akkor Babits Mihály életének kro‑
nológiájából az első 25 évet kaptuk 
meg, most újabb öt évvel, az 1909 
és 1914 közti szakasszal ismerkedhe‑
tünk. Csak első pillantásra meghök‑
kentő, hogy bár mindössze öt évet fog 
át ez a kötet, mégis nagyobb terjedel‑
mű a korábbinál is, 763 oldalas (pe‑
dig az első kötet sem volt karcsú : elő‑
szóval, mutatókkal együtt 560 oldal). 
Azért nem kell meglepődni ezen, mert 
világos, hogy sokkal több adat ma‑

radt fönn Babitsról abból az időszak‑
ból, amikor már az irodalmi élet ré‑
sze lett, mint a gyerekkorából, és még 
több azokból az évekből, amikor „in‑
tézményesült” is. Az életrajzi krono‑
lógia pedig nem tud másból összeáll‑
ni, mint a rendelkezésre álló adatok‑

ból – a célja ugyanis a következő : „az 
adott források (művek, levelezés, kora‑
beli fogadtatás) alapján a művész éle‑
tének és műveinek összes mozzanatát 
[…] megragadni és részletes kronoló‑
giai rendbe állítani”. Ezt a meghatá‑
rozást még az első kötet előszavában 
olvashattuk, a mostani bevezetés sok‑
kal szűkszavúbb – de ebből is kiemel‑
nék egyetlen mondatot : „A meglévő 
adatok fényében hol teljes, hol töre‑
dékes a közlés, ami helyenként az ol‑
vashatóságot is befolyásolhatja, pedig 
méltánylandó óhaj, hogy a kronológia 
a tudományos igényesség mellett élve‑
zetes olvasmány is legyen, hiszen csu‑
pán akkor tekinthető irodalomtörté‑
neti narratívának.” (8.) Azért épp ezt 
az egy mondatot, mert bármennyire 
úgy érzem magam is, hogy ez a vaskos 
munka élvezetes olvasmány lehet, tar‑
tok tőle, hogy nem könnyű meggyőz‑
ni arról bárkit is, fogja fel úgy : Babits 
Mihály facebook‑oldalának idővona‑
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lát olvasgatja. De talán nem is az ol‑
vasmányosság az elsődleges cél, ha‑
nem az, hogy, miközben nem mon‑
dunk le az adatoktól nem rettegő ol‑
vasókról sem, szakmai diskurzus jöj‑
jön létre Róna Judit sorozata körül. 
A nem szakmabelieket talán az is elri‑
aszthatja a könyvtől, hogy nem kön‑
nyű megtalálni egy effajta munkához 
a megfelelő olvasásmódot – egy‑egy 
adat ugyanis csak a  forrással együtt 
teljes, ha viszont mindennek utánané‑
zünk, összevetünk ott, ahol erre szólí‑
tanak fel, komolyan veszünk minden 
egyes „lásd még” felszólítást, olyan 
szöveguniverzumba kerülünk bele, 
ahonnan nem könnyű kikeveredni. 
(Sosem érdemes arról megfeledkezni, 
hogy létezik olyan, a kívülállók számá‑
ra talán különösnek tűnő olvasásmód, 
amelyet Grigorij Oszipovics Vinokur 
már Babits korában, 1925‑ben leírt, 
számomra revelatív egyszerűséggel : 

„a tudós először kizárólag a könyv kü‑
lönféle külső jegyei felé fordul kü‑
lönösen gondosan : megnézi a címet, 
a  kiadás helyét és évét, a  különféle, 
a könyvben közölt mutatókat, a  láb‑
jegyzeteket, az előszót, s végül a  tar‑
talomjegyzéket. […] Ha tudománnyal 
foglakozunk, soha nem lehet egyet‑
len könyvet olvasni : mindig köny‑
vek sokaságával van dolgunk.” Az ol‑
vasás kultúrája, Filológiai Közlöny, 
2002/1–2, 32.)

A  kritikám címébe emelt „rideg, 
de egyedülszép út” Babitsra vonatko‑
zik ugyan, és Füst Milántól, 1911‑ből 
származó megállapítás, de mintha rá 
lehetne érteni Róna Judit kronológia‑
készítő elszántságára is. Akár keletre, 
akár nyugatra nézünk, találunk ilyen 
munkákat, a  nagy klasszikusokról 
(Tolsztojról, Goethe‑ről) mindenképp 
– kétség sem fér hozzá, hogy a magyar 
irodalomból Babits az egyik író, aki‑
ről ilyen munkát érdemes csinálni, 
egyrészt az adatbőség okán, másrészt 
azért, mert kora irodalmi hálózatá‑
nak egyik „csomópontja” is volt, nem 
pusztán meghatározó költője. S mivel 
önmagában, attól tartok, feltehetőleg 
csak kevesek számára képez majd „iro‑
dalomtörténeti narratívát” ez a könyv, 
fontosnak tartom megmutatni, leg‑
alább néhány példán keresztül, men‑
nyi tanulsággal járhat a Babits‑krono‑
lógia olvasása. Tanulság még akkor 

is akad bőven, ha, ahogy Róna Judit 
az első kötet előszavában leszögez‑
te : „A kronológia készítőjének az ön‑
álló alapkutatás nem célja, ideje sem 
marad rá ; egybe kell gyűjtenie, s elfo‑
gadnia a már meglévő adatokat, noha 
mégis döntésre (és ehhez olykor bizo‑
nyos kutatásra is) kényszerül, ha azok 
ellentmondanak egymásnak.”

