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Réti Zsófi a

SÖMMI ÚJ? 

Időről időre elhangzik, hogy a Rózsa Sándor-hagyománynak vége. 

Mög hótt, sömmi újat nem lehet róla mondani. Talán az első ilyen hangok 

a Krúdy Gyula-féle Rózsa Sándor-kötet, a Rózsa Sándor – A betyárok 

csillaga Magyarország történetében megjelenése után törtek utat maguk-

nak, de 1971-re, miután Oszter Sándor a legendás fi lmsorozatban ösz-

szevonta szemöldökét, egészen bizonyosan a magyar popkultúra bevett 

álláspontja lett, hogy Rózsa Sándor-ügyben nincs már sömmi látnivaló. 

Aztán amikor a Rózsa-féle parasztromantikát a meg-megújhodó nem-

zeti öntudat tűzte a címerére, a Rózsa Sándor-legendárium még inkább 

kiszorult a közbeszéd fősodrából. 

Cserna-Szabó András regénye ilyen előzmények után, sőt ezek tö-

kéletes tudatában hozta vissza Rózsa Sándort, a Gazdát az irodalmi 

köztudatba. Persze kicsit újrafazonírozva, a 21. század egyre kevésbé 

fi nnyás ízléséhez és egyre szaporodó, konkurens hagyományaihoz iga-

zítva. Cserna-Szabónál ugyanis egymásba fonódik az összes lehetséges 

Rózsa Sándor: a népdalok betyárhőse, Móricz és Krúdy legendás alak-

jai, a le véltári iratokból és történelmi adatokból kihámozható Rúzsa, 

és a hetvenes évek magyar easternjeinek világa. 

A Rózsa-hagyomány feltárásában a szerző tiszteletre méltóan alapos 

munkát végzett, és a Sömmi gyakorlatilag a teljesség igényével lép fel 

a különböző betyártradíciók felvonultatásában (ezek részletes és értő 

áttekintéséhez lásd Hlavacska András kritikáját).1 Ebből a szempont-

ból Cserna-Szabó nem is Rózsa Sándor történetét mondja újra, hanem 

a teljes betyárhagyomány egy lehetséges összegzését kínálja, ahogy 

több kritikus is megjegyzi, Quentin Tarantino briganti stílusában. 

Mindehhez a magyar puszta kollektív tudattalanba égett, hungari-

kummá avatott képe a háttér, maga a nagy sömmi, ahogy már Rózsa 

Sándor születésekor az apja is látta: „Mert tényleg nem látott az András 

gazda semmit, vagyis hát éppen azt látta, a semmit látta az ablakból, 

mert a nagy sík és az ég sárgán összeolvadt, elvesztette határait és sem-

mivé lett, szokásos jelenség ez az Alföldön nyaranta, hívják úgy is, 

hogy »a síkság csókolózik az égboltozattal«, a balástyai parasztok meg 

úgy mondják: »a sömmi sömmít«, olyan ez, mintha körülöttünk teljesen 

megszűnne a világ, és mi a semmi közepén ülnénk, és én egyszer még 

arra is gondoltam, hogy ez éppen olyan, mintha a semmi lenne a gom-

bóc, az ember pediglen benne a szilva, és ha a gombóc semmi, akkor 

benne a szilva is semmi, és ettől a gondolattól igencsak megijedtem” (8).

Külön izgalmas, ahogy a regény különböző helyszínei, akár a papír-

masé díszletek, fel-felbukkannak a sömmi közepén, mint mesekönyvben 

a kihajtogatható ház: Andrikó halász tanyája, ahol egyik nap halpap-

rikás van, másik nap meg paprikás hal, ilyen-olyan csárdák, nádasok, 

ahol egy-egy jó barát, üzletfél vagy ura által elhanyagolt menyecske, 

koszt és kvártély mindig várja a harcban megfáradt betyárokat. A törté-

net a könnyed szórakozásra vágyó olvasót lebilincseli: igazodva a pop-

kultúra hagyományos vonzerejéhez, a Sömmi éppen annyi szexualitást 

és erőszakot vet be, hogy megálljon a horror és a pornó mainstream 

felőli oldalán, bár azért mindkét témában bőven szolgál kritikában ki-

fejezetten nem idézhető, viszont ízes és élvezetes megfogalmazásokkal. 

