
legjobbak egyike, a Számmörtájm (love story) mind a cím fonetikus írásmódjával,
mind a zárójeles mûfajjal-mûcímmel beindítja azt a képzettársítássort, hamis, valós
és kevert értelmezések azon konglomerátumát, amelybe a nyitó szó/név, a Gina L.
már vagy beleviszi a Gina Lollobrigida-elôképeket, elôfeltevéseket, vagy nem,
hogy azután – többek között – addig jussunk: „Hallom (olvasom), hogy Gina a
szlo vén alternatív színpad sztárjaként, Gina dr. Wagina, vagy valami ilyesféle idét-
len lép fel, meg Szôröspina Nemokapitányként, és hogy együtt él ott egy hasonló
dilis fazonnal…” A saját magával rímelô Gina dr. Wagina név obszcenitását maga
mö gé utasítja a középsô, a dr. névelem meglepô közbevetése (és – más egyebek
mellett – hogy a Gina a magyar olvasó számára az egyik legközismertebb múzsa-
név. Vajda János epedett Kratochwill Georginájáé, aki maga is cirkuszban lépett fel
mû lovarnôként). E névalkotás módszere az egész novella megalkotottságának, sôt
nagyrészt a könyvnek is írástechnikai, konstruktív modellje.

Balázs Attila kisprózájának enciklopédikus, antologizáló, kereszt- és hosszmet -
sze tes gyûjteménye a Szép kis történetek. A hasonló kiképzésû könyvek esetében
üdvös az elolvasás helyett a beleolvasás, s mindig hozhat kellemes meglepetése-
ket az elôre nem tervezett újraolvasás. De mert e mû inkább ismétli, meg nem ha -
ladja a kétezres esztendôkben írottakat (a Kinek Észak, kinek Dél kivételével),
öröm teli lenne már egy új Balázs Attilát olvasni. Nem bele-; el-. (zEtna)

TARJÁN TAMÁS

Nemzetiszocialista vázállam
HORVÁTH LÁSZLÓ IMRE: LETT ESTE ÉS LETT REGGEL

A 20. század második felében posztmodern gondolkodásként általánosított elmé-
letek nyomán általános a tapasztalat, hogy totalitás nem létezhet, és amennyiben
valamely elmélet azt állítja önmagáról, hogy az, magyarán megpróbál bennünket
meggyôzni arról, hogy elôállt a mindenség egy totális magyarázatával, hogy olyan
elvet állított fel, melyet fenntartás nélkül el kell fogadnia mindenkinek, akkor már
elnyomónak, önkényesnek, sôt diktatórikusnak mondható. A nácizmus totális, ab -
szolút elmélet, ennyiben egyfajta radikális modernizmus gondolkodásaként is leír-
ható, mely a maga által felállított teória – az árja faj felsôbbrendûsége – szabályai
szerint rendezi el a világot, figyelmen kívül hagyva minden mást. Klaus Arme,
kinek jegyzeteibe betekintést enged Horváth László Imre regénye, egy totalista,
nemzetiszocialista teoretikus, aki a totális eszme szülötte és hordozója. A totális
elmélet mint modernista gondolkodás pedig nem enged meg a magáén kívül más
teóriát, ebben rejlik önmaga által feltalált általános érvényûsége, ami pedig ellen-
kezik az emberi világ és gondolkodás követhetetlen sokféleségével, az eszmék
pluralitásával, melynek létét már önmagában a nagy számok törvénye is bizonyít-
ja – a végtelen számú ember (mert a születés folyamatos) végtelen története ugyan is
erre utal. A sokféleség pedig a vitalitásból, a természettôl ered. A nácizmus ennyi -
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ben természetellenes, életellenes, radikális, machiavellista, pragmatista, evolucio-
nista elmélet. Klaus Arme arról kívánja meggyôzni az emberiséget, hogy a nemze-
tiszocializmuson kívül semmi más nincs.