S hogy miért rendezheti át a  Ba‑
bits‑képünket egy olyan kötet, amely 
már ismert (pontosabban fogalmaz‑
va : ismerhető) adatokat rendez egymás 
után ? Például azért, mert figyelmez‑
tet rá, hogy sokszor az író akár esszé‑
ben, akár szépirodalmi műben vissza‑
tekintve megkonstruált élettörténetét 
fogadjuk el igazságként – elhisszük 
Babitsnak, hogy Fogarason, tanár‑
ként dolgozva mindvégig úgy érezte 
magát, mint „egy rossz levegőjű bú‑
várharangban”, ahogy ezt 1939‑ben, 
Keresztül‑kasul az életemen című írásá‑
ban kijelentette. És aztán rögzül ben‑
nünk, hogy az író a tanári munkáját, 
mindhárom helyszínen, vagyis Foga‑
ras után Újpesten és a Tisztviselőtele‑
pen, küszködve, sok szenvedéssel vé‑
gezte, ezeket az éveket az irodalom‑
ból való kiűzetésként élve meg. Hi‑
szen, ráadásul, és ez határozottan hoz‑
zájárul a „rögzüléshez”, azt is tanultuk, 
hogy Arany Jánosnak rongálta a stílu‑
sát, hogy dolgozatokat kellett javítgat‑
nia, vagyis tudjuk már, mire Babits‑
hoz érünk tanulmányainkban : az író‑
kat tönkreteszi a tanárként robotolás. 
Móricz a  Pesti Naplóban, 1939 nya‑
rán közzétett, az iskolai éveire emlé‑
kező cikksorozatában általában érvé‑
nyesnek találta a 19–20. század fordu‑
lóján működő gimnáziumi tanárokra, 
hogy a hivatásukat csak kényszerből 
űzték : „Ezek az urak csak kénytelen‑
ségből voltak tanárok. Nem is ismer‑
hették a pedagógus örömét, azt, hogy 
fiatal lelkek meghódításával s nevelé‑
sével érjenek el sikert. […] Arany Já‑
nos volt mindenki. Tanár volt, hogy 
állása, foglalkozása legyen, s a szabad 
idejét költészettel tölthesse ki.” Ba‑
bits viszont, ez ebből a kronológiából 
nyilvánvalóan kiderül, nem volt kel‑
letlen „kényszertanár”, még ha nem 
is volt könnyű neki nappal tanárként, 
éjjel költőként dolgozni : világos cél‑
jai voltak, komoly pedagógiai sikerei, 
kedvelték a  tanítványai, szeretettel 

gondoltak vissza rá, ő pedig többnyi‑
re szívesen tanított. Tudta, mi a cél‑
ja tanárként, és gyökeresen mást lá‑
tott fontosnak, mint a  memoriterek 
bemagoltatását, amely a  korban az 
irodalomtanítás széles körűen elter‑
jedt módszere volt : „Gondolkodni és 
beszélni : nem lehetne rövidebben és 
mégis teljesebben megjelölni egész 
középiskolai tanításunk célját.” (107.)

Arról azonban szó sincs, hogy 
a szenvedés éveit ez a kronológia a bol‑
dog munkálkodás éveivé változtat‑
ná : már a kortársak háborogtak azon, 
hogy Magyarország milyen rosszul 
bánik a  tehetségeivel, hogy Babits, 
miként Ignotus írta a Pester Lloydban, 

„fiatal évei gyertyáját iskolai dolgo‑
zatok javítgatásával fogyasztja” (78.). 
Hatvany Lajos még ennél is mes‑
szebb ment, amikor a Nagyváradon 
tanítani kénytelen műfordító, Hor‑
vát Henrik, és a fogarasi „ifjú költő”, 
Babits kapcsán az öngyilkosság fenye‑
getését is felvetette : „Nem ment tönk‑
re épp elég tehetség Magyarországon ? 
Nem volt elég bizonyíték Péterfy [Je‑
nő] szörnyű példája, mivé fajulhat az 
alkotóerő és a  tanítási kényszer kö‑
zötti nehéz küzdelem ? Nem hangzott 
elég messzire pisztolyának dörrené‑
se ?” (261.) Hogy Babits mennyire tá‑
vol volt az irodalmi élet centrumától, 
jól jelzi, hogy a Nyugat‑esteken több‑
nyire fellépőként tüntették fel (a lap 
elismert szerzője volt ekkor már), de 
aztán szinte mindig távolmaradni volt 
kénytelen az eseményektől. A távolság, 
a kiszorítottság mégis viszonyítás kér‑
dése csak : amikor Fogarastól Újpestre 
helyezték Babitsot, még mindig nem 
Budapesten volt ugyan, a nála is ke‑
serűbb Juhász Gyula mégis így látta 
ezt, Szakolcáról Újpestre írt, 1912‑es 
levele szerint : „Lassankint megvénü‑
lök, megtörök és minden, minden oda 
lesz már. Orosz regényekben, végtelen 
orosz puszták, végtelen orosz bánat : 
ez az én életem, ez […] Ti boldog pes‑
tiek !” (512.) De az is kiderül Róna Ju‑
dit könyvéből, hogy a családtagok, bár 
örültek volna, ha a legidősebb fiú nem 
Fogarason, hanem hozzájuk közelebb 
él, csak azt tudták volna elképzelni, ha 
tanárként helyezik Szekszárdra – az 
írói pálya számukra úgy egészében ré‑
misztő, bizonytalan és lehetetlen vá‑
lasztásnak tűnt. Azt a meghasonlást, 
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amit nemcsak Babits, de úgy általá‑
ban a Nyugat első nemzedéke érezhe‑
tett, miközben távolodott el a család‑
jától, szinte szimbólumszerűen mutat‑
ják meg az édesanya következő szavai 
(a jelképi erő a betűhű közléssel érvé‑
nyesül igazán) : „Pista [Babits öccse – 
Sz. Zs.] olvasta miszerint mennyi ne‑
ves írónk költőnk ideg gyöngeségben 
sinlődött sőt egyik másik agylágyul‑
tan halt el, egész éjjel nem aludtam 
annyira aggodtam, mert te is megeről‑
tetheted magad, de ugye nincs semmi 
bajod”. (145.)