Az elbeszélő, a betyárkodásba tisztességgel beleőszült Veszelka Imre, 

„a legszöbb paraszt” ráadásul enged annyi könnyítést az olvasónak, 

hogy a szögedi ö-ző nyelvjárást egy beszédhiba miatt maga nem be-

széli, csak mikor egyenesen idéz a Gazdától vagy valamelyik, a helyi 

dialektusban megnyilvánuló betyár cimborájától. Ezzel kapcsolatban, 

a doktornál tett gyermekkori látogatásáról így mesél: „azt mondta, 

[…] mondjam szépen, hogy »sömmi«, és én mondtam is szépen, hogy 

»semmi«, és a doktor bánatosan rázta a fejét, tanácstalanul tárta szét 

karját, majd azt mondta, hogy ilyet még soha nem látott, olyan ez a 

1 Hlavacska András, Egy Rúzsa a Rózsák között, KULTer.hu 2016. március 3., http://
kulter.hu/2016/03/egy-ruzsa-a-rozsak-kozott.
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gyermek, mintha pesti volna […], ez a gyermek beszédhibás, és ráadá-

sul gyógyíthatatlan” (29). 

Bár a fantasztikus irodalomban értelemszerűen folyamatosan jelen 

van a természetfölötti, csak az elmúlt néhány évben vált a populáris 

kultúra fősodrának részévé (valahol a Harry Potter-sorozattal kezdve 

és a vámpírkönyvekkel és -fi lmekkel tetőzve – manapság talán újra egyre 

inkább a young adult műfajba szorul). Ehhez mérten a mi Rózsa Sán-

dorunk sem az a Robin Hood-szerű igazságosztó, aki a szegényeknek 

adja, amit a gazdagoktól vett el, és aki Kossuth oldalán minden csip-

csup bűnétől megtisztulva küzdött a magyar szabadság ügyéért. Ehelyett 

a Sömmi egy olyan negatív fejlődésregény, mondhatnánk: romlásregény, 

amely egy kényszerből betyárrá lett, de később az ördöggel alkut kötő, 

egyre unottabb, s unalmában egyre inkább vérszomjassá, állatias ször-

nyeteggé váló ember útját meséli el – erre utal a hátsó borítón hunyorgó 

Rózsa Sándor-kép is az apránként, alig-alig feltűnő szarvakkal a ka-

lapja alatt.

Amellett azonban, hogy a Sömmit számos aspektusa köti a széles 

körben fogyasztható népszerű kultúrához, egyúttal jól funkcionáló 

posztmodern regényről is beszélhetünk egymásba ékelődő elbeszélői 

hangokkal, az élőbeszédet imitáló és a hagyományos mondatformát 

elvető, gyakran fejezetnyi hosszúságú mondatokkal és sokszor négy-öt 

rétegben egymásba ágyazódó történetekkel. Bár a Rózsa Sándor-mí-

tosz összes közismert eleme megjelenik a regényben (mint a Sándor-

hoz hűséges többi betyár neve, a börtön és a szökés, az analfabetizmus, 

a Csillag nevű paripa stb.), Cserna-Szabó Rózsa-univerzumában a két 

liminális esemény, a halál és a születés radikálisan eltér a Rózsa-mito-

lógia többi elemétől.

Bár Rózsa Sándort a hagyomány szerint (és a regényben sem) fogja 

a golyó, a halál mégis eléri őt is – ebben a történetben valamivel hama-

rabb, mint amit a dokumentumok vagy a Rózsa-irodalom alátámaszt. 

