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AArraannyyhhíímmzzééss
Egy Gellért-legenda

Megtévesztõ, már-már zavarba ejtõ
az az álarc, amit Bánki Éva új kötete
visel. Rendkívül egyszerû maszk ez,
egyetlen kézmozdulattal megszaba-
dulhatunk tõle: egyértelmû ugyanis,
hogy nem klasszikus értelemben
vett történelmi regényt tartunk a ke-
zünkben. A történeti keret
laza szövevényként öleli
körül a cselekményt, kár
volna ezért, ha olvasatunk-
ban csupán egzakt törté-
netiséget keresnénk.

Az arc az álca mögött
ugyanis sokkal több szín-
ben pompázik; kétely és
valóság csillan meg a te-
kintetben, mind-mind olyan ténye-
zõ, mely történelemtõl, korabeli po-
litikától, játszi intrikától független,
azonban õszintén és kímélet nélkül
emberi.

A történet hõse Anasztáz püs-
pök, azaz Sebe, aki Gellért tanítvá-
nya volt, s azért érkezik kíséretével a
távoli Velencébe, hogy felderítse a
vértanú püspök elõéletét, és ezzel

Gellért szentté avatása kezdetét ve-
hesse. A vízen úszó város sajátos at-
moszférája, egzotikus jellege tökéle-
tes helyszín, ahol az intrika, a miszti-
kum, a szikrázó-tükrözõdõ napfény,
a gomolygó köd ideális táptalajt
nyújt mind a meghökkentõ cselek-
ményszálaknak, mind pedig Sebe el-
mélkedésének.

A regény cselekménye folyama-
tosan pereg, hol egy újabb legenda-
kezdemény tûnik fel, hol egy gyil-

kosság, a jelen eseményeit
pedig gyakran töri meg
egy-egy epizódszerû em-
lékfoszlány Magyarország
történetébõl.

A leginkább kiemelen-
dõ mégis a történet �filo-
zófiája�. Sebe korszakhatá-
ron él, a pogányok korába
született, s most agg püs-

pökként kutat. Két világ határán tán-
col, egyensúlyoz � óhatatlanul alkal-
mazkodik. Papi mivolta kétségbe-
vonhatatlan, mégis teljesen magától
értetõdõ számára, ha emlékei, termé-
szetes reakciói között felbukkan egy-
egy hajdani pogány mivoltára tett
�utalás�, emlékfoszlány.

Sebe gondolkodó, kétkedõ em-
ber, aki az igazságot keresi, s jó ideig
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hisz is valamiféle relevanciában, mely-
nek nyomára bukkanva megtalálhat-
ja a megoldást. A szellemi és emléke-
zésbeli relativitás azonban állandóan
megmutatkozik elõtte, elültetve
benne a kételyt. Megannyi történet,
hiteles beszámoló, dokumentum és
tanúvallomás jár õrült táncot a ma-
gányában õrlõdõ, állandóan reflek-
tálni és tudni vágyó elme elõtt, ezért
végsõ következtetése az igazság rela-
tivitásának felismeréséhez juttatja el.
Az emlék, amely már néhány év
múltán megcsalja az emlékezõt, mi-
ként lehet hiteles akkor, ha generáci-
ókon ível át?

A történetek, az elbeszélt tanúbi-
zonyságok relativitását hangsúlyozza
a meggyilkolt aranyhímzõnõ meg-
megszólaló szellemalakja is, aki saját
életének hamisságait suttogja Sebe
fülébe, visszafoghatatlanul és ellen-
õrizhetetlenül. A regény végkifejle-
tében az öreg püspök is létrehozza a
maga Gellért-legendáját, úgy szõve
meséjét, ahogy az aranyhímzõnõ
szõtte-alakítgatta a finom kelméket.
Mesékbõl és különös dokumentu-
mokból alkot, annak biztos tudatá-
ban, hogy minden beszámolóban
megbújhat az igazság szikrája. Gon-
dosan beleszõ hát mindent, mit lá-
tott, hallott és olvasott, mintegy � sa-
ját végkövetkeztetésében � az igazsá-
gok foglalatát létrehozva ezzel.

A szöveg gondolatisága nem
vész el a krimiszerû jelenetek és a
nyomozások történetének hálójá-
ban. Bánki Éva kiváló arányérzékkel

bír: a narrátor áradó meséje és a fõ-
hõs elmélkedése egyensúlyban van,
váltakozásuk adja a könyv sajátos rit-
mikáját. A Sebét kalauzoló ifjú Mo-
rosinit a fiatalember aktuális hangu-
latát érzékeltetõ jelzõkkel lépteti a
színre, bár ezek kiemelése eltúlzott,
néhol zavaróan megtörik a szöveget.

A fejezetekben fel-felbukkan a
halál � a saját halál rilkei és heideg-
geri fogalma �, e téma azonban saj-
nos nem teljesedik ki a történetben,
csupán homályos, érintõleges utalá-
sok ködébe vész.

Misztikum, egymásba játszó tü-
körképek, emlékek, hamisságok és
igazságok, igézõ hangulat, dilem-
mák és viszonyítások tömkelege, va-
lamint áradó, megállíthatatlan törté-
netek ezerszín árnyalata fogadja az
olvasót a történelmi téma álarca mö-
gött, amit valóban érdemes leránta-
ni, hogy elveszhessünk a valóság re-
lativitásának világában.

GÁSZ BOGLÁRKA

(Magvetõ Kiadó, Budapest, 2005, 
182 oldal, 2290 Ft)

GRECSÓ KRISZTIÁN:

IIsstteenn  hhoozzootttt!!

�Talán újra telik azokon a képeken az
idõ, a háttérbõl kiröppen a gácsér, a
hosszúlépés langyos lesz és döglött,
nõ a gaz, mint halottnak a bajsza.�
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