A  tanársággal eltöltött évek, min‑
den nehézség ellenére, nem okoztak 
megkésettséget Babits pályáján, a nála 
négy évvel idősebb Móriczhoz képest, 
például, nem mutatott semmiféle „le‑
maradást” – az mégis elgondolkodtató, 
hogy az első világháború előtt hihe‑
tetlen gyorsasággal befutott íróvá váló 
Móricz anyagi értelemben mennyire 
megelőzte a biztos és tisztes foglalko‑
zást űző, havi fizetésben részesülő ta‑
nárt. (Hozzá kell tenni, persze, hogy 
a különbség lehetséges okai közt ott 
kell látnunk : olyan olvasmányos re‑
gényeket, amilyeneket Móricz akkor‑
tájt jó néhányat megírt, már akkor is 
könnyebb volt eladni, mint verseskö‑
teteket.) A kettejük jövedelmének kü‑
lönbségéről egy adat, 1911‑ből : „Kö‑
zépiskolai tanári minősítőlapja sze‑
rint 1911‑ben Babits egész évi fizeté‑
se 2400 korona, amelyhez 200 korona 
személyi pótlékot, valamint 800 koro‑
na lakbérsegélyt kap. Összehasonlítás‑
képp : Móricz például többször, nagy 
összeget, 6000 koronát kap előlegül 
a Nyugat Részvénytársaságtól.” (425.)

Ilyen adatból azonban (hozzá kell 
tennem, sajnos) meglehetősen kevés 
van a könyvben – és itt térek rá arra, 
hogy, bármennyire lelkesen fogadom 
a kronológia egyes köteteit, látok vi‑
tatható momentumokat ebben a má‑
sodik részben. Kérdés számomra az, 
például, hogy meddig érdemes elmen‑
ni az adatkeresésben – hiszen könnyen 
lehet, hogy éppen azok az adatok len‑
nének a legizgalmasabbak, amelyekre 
nem levelezéskötetekben, Babits‑mo‑
nográfiákban lehet bukkanni, hanem, 
például, kiadatlan levelekben vagy le‑
véltárakban. A Babits anyagi helyzeté‑
re vonatkozó adatok azért is kiemelten 
fontosak lennének, mert a  már Ma‑

gyarországon is bemutatkozó „új gaz‑
dasági kritika” (lásd a Helikon folyó‑
irat 2011/4‑es számát) szempontrend‑
szerével közelítő kutatások számára 
válhatnának forrássá. Tisztában va‑
gyok vele, természetesen, hogy a kro‑
nológia csak akkor alapozódhat új ku‑
tatásokra, ha nem egyetlen ember he‑

roikus munkájának köszönhetően jön 
létre, hanem egy csapat gyűjti hozzá 
az adatokat : kizárólag így lenne lehet‑
séges, hogy több párhuzamot állíthas‑
sunk Babits tanári fizetése mellé, s így 
az anyagi helyzetének elemzését már 
társadalomtörténeti kontextusba is 
beemeljük, belátva, hogy az egzisz‑
tenciális helyzete a  pályaalakítására 
is komoly hatást gyakorolt.

De kérdésnek gondolom azt is, mi 
számít adatnak egyáltalán – miért 
fontos, teszem fel, beemelni a  Nyu‑
gat folyóirat borítóján történt válto‑
zásokat. Ráadásul, amikor erről a vál‑
tozásról olvasunk (159. oldal), akkor 
Babits még nem a  Nyugat kizáróla‑
gos munkatársa, csak később lesz az‑
zá (216. oldal) – de a „kizárólagosság” 
is meglehetősen különösen értelmez‑
tetett akkortájt, hiszen a megállapo‑
dás megkötése után is közölte „a Va‑
sárnapi Újság, a Délmagyarország, az 
aradi Jövő, a Fogaras és Vidéke ; a Vi‑
lág, a Népszava, a Debreceni Főiskolai 
Lapok, a  Budapesti Újságírók Alma‑
nachja és a  Jung Ungarn” (217.). Ba‑
bits esete nem egyedi, Kosztolányi ko‑
rai novellista‑korszakával foglalkozva 
szintén beleütköztem, hogy megje‑
lent ugyanaz a novella, csaknem egy 
időben, a  Budapesti Napló és a  Ba‑