A regény zárlata ezt történelemmódosító eseményként érti, amely után 

egy kétségtelenül elgondolkodtató, ám bizonyos mértékben elkapko-

dottnak tűnő, tétova, pár bekezdésnyi alternatív történelemváltozatról 

számol be. Az István, a király rockoperában Torda által is megénekelt 

vízió, Kossuth nagyra törő álma valósul itt meg, a Duna-menti Köztár-

saság, amely a legnagyobb magyar vezetésével fogta volna össze Magyar-

országot, Csehországot, Szlovákiát, Romániát, Szerbiát és Bulgáriát. 

A magyar nép nagyságáról szőtt pompás látomás azonban még mon-

daton belül megkeseredik és szertefoszlik: „A szabadságharc szörnyű 

véráldozatok árán, de végül győzött, és Kossuth apánk lett az 1890-ben 

megalakult Duna-menti Konföderációs Köztársaság első miniszterel-

nöke, sajnos, pár év múlva despota lett belőle, tán az Ördög szállotta 

meg, el kellett kergetni, így azután kényszerű emigrációba vonult, de 

azért hat éve, mikor Turinban bevégezte földi pályasorsát, különvasút 

hozta holt porhüvelyét Pestre, ahol óriáskígyóként húzódó gyászmenet 

kísérte utolsó útjára, mert a magyar nép soha nem felejtette el, mit kö-

szönhet legnagyobb fi ának” (194). A regény zárómondatai még a tör-

ténelem Rózsa Sándor halálával eltévelyedett kerekét is visszagördítik 

az általunk megszokott kerékvágásba; a „régen volt, talán igaz sem 

volt” népmesei fogását a Sömmiben a későbbi történeteket megélő Rózsa 

Sándor-imitátorok adják meg.

A regényben a Rózsa Sándor-narratíva kulcseleme mégis a születés 

meséje. Sokat elárul azonban a mítosz és a történelem szövegbeli össze-

fonódásáról az, hogy ezt bár több ízben újramondja a regény, az elbeszélő, 

Veszelka mindig Rózsa szavait egyenesen idézve számol be a születés 

(és egyúttal Rózsa András megkísértésének) történetéről, miközben 

maga vállal felelősséget az elmondottakért. „Jóisten az atyám, hogy nem 

hazudok, ezt mondta szó szerint, omoljon reám a szabadkai templom 

kéttornya, harapjon combon a veszett kutya, álljon keresztbe a torkomon 

a száraz kenyérhéj, ha hazudok” (5). Ez azért lehet így, mert a Gazda 

varázslatos, delejes elbeszélő, aki, miközben mesél, maga elé varázsolja 

az elmondottakat: „úgy éreztük, hogy nem is a rengeteg közepén va-

gyunk, hanem ott vagyunk mindahányan az atyja tanyáján, és nem is 

ő meséli a saját születését, hanem mi látjuk, a tulajdon szemünkkel lá-

tunk mindent, és a tulajdon fülünkkel hallunk minden egyes szót” (6).

A  források megbízhatósága tehát legjobb esetben is kérdéses, mindez 

azonban egy olyan helyzetet hoz létre, ahol a történet igazságtartalmát 

felülírja az, hogy milyen módon illeszkedik a Rózsa-mitológiába, illet-

ve hogy elmondásával a mítosz tovább él, hiszen az emlékezet a halál 

egyetlen ellenszere. Ahogy a könyv végén Andrikó halász fogalmazza 

meg, „mindönki sömmiből lött és sömmivé is lösz, hiába a sok agyalás, 

érözés, gürcölés meg kajtatás egy életön át, hiába a tisztösség, hiába 

a gazembörség […]. A halál elsöpör, és mesemondás idő múlva már a 

nevödet se tudják” (197). Ezért mondja el újra és újra a Gazda születé-

sének történetét, ezért meséli el Veszelka Imre Rózsa Sándor meséjét, 

és ezért bír szórakoztató értékén túl az újdonság és az újragondolt ha-

gyomány vonzerejével is az, ahogyan Cserna-Szabó András újraírja az 

egészet.


