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T
ermészetesen egy kézirat – 
mondhatnánk A rózsa neve 
Prológusát megelőző szöve-
gének címével, hiszen a mai 
irodalmi korban tényleg ter-
mészetes, hogy valaki egy 

kéziratot talál, s ezzel kezdődik a bol-
dogtalanság. Persze úgy boldogtalan-
ság, hogy ezért a boldogtalanságért a 
boldogságát is odaadná az ember.

Janez Lipnik levéltáros bukkan rá 
egy kéziratra, és ahogy ez már lenni 
szokott, a múlt részévé válik általa. És 
ahogy szintén lenni szokott, a történel-
mi múlt elkeveredik a személyes múlt-
tal, annál is inkább, mert a megtalált 
múlt nem olyan távoli, mindössze a 
második világháborút idézi fel. A Nagy 
Szeretőt, aki naplójában leírja rengeteg 
nőjét és kalandos életét, s az egyikben 
a történész a tanítónőjére ismer, akibe 

maga is szerelmes volt kisgyerekként. 
A szerelem, az elérhetetlen ábránd vá-
ratlanul, a szöveg ereje révén meg-
élt szerelemmé válik, olyan élménnyé, 
amely élmény valóban nem illúzió, de 
természetesen őrület. Mint minden 
kézirat, ez is megszállottságot és elszi-
getelődést hoz a megtalálójának, végül 
a felesége is elhagyja, mert Lipnik nem 
tudja túltenni magát egy hazugságon, 
amin hosszú évek múlva kapta rajta, 
éppen most, a regény mostjában, ami-
kor a napló a kezébe került.

Elég szokványos történet, ne tagad-
juk. Jancar azonban tartani tudja azt 

a rezignált feszültséget, amely az első 
oldalaktól a hatalmába keríti az olva-
sót. „A pirkadat, a reggel, a kaszások, 
már minden messze mögötte volt. A 
pince is, ahonnan előmászott, a bar-
lang is, amelybe belezuhant, minden 
messze volt, és valahol másutt. Lát-
ta jönni a kaszásokat, erre jól emléke-
zett, egy fa alatt ült.” Minden itt van, a 
fa, amely a címben is szerepel, és mint 
várható, fontosnak bizonyul a mesz-
sze és a másutt, s a regény egyik leg-
szebb törekvése, hogy mindezt meg-
mutassa, és egyik legnagyobb teljesít-
ménye, hogy meg is tudja mutatni. A 
messze is, a másutt is legalább annyira 
vonatkozik az időre, mint a térre. „Egy 
fára mászok, könnyűszerrel kapaszko-
dom fölfelé egy fán, nem tudom, je-
genyefenyő-e vagy lucfenyő, gyertyán 
vagy tölgy, tulajdonképpen egyik sem, 
hanem valami egészen más. (...) A ré-
gi szlovének hitték, ha kötélen leeresz-
kedünk egy mély barlangba, és ha elég 
mélyre ereszkedünk, eljutunk a másvi-
lágra, hiszen a másvilág ott van fent és 
lent is, csak középütt nincsen, ott ez a 
világ van, amelyikből el akart menni.” 
És a regény vége: „A kaszások, akik ko-

ra reggel kijönnek a rétre az erdő szé-
lén, a fa alatt, az erdőszélen megtalál-
ják valakinek a cipőjét, akit kora reg-
gel láttak jönni az úton Dolenjske Top-
lice felől. Csak a cipőjét. Ő már messze 
lesz, amikor megérkeznek, és kaszáik 
suhogni kezdenek a napsütötte regge-
li fűben.”