jai Hírlap „eredeti tárcájaként” – in‑
kább azért hoztam fel a példát, mert 
a  Nyugat külsejére vonatkozó adato‑
kat, úgy vélem, nem a  „kizárólagos‑
ság”, nem is a  lap vitathatatlan iro‑
dalmi jelentősége indokolja, hanem 
az az utólagos tudásunk, hogy később 
milyen jelentősége lett a lapnak Babits 
pályáján. És ezzel össze is függ a kö‑
vetkező dilemmám : a kronológia né‑
hány ponton felveti a  kérdést, men‑
nyire és miként szabad kilépni az idő‑
ből, kiegészíteni egyes adatokat azzal, 
ami később történt az emlegetett sze‑
replőkkel. Ilyet látunk akkor, amikor 
Róna Judit egy ponton, 1911. április 
3‑ánál (halkan jegyzem meg : mint‑
egy sokallva már Babits édesanyjá‑
nak folytonos panaszkodását) abba az 
időbe lép át, ahová a Babits‑kronoló‑
gia biztosan nem jut el, vagyis az író 
halálánál későbbre : „»…látod, édes 
Misikém nekem már a legkedvezőbb 
számítással is egy évtizedem lehet itt 
e földön [id. Babitsné 1945. december 
1‑jén hal meg ; nemcsak férjét, de há‑
rom gyerekét, a másfél éves korában 
elhunyt Olgát, az 1935‑ben meghalt 
Angyalt és az 1941‑ben elhunyt Mi‑
hályt is túlélve« […].” (316.) Kevésbé 
zavar az, hogy itt „közbeszól” a kro‑
nológiakészítő, mint az, hogy akkor 
másutt miért nem teszi meg.

Azt nem kérdőjelezem meg, hogy 
minden adat jó lehet valakinek, vala‑
mire – elfogadom, hogy Róna Judit 
nem mérlegelte, hasznos‑e egy‑egy 
közlés, vagy sem : az ismétlődő ada‑
toknál azonban felmerült bennem, 
indokolt‑e kétszer is közölni ugyan‑
azt az (egyébként teljesen lényegte‑
lennek tűnő) információt. Ilyen eset, 
amikor Babits „szép képeslapot kül‑
dött Angyal húgának” – először ott 
találkozunk az eseménnyel, ahova 
feltehetőleg elhelyezhető az időben 
(1909. június 5. körül), majd rögtön 
utána annak a levélnek az ismertetése‑
kor is, amelyből mindezt megtudhat‑
juk (1909. június 5. után). Hiszen Ba‑
bits anyjának leveléből van informá‑
ciónk a képeslapról, a minősítés is az 
övé volt : a könyvből úgy tűnik, ma‑
ga a képeslap nem került elő. De azon 
is elgondolkodtam, miként lehet be‑
vonni egy effajta kötetbe egyes törté‑
nelmi, politikai, közéleti eseményeket. 
Hiszen világos, hogy az első világhá‑
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borút kirobbantó szarajevói merénylet 
komoly hatással volt egy egész írói (és, 
persze, nemcsak írói…) generáció sor‑
sára, módszertanilag mégis felvethető : 
egészen biztos, hogy nem volt más ese‑
mény a tárgyalt öt évben, amely Ba‑
bits életének alakulását „kívülről” be‑
folyásolta volna ? Vajon indokolt be‑
emelni Gavrilo Princip lövéseit akkor 
is, ha a kronológiából inkább az derül 
ki, hogy a merénylet után néhány nap‑
pal még a „minden megy változatla‑
nul tovább” érzése hatotta át a levele‑
ket (1914. július 4‑én Babits öccse ar‑
ról érdeklődött, a bátyja mikor megy 
Szekszárdra, és könyveket kért tőle) – 
az a felfokozott hangulat, amelybe Ba‑
bits a háború zsigeri elutasítása miatt 
került, csak hetekkel későbbre tehető.

Sokkal hosszabban tudnám azon‑
ban azt sorolni, mi mindenre csodál‑
koztam rá a könyvet olvasva, s hány‑
szor éreztem, számos irányba el le‑
hetne indulni a  száraznak tűnő ada‑
tokból. Kiderül a  kötetből, például, 
mennyivel szorosabb volt a  tárgyalt 
időszakban a Babits–Móricz barátság, 
mint a  Babits–Kosztolányi kapcso‑
lat ; hogy milyen sok vita előzte meg 
egy‑egy Babits‑kötet végleges címét ; 
hogy mennyire féltette Ady a  Nyu‑
gatnál elfoglalt vezető helyét Babits‑
tól, akivel személyesen csak 1911 au‑
gusztusában találkozott, holott már 
évek óta „vetélkedtek”. (Babits ráadá‑
sul, legalábbis ezt írta később, nem 
ismerte fel a  képei alapján Adyt, és 
a  bemutatkozásnál sem értette a  ne‑

vét, tovább fokozva ezzel a költőtárs 
sértettségét…) Bár arról nyilván ne‑
hezen győznék meg bárkit is, hogy 
egy életrajzi kronológia letehetetlen 
olvasmány – de annyi talán elhihe‑
tő nekem, nagyon várom a  folyta‑
tást. A  dilemmáimat is azért vetet‑
tem fel, hogy, gondolkodva egy nem 

„egyedülszép”, ám kiemelten hasznos 
irodalomtörténeti műfaj lehetőségei‑
ről és korlátairól, oldjam kicsit Róna 
Judit „rideg” magányát.   