Teszi mindezt egy szemelvényszerûen összeállított, programmatikus, pszeudo-
történelmi alapokon nyugvó naplóregény kereteiben, mely sokban emlékeztet a
Mein Kampf struktúrájára, ugyanakkor egyfajta klasszikus ellenutópiaként lép fel.
Érdekessége mégis, hogy a „romlott világ” képe hangsúlyosan a regényen „kívül”
érvényesül, mert hiába enged az elbeszélô Arme más hangot is szóhoz jutni (Karl
Maria Wiligut, Karol Wojtyla, Werner von Braun), az mindig naplóírás közben, az
ô emlékezetén átszûrve válik az elbeszélés részévé. Így a Lett este és lett reggel imp-
licit disztópiáját explicit utópiája elôzi meg. A náci Németország megnyeri a világ-
háborút, majd kelet és nyugat széttöredezett államainak romjain felépíti totális
birodalmát. A szerzô az alternatív történelmi regények alapvetôen ígéretes és
szemléletes, filozófiájukban dialogikus mûveket ígérô tematikájához csatlakozik,
melynek a szintén a náci világháborús gyôzelembôl kiinduló Philip K. Dick re -
gény, Az ember a fellegvárban az egyik alapmûve.

A könyv borítóján látható ábra az Ahnenerbe címere, mely az árja faj körüli
kutatásokkal foglalkozó intézet volt Németországban, s melyet 1935-ban alapított
többek között Heinrich Himmler. Ennek volt az elnöke 1937-tôl az a Walther
Wüst, aki a regényben az elbeszélô édesapjával karöltve már a kezdetektôl fogva
figyelemmel kíséri és egyengeti a fiatal Klaus pályáját, aki a késôbbiekben, apja
után elnyerve a posztot, maga válik a céggé táguló és egyszerre profanizálódó,
ugyan akkor a náci propaganda szemszögébôl mérve meghatározó intézménnyé
szakralizálódó szervezet vezetôjévé, melynek felemelkedése a nemzetiszocialista
világhatalom egyik alapvetô mozzanata lesz a regényben. Klaus naplószemelvé-
nyei az önéletírás, illetve a hatalomtervezés machiavellista módszereinek náci kön-
tösbe és környezetbe bújtatott változatait teszik ki. A Lett este és lett reggel tehát
naplóregény, értekezô, de jellemzôen nem cselekményes, az utólagos lejegyzés
sûrítettségébôl, szelektáltságából és folyamatos értelmezettségébôl fakadóan kissé
felsoroló jellegû szöveg.

Horváth László Imre regénye a nagy történelmi önmegismerés nulladik órájá-
ban, Isten elalvásakor, egy történelmi szingularitás pillanatában játszódik. Az alter-
natív valóságban Sztálint megölik lázongó hívei, Hitler bevonul Moszkvába, a né -
metek Auschwitz romjain felhúzzák a birodalom gazdasági motorjaként pöfögô
Reményváros (Hoffnungsstadt) kéményeit, ahol zsidók, szlávok és egyéb nem-árja
népek robotolnak többek között Joseph Mengele felügyelete alatt a náci világura-
lomért. Felállítják az eutanáziát kínáló Seneca-intézeteket, ahová a megfáradt árja
nép bármikor megtérhet az örök nyugalom elnyerése kedvéért, ezenfelül kedvte-
lésbôl és képzés gyanánt tartanak a szabadon engedett rabok után erdei hajtóva-
dászatokat. Mindemellett létrehozzák donortáborukat is, ahol a birodalmi vezetôk
potenciális szervdonorait tartják életben kivételes körülmények között. Arme és az
Ahnernerbe, a jól ismert hatalmi szervek mellett ezalatt hozzálátnak egy olyan
metafizikai környezet megalkotásához, mely képes érvként szolgálni a reich és az
árjaszellem bolygószintû elfogadtatásához. Klaus olyan posztot foglal el, mely a
történelembôl ismert náci Németországban nem létezett, par excellence ideológus,
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„a maszkok mestere, aki átírhatja a játékszabályokat, miközben megalapozza és
elôkészíti az utat a nyílt hatalomhoz” (227.), alapvetôen pedig történész, a római
és a germán mitológiák kutatója. Doktori értekezése ideológiai alapmû, mely akár-
csak a kötet maga, „történelmi esszék laza láncolata” (85.). A háborús összefogla-
lók és az életútját bemutató részletek mellet gondolatai a regényben program -
szerûen kifejtve, illetve egyes humánusabb elmékkel való társalgása közben feje-
zôdnek ki. (Ez utóbbit leszámítva mindez a Mein Kampfot is jellemzi, mely egy-
szerre önéletrajzi, történelmi és programmatikus szöveg – emiatt a hasonlóság.)
Jel leme a mû során semmiféle fejlôdést, a megértés, az empátia vagy a belátás ér -
telmében nem mutat. A történelem számára Isten megnyilatkozása, „Isten akarata
mindig az eseményekben mutatkozik meg” (95.) – fogalmazza meg Klaus, aki fel-
adatai között a kereszténység mint nagyszabású zsidó összeesküvés radikális meg-
reformálását tartja a legfontosabbnak, ezen belül is a szeretetnek az aláaknázását,
melyet a vallás egyedüli filozófiai magjaként, így újra meg újra felbukkanó, keze-
lendô problémájaként tart számon (187.). S bevallja ugyan, hogy a nagy birodal-
mak határait a juliuscaesarok militáns terjeszkedése vonja meg, hosszú távú fenn-
maradását mégiscsak a tiberiusok alapos, vaskezû propagandamunkája biztosíthat-
ja. Elvakultságát olyan történelmi példákkal palástolja, melyek tanulsága szerint
egy nép fennmaradásának ténye segít szemet hunyni az apák bûnei felett, ahogy a
norvégok is szemet hunytak a vikingek, az észak-amerikaiak pedig az ôslakosokat
lemészároló elôdök tettei felett (193.). A népmítosz alapító és közösség-összetartó
mozzanatának fontossága munkál ebben a gondolatban, melynek egyáltalán nem
célja, hogy a nép nagyságát és egységét a tényekre és a múlt megértésre alapozza.
Klaus elvakultsága ugyanakkor készen kapott szemléletében is tükrözôdik. A
berchtesgaden-i sasfészek Asgardhoz (mely az istenek egyik városa a germán mi -
tológiában) (46.), valamint az auschwitzi, pontosabban a hoffnungsstadti kémé-
nyek titánokhoz való hasonlítása egészen hátborzongató: „büszke gigászok és titá-
nok, akiket az eget tartják”, „mitikus emberevô óriások, akik elômásztak alvilági
börtönükbôl, hogy letaszítsák az isteneket és elfoglalják az eget” (155.).