A fa tehát mindenütt ott van, az első 
pillanattól az utolsóig, ott látjuk min-
denütt ebben a regiznált prózában, a 
feszültség általa is vibrál a mondatok-
ban, egyaránt mutat a nehezen követ-
hető múlt és a teljesen bizonytalan jö-
vő felé, és a szerkezet tartópillére is 
egyben. Jancar vonzereje, mondhat-
nám, bája, abban áll ugyanis, hogy mi-
közben ismeri és használja a posztmo-
dern fogásokat, tehát egyáltalán nem 
naiv (a regény az olvasó legnagyobb 
megdöbbenésére a nyolcvanhetedik 
fejezettel kezdődik és a nyolcvanhato-
dikkal végződik; a kéziratot már fejte-
gettük), egyáltalán nem játszik rá erre 
– nem olyan provokatív, mint a jó olasz 
vagy Lawrence Norfolk, A Lempriere-
lexikon szerzője. A szlovén író nem azt 
bizonygatja, hogy ő mennyire okos és 
művelt; alázattal viszonyul a történet-

hez és a szereplőkhöz. A fa ott van, le-
het látni, rájövünk, miért bukkan fel 
újra és újra, de nincs körötte tetszetős 
elmélet, csak az a feszült szomorúság. 

Nem kiagyalt könyv ez a regény, az 
a jó benne. Érződnek a hosszú évek, 
érződik a nem akármilyen mélysé-
gig megélt tapasztalat, a csiszolás, a 
munka. De nem akar csillogni-villog-
ni, nem akarja elkápráztatni az olva-
sót, nem akrobatamutatvány, amelybe 
belefáradnánk. Vannak könyvek, ame-
lyek olvastán az ember azt érzi: ilyen 
az élet. Nevetséges, mégis ez a közhe-
lyes tőmondat foglalja össze a legjob-
ban, mit is érez. Összeszorul a torka, és 
a pokolba kívánja minden műveltségét 
és irodalmi nagyképűségét.

A névtelen fa melankolikus dallama 
nem szólalhatott volna meg Gállos Or-
solya nagyszerű fordítása nélkül. De 
maga a fordítás is elsikkadhatott vol-
na, ha a könyv nem a szép, Karádi Éva 
szerkesztette Valahol Európában so-
rozatban jelenik meg, Kálmán Tünde 
hangulatos borítójával, melyben ösz-
szefonódik történelem és erotika. 

Ennek a könyvnek szerencséje volt.
Demény Péter
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Kultúra – Könyvszemle

Egy magyar 
nagyvad
Barna Dávid: Egy magyar regény
Libri, 176 oldal, 1990 forint

K
i lehet Barna Dávid? Szó 
se róla, érdekes kérdés, bár 
akad érdekesebb is: ki lehet 
Móricz Zsigmond? Ki lehe-
tett az az „idősödő, testes úri-
ember”, máskülönben sike-

res író, aki szerelmi viszonyba bonyo-
lódott egy nála sok évtizeddel fi ata-
labb, nehéz sorsú utcalánnyal, egy „kis 
lelenccel”? Mit jelentett a két – egy-
mástól beláthatatlan szociális és kul-
turális távolságban élő – ember talál-
kozása? És általában véve: mit jelent 
két ember találkozása, ha az egyik fél 
minden tekintetben alárendelt szere-
pet kell hogy játsszon a kapcsolatban, 
miközben a másik fél legalább ennyi-
re ki van szolgáltatva testi vágyainak 
és a rákényszerített társadalmi szerep 
elvárásainak?

Az Egy magyar regény két külön-
böző történet epizódjait villantja fel, 

az olvasóra bízva a hézagok kitöltését 
és a töredezett cselekményszálak egy-
befésülését. Az első történet az elbe-
szélőé: a „semmiből talált” – tehát ter-
mészeténél fogva problematikus, el-
lentmondásos – magyar zsidó iden-
titás kimunkálásának históriája. Bár 
a szülőkben találkozik „a közös fajta 
közös hite”, egész életükben „úgy lap-
pang bennük, mint egy eltitkolt beteg-
ség”. Nem úgy a két fi úgyermekben, ők 
frissen felismert, mélyen megélt zsi-
dóságuk lendületétől hajtva a 2000-es 
évek elején kitelepülnek Izraelbe. Az 
Egy magyar regény végső soron a ki-