 Szilágyi Zsófia (1973) : a Kalligram fo-
lyóirat szerkesztője, az MTA-ELTE TKI tudo-
mányos munkatársa. Legutóbbi könyve : 
Móricz Zsigmond (2013, Kalligram).

Örökös volna hát az a bizonyos csüg‑
gedés, amely – ahogy Kertész Imre ír‑
ta nemrégiben megjelent esszéjében – 
valahogy letaglózza és tehetetlenné te‑
szi az embert ? Tényleg minden nem‑
zedékben felvetődik a kérdés Európa 
ezen szegletében, hogy elmenjen in‑
nen ? Mert a honi boldogulás – néha 
úgy tetszik – reménytelen. Hogy le‑
hetséges, hogy valaki itthon belera‑
gad a sárba, nem jut egyről a kettőre, 
de ha nekimegy a nagyvilágnak, ak‑
kor ugyan áldozatok árán, de megte‑
remthet magának egy olyan polgári 
egzisztenciát, amelyről itthon – sok‑
szor születése okán – egyszerűen nem 
is álmodhat.

Oravecz Imre Kaliforniai fürje 
rendkívüli érzékenységgel viszonyul 
ehhez a  – már csak koronkénti vál‑
tozatossága miatt is – sokrétű témá‑
hoz, amely az újkori magyarság egyik 
legégetőbb kérdése. Oravecz regényé‑
nek újszerűsége a sajátos nézőpontjá‑
ban rejlik. A versekből, az iskolából 
úgy véltük sejteni, hogy a  nincstele‑

nek voltak, akik kivándoroltak. Akik‑
nek nem volt vesztenivalójuk. Nekem 
először Vonnegut egyik önéletrajzi ih‑
letésű novelláját olvasva ütött szeget 
a fejembe, hogy ez nem feltétlenül így 
volt. Az ő felmenői például kinéztek 
egy működő gyárat, és sok pénzért 
megvették… Oravecz hősei nem áll‑
nak ennyire jól anyagilag a kivándor‑
lásukkor, de egy magyarországi viszo‑
nyok között módosabbnak számító 
gazdálkodó vagy paraszt (milyen más 
íze van a  szónak : amerikai termino‑
lógiával farmer) család sarja vág neki 
Amerikának feleséggel, két gyerekkel.

Miért ? Mit lát Amerikában ? Mi az, 
ami miatt ott működőképes számá‑
ra az élet, és mi az, ami miatt el kell 
mennie Magyarországról ?

A  kivándorlás honi motivációját, 
vagyis hogy miért kell elmenni in‑
nét, az Ondrok gödre fejti ki. Ez a re‑

gényfolyam első része, amely bemu‑
tatja a községet, ahonnét a család el‑
származik, a  kivándorlók felmenő‑
it, a felmenők életét, és legfőképpen 
a küszködésüket. A vágyat, ahogyan 
nemzedékről nemzedékre szeretnék 
gyarapítani a  vagyont, szeretnének 

„szerző” emberré válni, többet hagy‑
ni az utódokra, mint amennyit kap‑
tak. Nincs szó saját igényekről. A sze‑
mély maga valahogy érdektelen. A bir‑
tok, a föld megtartása, ha lehet, gya‑
rapítása a cél. Bizonyos újítások bele‑
férnek ebbe a világképbe, de ezek nem 
egy könnyebben élhető világot céloz‑
nak, hanem a nagyobb termelékeny‑
séget szolgálják, a  birtok gazdaságo‑
sabb üzemeltetését.

István, aki életének java részét már 
Steve‑ként éli le, nem egyszerűen if‑
jonti hévből akar letérni az előtte já‑
ró nemzedékek által kitaposott útról. 
Szeretne saját családot, feleséget, gye‑
reket, saját megélhetést. Apja nagy 
zsarnok, aki nem tűr ellentmondást, 
nem enged teret a  fiataloknak. Ste‑
ve – csak ízlelgessük ezt a névformát 
– nem tud, nem akar szembeszegül‑
ni vele. Viszont apja támogatása nél‑
kül egyszerűen képtelenség volna bár‑
mi másba fognia. Sorra veszi a lehető‑
ségeket, még a bankot is megkérdezi, 
de éppen apja bukott nagy összeget 
egy banki hitelen, kiderül, hogy an‑
nyi pénzt nem lehet megkeresni Ma‑
gyarországon, hogy abból földet lehes‑
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sen venni, hogy vállalkozni lehessen. 
(Ismerős szavak ? Ki gondolta volna, 
hogy egy ilyen regény ennyire áthal‑
lásos tud lenni...) Senki nem csodál‑
kozhat az itthon maradottak fásult‑
ságán, beletörődésén. A kilátástalan‑
ság elfogadása és megszokása okoz‑
za a Kertész által megírt csüggedést. 
Steve nem akar ilyen lenni, ő kimegy. 
Ezer szállal kötődik a tájhoz, a család‑
hoz, a gyökerekhez, de elmegy, mert 
úgy érzi, hogy – lásd József Attila Le‑
vegőt ! című versét – itthon megful‑
lad, nincs elég tér, hogy nem jut le‑
hetőségekhez.

A  Kaliforniai fürj már magának 
a hajóútnak a leírásával kezdődik. Az 
elbeszélést a  továbbiakban is hosszú 
leíró részek tagolják. Steve valósággal 
mindig úton van, áthajózik az óceá‑
non, átszeli vasúton Amerikát, vagy 
legalábbis jár egyet a  környéken, és 
mi az ő szemével látjuk a tájat. Ezek 
a grandiózus leírások annyira érzékle‑
tesek és költőiek, hogy nem lehet nem 
észrevenni az elbeszélő személyes érin‑
tettségét. Oravecz költőként indult, és 
költői vénája érezhető a  szépprózájá‑
ban is. A regény gyaníthatóan számos 
életrajzi elemet tartalmaz, de nem fel‑
tétlenül a szerző családjának a történe‑
te. Bár nyilvánvaló, hogy a családi le‑
gendárium, a helyben mesélgetett tör‑
ténetek több epizódhoz és karakterhez 
szolgáltak akár közvetlenül is alapul.

Steve és Anne regénye lenyűgö‑
ző és nagyszabású, a  szöveg elemen‑
tárisan őszintének hat. Ez a vallomá‑
sos jelleg ugyanakkor nem csak abból 
adódik, hogy az egyes szereplők saját 
maguk kifejtik a mondandójukat. Ér‑
zelmeik és gondolataik kitetszenek az 
elbeszélő megfogalmazásában közre‑
adott szövegből is. Az elbeszélő pozí‑
ciója ugyanis mindig olyan, amilyen‑
nek a szükség megköveteli. Lehet tá‑
volságtartó, ha szükséges, összefoglal, 
tágabb perspektívából láttat. Az el‑
beszélő jellemző megszólalási módja 
mégis az, amikor valósággal eggyé ol‑
vad az ábrázolt figurával, amikor foly‑
tatja hőse gondolatait, mindez pedig 
kidomborítja a  szöveg önkéntelenül 
áradó, vallomásos vonásait.

A  magyarországi Szajla község‑
ből kivándorló Steve és Anne először 
a  Nagy Tavak vidékén, egy Toledo 
nevű, éppen kiépülőben lévő iparvá‑

rosban telepedik le, majd az amerikai 
ipart is utolérő válság miatt délre köl‑
töznek, az akkor még falusias kalifor‑
niai Santa Barbarába.

A magát ízig‑vérig parasztnak tar‑
tó házaspár életre szóló kalandjában 
nem egyszerűen amerikanizálódik, 
hanem egyúttal polgárosodik is, a hő‑
sök olyasfajta fejlődésen mennek ke‑
resztül, amelyre itthon semmi esélyük 
nem lett volna, még az olyannyira áhí‑
tott gazdálkodói lét esetleges megva‑
lósulása esetén sem. A regény kétség‑
kívül a  kapitalizmus és a  szabadság 
apoteózisa is. Magyarországon ilyes‑
fajta igazi kapitalizmus és szabadság 
egészen a legutóbbi időkig nem létez‑
hetett ; és még ez a rendszerváltás utá‑
ni újfajta szabadság is korlátozottabb 
valamiért, mint amit ezek az emberek 
odakint megéltek, illetve megszerez‑
tek, megteremtettek maguknak. Egé‑
szen hihetetlen, hogy – ha saját sze‑
mélyükben már nem is, de legalább 
gyermekeik révén – kiemelkedtek 
a magyarországi alávetettségből, mert 
látjuk, hogy hiába nagygazda vagy 
nagygazda fia az ember, itthon csak 
senkiházi paraszt, akit felnőtt férfi‑
ként is kedvére felpofozhat, aki úrnak 
gondolja magát, mert a paraszt egész 
életére csak olyan ember marad, akit 
csicskáztathat „az úr”. Steve‑ék kint 
beletanulnak a „szabadságba”, kezde‑
nek egyre jobban hasonlítani az ame‑
rikaiakra, a szomszédaikra, míg végül 
maguk is egészen amerikaivá válnak. 
És érdekes, hogy az egész polgároso‑
dás mögött valahogy a szabadság áll. 
Szóval, kissé leegyszerűsítve a dolgot, 
a szabadság megléte, ami miatt ez ott 
kint létrejöhet, és a szabadság hiánya, 
egyfajta korlátozottsága, ami miatt ez 
itthon nem megy, vagy csak kevesek‑
nek, vagy csak időlegesen.