sebbik fi ú (a fi kció játékszabályai sze-
rint: Barna Dávid) íróvá válásának do-
kumentuma. Az elbeszélőt kettős vágy 
hajtja: egyrészt meg akarja tudni, hogy 
a családtörténet eseményei – egyebek 
közt a két nagyapa halála 1944-ben, az 
apa szerencsés menekülése a budapes-
ti gettóból, majd a nagyobbik fi ú tragi-
kus halála egy tömött jeruzsálemi bu-
szon – milyen „szavakba foglalható ér-
telemmel vagy tanulsággal” rendelkez-
nek. Másrészt pedig el akarja mesélni a 
korosodó Móricz Zsigmond és Kati (az 
irodalomtörténeti emlékezet számára: 
Littkey Erzsébet, alias Csibe) történe-
tét – hátha az utóbbi valamilyen mó-
don fényt vet az előbbire.

Kettős narratíva ide vagy oda, az 
Egy magyar regény első pillantásra 
(de csak első pillantásra!) talányosan 
egyszerű regény. Az elbeszélő nem na-
gyon kommentálja a saját tevékeny-
ségét, pláne nem okoskodik, hanem 
jól megkomponált, rövid jeleneteket 
illeszt egymás mellé, sok-sok párbe-
széddel és szikáran pontos vagy át-
gondoltan részletgazdag leírásokkal. 
(Valahogy így képzelnénk el a Móricz-
dialógusok találkozását a Mészöly- és 
Nádas-mondatokkal.) A redukált el-

beszélői közlések jól megférnek az ar-
tisztikus hosszú mondatokkal, a nyers 
naturalizmus nem akadálya a lelki 
rezdülések fi nom ábrázolásának – és 
mindez tökéletes összhangban áll a 
szürreális, költői látomásokkal, ame-
lyek a regény két kulcsfejezetében tá-
rulnak szemünk elé. Néhány kép vagy 
jelenet hosszan elkíséri az olvasót: 
ilyen a négy és fél éves Petike (Móricz 
fogadott unokája és talán vér szerin-
ti gyermeke) magányos bolyongása 
a szolnoki szállodában; a legidősebb 
Móricz lány szembesülése haldokló 
apja meztelen testével, mikor is a vi-
szolygás és a szégyenérzet szép lassan 
erotikus izgalomba fordul; vagy ilyen 
Móricz és Kati látogatásának leírása a 
kor egyik vezető zenei szakemberénél, 
feltehetőleg Bartók Bélánál.

Az Egy magyar regény kínos apró-
lékossággal ábrázolja, hogy az örege-
dő író és az árva lány kapcsolatában 
a szolidaritás gesztusait hogyan írja 
rendre felül a kisajátító, vágybeteljesí-
tő férfi agresszió. (Szeretkezés közben 
„még az is felvillant a férfi ban, hátha 
a lány nem is élvezi a dolgot. De ak-
kor már késő volt az empátiához.”) 
Miközben a „kis utcalány” szent egy-

ügyűsége, kedélyesen tiszta ártatlan-
sága mégis megteremti a valódi talál-
kozás lehetőségét – legalábbis egy kü-
lönös műgonddal megírt magyar re-
gény oldalain.

És hogy ki lehet Barna Dávid? 
Életrajzi értelemben a válasz egysze-
rű: a kötet 169–170. oldalán egy má-
sik magyar regény mondataira ismer-
hetünk – a fi atal szerző első, saját né-
ven megjelent regényének monda-
taira. Ám irodalmi értelemben a kér-
dés már jóval bonyolultabb: Móricz 
Zsigmond és a „kis lelenc” története 
ugyan éles fénybe állította Barna Dá-
vid családtörténetének némely rész-
letét (a meglepő összefüggéseket ud-
variasan elhallgattuk), ám az elbeszé-
lő önmegértési folyamata még közel 
sem zárult le. Ne siessünk hát a le-
leplezéssel! Várjuk meg, hogyan ala-
kítják Barna Dávid sorsát a követke-
ző regények, mi mindent tartogat-
hat számunkra (és szerzője számára) 
ez az irodalmi alteregó. Hiszen a fi k-
tív író olyan, mint a családtörténetek 
vagy a személyiség mélyén megbúvó 
titok: csak akkor érdemes leleplezni, 
ha már megismertük.