Steve gyorsan megtanul jól ango‑
lul, bár vannak kezdetben nehézsé‑
gei. A munkahelyén igyekvő, az ipa‑
ri munka nem idegen tőle, még Ma‑
gyarországon beletanult a gyári segéd‑
munkások életébe. Kint képes előrébb 
lépni, mindig egy kicsivel többet bíz‑
nak rá. Délen az olajiparban sikerül 
utóbb betanított munkát végeznie, 
kicsit feljebb lépve a  ranglétrán. Ste‑
ve polgárosodásának fő jelképe mégis 
talán a kerékpár lesz, utóbb délre köl‑
tözve pedig a motor. Életének egyik fő 

eleme a mozgás, a mozgás szabadsá‑
ga. A bejcikli, ahogy a kinti magya‑
rok mondták, egyszerű eszköze an‑
nak, hogy ezt biztosítsa magának. Ké‑
sőbb motorkerékpárja lesz, azzal még 
szabadabbá válik. Hiszen a  munka‑
hely messze van, a család a városban. 
A motorkerékpár biztosítja, hogy töb‑
bet lehessen velük. Gyönyörű ez a kép, 
ahogy motoros Steve elhajt a munka‑
helyére. És aztán vissza. Magyaror‑
szágon is volt hasonló. Itt is hazajárt 
a gyárból. De itthon csak ritkán, mert 
gyalogszerrel lehetett csak közleked‑
ni, a szó fizikai értelmében is, egysze‑
rűen nem volt megoldható, hogy ha‑
zamenjen legalább hetente valamilyen 
járművel a gyárból. Steve mégis elké‑
pesztő elszántsággal nekivág gyalog 
is a hazaútnak, ahányszor csak lehet‑
séges. Mert egyszerűen fontos neki, 
hogy az övéivel lehessen. Anne, a fele‑
ség először nehezen akarja megérteni, 
hogy miért kell ilyen dolgokra, mint 
a kerékpár, pénzt kidobni. Aztán las‑
san leesik neki is a tantusz. És nem‑
sokára piknikeznek, mint a szomszé‑
dok, tekéznek, strandra járnak. Anne 
porszívót vásárol és mosógépet, ház‑
tartási gépeket. Szalmakalapot. Az 
egyik lányuk úszni tanul, versenyez‑
ni kezd. A fiuk egyetemre jár. Hihe‑
tetlen, mekkorát fordul velük a világ.

De mit jelent odakint magyarnak 
lenni ? Mert ők maguk szívósan ra‑
gaszkodnak ahhoz, hogy éppen csak 
pénzt gyűjteni mentek ki, és amint le‑
het, jönnek is haza, itt fognak földet 
venni. Eszelősen spórolnak. Aztán 
egyszer csak történik valami. Steve 
bejciklire kezd spórolni, nem az ittho‑
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ni földre. Aztán a spórolt pénzükből 
vesznek egy házat – Santa Barbarában. 
Nincs többé hazatérés. Ez akkor válik 
számukra is világossá, amikor halot‑
taik lesznek kint, őket nem lehetne 
már otthagyni.

Valahogy úgy képzelném, hogy 
a gyerekek magyarsága nem is lehet 
kérdés. Élhet az ember akárhol, bizto‑
san meg kell őket tanítani arra, hogy 
akcentus nélkül beszéljenek magya‑
rul. Hogy lehetséges az, hogy vala‑
kinek apja, anyja magyar, és a  gye‑
rek meg törve beszéli a  szülei anya‑
nyelvét ? A  regény egyik legváratla‑
nabb fordulata a  gyerekek lázadása. 
Értem én őket, mégis meglepetés‑
ként ért, valahogy nem voltam rá fel‑
készülve. A gyerekek éppen olyanok 
akarnak lenni, mint a  szomszédok, 
mint az osztálytársak. Nem akarnak 
kilógni, olyan kétes értékű valami‑
ben, mint a  magyarság, pedig vég‑
képp nem akarnak különbözni. A két 
legnagyobb gyerek még itthon szüle‑
tett, a többiek már kint. De igazi él‑
ményeik az itthonról és az itthoniak‑
ról valójában a nagyobb gyerekeknek 
sincsenek. A szülők miatt magyar is‑
kolába járnak, ahol szintén minden‑
ki azt szajkózza nekik, hogy haza kell 
menni, pedig nekik a haza már egyér‑
telműen Amerika. A gyerekek ezt jó‑
val hamarabb felismerik, mint a szü‑
lők. Amerikai ételeket akarnak enni, 
angolul akarnak beszélni, sőt Dél‑Ka‑
liforniában még azt is erőltetik, hogy 
minél hamarabb elsajátítsák a  helyi 
akcentust. Van egy lázadó periódusuk, 
amikor mindent elutasítanak, ami 
magyar, aztán kicsit később rájönnek, 
hogy ez tévedés, hogy ők amerikaiak, 
de szüleik révén egy kicsit magyarok 
is, ettől kezdve például hajlandók leg‑
alább a szülőkkel magyarul beszélni. 
Feladják a teljes elutasítást.