Bárány Tibor

Szente Zoltán: Kormányzás a 
dualizmus korában
Atlantisz, 452 oldal, 3595 forint

E
lgondolkodtató a könyvnek 
egy korabeli ábrázolás fel-
használásával készített borí-
tója: az 1898-ban merénylet-
nek áldozatul esett Erzsébet 
királyné portréja alatt a dol-

gozóasztalánál uniformisban áll Fe-
renc József (1848-tól Magyarország 
uralkodója, 1867-től 1916-ig királya), 
és kezet ad az előtte alázatosan meg-
hajló Kossuth Ferencnek (Kossuth La-
jos fi ának, a Függetlenségi és ’48-as 
Párt országgyűlési képviselőjének, az 
1906 és 1910 közötti magyar keres-
kedelemügyi miniszternek). Erzsébet 
királynét leszámítva nem egészen ok 
nélkül asszociál hatunk a mára. És a 
kötet szövegének is vannak jelenünk-
re rímelő tanulságai.

Szente Zoltán három tömbből, 
mondhatnánk úgy is, hogy három – 
egymást több kisebb-nagyobb felü-
leten átfedő – halmazból építette föl
A XIX. századi európai parlamenta-
rizmus és Magyarország kormány-
formája a kiegyezés után (1867–1918) 
alcímű tanulmányát. Az első rész az 
euró pai parlamentáris kormányzás ki-
alakulásával és fejlődésével, annak fő-
képpen a XIX. századi sajátosságai-
val foglalkozik. Elsősorban – a históri-
át már a XVII. század végén kezdve – 
az Angliá ban történtekkel, azzal a fo-
lyamattal, aminek során a hatalomból 
az uralkodónak egyre kisebb, a külön-
féle rendű és rangú alattvalóknak pe-

dig egyre nagyobb hányad jutott. A 
szerző nemcsak az angol parlamen-
tarizmus kialakulásának a kontinens-
re ható példaértékéért, hanem azért 
is szánt jókora terjedelmet a szigetor-
szágban történteknek, mert az ottani 
mintákra sok-sok évtizeden keresztül 
gyakran hivatkozott politikai elitünk 
és jogtudományunk. Eközben a szerző 
nem feledkezett meg a jó néhány más 
európai országban az angolnál sokkal 
hosszabb ideig élő „uralkodótúlsúlyú” 
abszolút monarchiák, alkotmányos 
monar chiák és a perifériákon meglévő 
despotikus rendszerek sajátosságai-
nak ismertetéséről sem.

A könyv második tömbje a ma-
gyar parlamentarizmus sorsát követi 
a kiegyezéstől a dualizmus végéig ívelő 
időszakban. Némiképp meglepő – fő-
képp az első rész európai országokról 
szóló alapos ebbéli ismertetései után –, 
hogy a szerző alig-alig ejt szót (s akkor 
is inkább lábjegyzetekben) a voltakép-
pen már az Aranybullával kezdődő ha-

zai előzményekről. Annál bővebben ír 
– gyakran és helyesen 1848-ra, az első 
független magyar kormányra is utalva 
– az osztrák és magyar „saját” érdekek 
és a kölcsönös engedmények jegyében 
fogant kiegyezésnek a parlamentariz-
must segítő, ugyanakkor annak érvé-
nyesülését gyakorta erővel akadályozó 
sajátosságairól. (Magáról a kiegyezés-
ről egyebeken kívül Deák Ferenc egyik 
1867-es képviselőházi beszédének egy 
napjainkban sem elhanyagolható ér-
vényű részletét olvashatjuk: „Az euró-
pai hatalmak nagy része oly terjedel-
mű és oly tetemes erőkkel rendelkezik, 
hogy azok között Magyarország, mint 
külön, saját magában álló ország biz-
tos támaszt nyújtó szorosabb szövet-
ség nélkül fönn nem állhatna.”)

Szente már-már fárasztó részletes-
séggel követi a parlamentarizmus ki-
alakulásának és működésének legfon-

tosabb mozzanatait, azt a szívós, néha 
könyörtelen küzdelmet, amit az ural-
kodó, a miniszterelnök és a kormány-
tagok, illetőleg a képviselők folytattak 
egymással a maguk valós vagy vélt iga-
zának érvényesítéséért. Mindőjük dol-
gát nehezítette, hogy a szabályok nem 
mindenben voltak egyértelműek: bi-
zonytalan volt a miniszterek, főképpen 
a külügyekért, a hadügyért és a velük 
kapcsolatos pénzügyekért felelős kö-
zösügyi miniszterek jogállása; a király 
bármikor és voltaképpen indoklás nél-
kül is elbocsáthatta a kormányt – mi-
közben kisebb súlyú döntései csak mi-
niszteri ellenjegyzéssel léptek érvény-
be; csupán fi kció volt, hogy egyes-egye-
dül a törvényhozóknak van korlátozás 
nélküli hatalmuk; nemigen lehetett 
megtorolni a kormányzó erők pozíció-
jának megtartása kedvéért „harcba ve-
tett” választási csalásokat (egyébiránt 

választójoga sokáig még az állampol-
gárok tizedének sem volt)… és se szeri, 
se száma a hasonló példáknak. 

Mindezen hibák, gyengeségek elle-
nére a szerző okkal szögezi le, hogy az 
1848-ban elképzelt kormányzati rend-
szer a legmodernebbek közé tarto-
zott a kor Európájában, valamint hogy 
1867 után még nem igazán kiteljese-
dett formájában is alkalmasnak mu-
tatkozott arra, hogy szavatolja a par-
lamentarizmusnak a földrészünkön az 
idő tájt szokásos békés, alkotmányos 
kereteit.

A könyv harmadik tömbje – néhol 
a már addig leírtakat ismételve – azzal 
foglalkozik, hogy miképpen értékelte 
(és értékeli napjainkban) a történettu-
domány és a közjogtudomány a dua-
lizmus kormányzati rendszerét.

Végezetül egy mondat az Összefog-
lalás című – kiváltképpen a zárójelben 
szereplő szavára fi gyeljünk! – zárófeje-
zetből: „Alighanem csak nálunk nem 
számított (és számít) alapvető ellent-
mondásnak, hogy egyidejűleg lehetett 
a dualizmus kori magyar kormányfor-
mát parlamentárisnak tekinteni, s el-
ismerni ugyanakkor azt, hogy a kor-
szak nagy részében nem volt lehetőség 
az ellenzék kormányra kerülésére.”

Szente Zoltán könyve nem könnyű 
– elsősorban szakembereknek, egye-
temi, főiskolai hallgatóknak, a tárgy 
iránt alaposabban érdeklődő laiku-
soknak szóló – olvasmány. Nem hi-
hetjük, hogy politikusaink többsége 
reggel vele kelne, este vele feküdne le. 
De ha megtehetik (és bizonnyal talál-
hatnak rá módot), „szemléztessék” er-
re hivatott munkatársaikkal, és ezt az 
összefoglalást olvassák el fi gyelmesen 
– fontos tanulságokat vonhatnak/von-
hatnának le belőle.

György D. Márton

Leválthatatlanok

Ferenc József és Tisza István egy 1905-ben készült képeslapon 