A  regény számtalan lokális színt, 
amerikás magyarok által mesélt tör‑
ténetet, családi sztorit olvaszt magába. 
Ezek a szerteágazó történetek, epizó‑
dok és leírások, hihetetlen nyelvi gaz‑
dasággal párosulnak. Az egyes hősö‑
ket végig saját nyelvük, szókincsük és 
beszédjük jellemzi. Az amerikai szál 
nyelvészeti adatgyűjtéssel felérő pon‑
tossággal dokumentál és teremt új‑
já egy mára minden bizonnyal elfele‑
dett nyelvhasználatot. A magyarorszá‑

gi beszélőket, történeteket pedig szin‑
tén a helyi nyelvváltozat megidézése 
teszi élővé és hitelessé. A regény társa‑
dalmi tükörként is szolgál. A gyerekek 
viselkedését magyarázza, hogy időn‑
ként kellemetlen volt magyarnak len‑
ni, vagy általában friss bevándorlónak 
lenni, mert a nyelvtudás hiánya osto‑
bának mutatta az embert, az öltözkö‑
dése furcsa volt, az étrendje különbö‑
zött. Más volt, idegennek hatott. Ko‑
moly feszültség volt az újonnan érke‑
zettek és a régiek között. A Kaliforniai 
fürj társadalmi tükör is, ahol – mint 
egy Dickens‑regényben – felvonulnak 
a társadalom jellemző figurái. Tudó‑
sít a hétköznapokról, a gazdasági vál‑
ságról, a  nagyüzemi visszaélésekről, 
a dolgozók különös kiszolgáltatottsá‑
gáról, de mindezt csak Árvaiék életé‑
nek tükrében. A  szomszédok mond‑
ják, ismerősökkel történik, otthonról 
írják ezeket. A toledói rész inkább az 
amerikás magyarok mindennapjairól 
szól, a kaliforniai már inkább a nagy 
olvasztótégely regénye, ahol magyar 
és horvát is jó barát, elvégre egy a ki‑
rályuk. A regény tekinthető a 30‑as 
évekbeli magyarországi szociográfi‑
ák kései kiegészítésének is, mintha 
ez volna az amerikai függelék a Pusz‑
ták népéhez.

A  regény szimbolikus képi világa 
állandóan ismétlődő elemekkel ta‑
golja a  folyamatosan áradó szöveget. 
A címadó madár többszöri előfordulá‑
sa talán az amerikanizálódást jeleníti 
meg. A bejcikliről már volt szó a sza‑
badságvágy kapcsán. De említhetünk 
egy első pillantásra különös, és akár 
visszatetsző motívumot, a vizelést is, 
amely szintén végigkíséri a  regényt. 
Steve legjobb gondolatai mindig vi‑
zelés közben merülnek fel. Ugyanak‑
kor a  kinti magyarok beilleszkedési 
nehézségeinek is a fő jelképe a vizelés, 
pontosabban az utcán vizelés, ami itt‑
hon állítólag megszokott volt, de kint 
büntették a hatóságok. Steve is bele‑
keveredik egy ilyen ügybe, de éppen 
ez a gyanúsítás teszi még jobban ame‑
rikaivá, hiszen miután kiderül a  té‑
vedés, az amerikai bíró hivatalosan 
megköveti őt ezért a téves gyanúsítá‑
sért. Nem is kell talán külön említe‑
nem, hogy a  magyarországi hatósá‑
gok egy paraszttól sosem kértek vol‑
na bocsánatot. Ráadásul minden hi‑

vatalban még meg is alázták. Volna. 
Csak volna bizony, mert Steve Ame‑
rikában van. Ahol adott esetben kijár 
a bocsánatkérés. Ott jár, itt nem, ez 
ilyen egyszerű.

A regény szerkezetének és történe‑
lemszemléletének is közös jellemzője, 
hogy a kicsiből, az apróból, a lokális‑
ból halad az egész, a nagy, az általános 
felé. Mindig csak az Árvaiékat érintő 
eseményekkel találkozunk. A  külvi‑
lágból csepegtetve jönnek hírek, in‑
kább csak Árvaiék reakcióin keresz‑
tül értesülünk a nagy történelmi ese‑
ményekről. Egyfajta izgalmas magán‑
mitológia, magántörténelem részesei 
leszünk. A  háború közeledtét példá‑
ul a  fokozódó németellenesség jelzi, 
majd a  fiú önkéntesként való bevo‑
nulása. („Magyarok ellen nem har‑
colnék.”)

A  regény hagyományos elemeket 
használ, formai megoldásaiban kon‑
zervatív. A  témaválasztás újszerűsé‑
ge adja azt a sajátos aktualitást, ami 
miatt frissnek érezzük a művet. Vala‑
hogy éppen a könyv megjelenési ide‑
jére esett, esik egy újfajta kivándorlá‑
si hullám, ami a regény egészét más 
megvilágításba helyezi. Családregény‑
ből, százéves történetből hirtelen egy 
kicsit a mai hétköznapok valósága lesz, 
olyan húsunkba vágó témával, amel‑
lyel szemben nem maradhatunk kö‑
zömbösek. Egy kicsit személyesen is 
érintve érzi magát az olvasó.

Kell legyen valami felszabadító eb‑
ben az Amerikában, ami nyilvánvaló‑
an inkább egyfajta látomás Ameriká‑
ról, semmint az igazi Amerika, en‑
nyivel tartozunk az igazságnak. Nem 
véletlen, hogy a Szabadság‑szobor fo‑
gadja a hajóval érkező bevándorlókat. 
Valójában ti. – akár tisztában vannak 
ezzel, akár nem – ezért mennek oda. 
Mert legyen bármilyen banális vagy 
patetikus is ez, éppen ez a felszabadí‑
tó energia az, ami által, vagy aminek 
köszönhetően bejárható az az út, amit 
ez a szajlai parasztfiú megtesz a jám‑
bor olvasó legnagyobb bámulatára.
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