A regény csúcspontja az a hosszabb fejezet, melyben Klaus már mint érett náci
vezetô vitázik az ekkortájt színre lépô Karol Wojtylával. A vallások megfojtásának
praxisa közben Klaus kedvenc idôtöltései közé tartozik ugyanis a papokkal való
eszmecsere, mely szerencsésnek mondható a regény eszmeorkánjában, amennyi-
ben e beszélgetések teret engednek a nácizmus más gondolkodásmódokkal való
üt köztetésének. A közte és Wojtyla közt zajló beszélgetésben, amely esetén csak
az egyik oldalnak (Arménak) a megértéstôl való elzárkózása akadályoz meg ab -
ban, hogy igazi vitává váljon, a génfasizmus és a szeretet krisztianizmusa találko-
zik. Kla us magát pragmatista politikusnak nevezi, mely beállítódás eleve megszab-
ja a másikkal való megértô konfrontáció lehetôségeit. Ô az egyszerûséget, a kul-
túra elitista-evolucionista felfogását követi és kínálja fel a népnek; egy isten köd-
képe helyett a látható, tudományos hatalmat. Célja, hogy megszabadítsa az embe-
riséget az örökkön kétséget ébresztô, istenhívô, primitív létezéstôl (256.), helyébe
pedig a békének a minden eszközt megragadó, radikálisan pragmatikus kivitelez-
hetôségét (261.), a jóllakottságot és a faji perfekció kilátásait állítaná. „Ahogy a
kenyér és a cir kusz is lassan közönyössé tette a római plebszet a régi istenek tisz-
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telete iránt, ugyanúgy a megfelelô kényelem, jóllakottság, anyagi biztonság és
emel lett a szórakoztatás különbözô fajtái a birodalmi tömegeket is el fogják vinni
az oltároktól.” (106.) Wojtyla ezzel szemben a kereszténység alapelvét, a „szeresd
felebarátodat” imperatívuszát bôvíti egyetemes elvvé, mely az élôk életre való
jogát tartja fenn, min denféle beavatkozó, materialista kulturális gyakorlati elv elle-
nében. Legfôbb kü lönbözôségük azonban abban rejlik, hogy míg Wojtylának a
lélek hallhatatlanságába vetett hite és az ennek megfelelô életvitel, addig Arménak
a szabad élethez va ló jog alapelvének a tagadása és saját szélsôséges gyakorlatias-
sága prefigurálja vi lágmegértését. Végig ott lebeghet ugyanakkor a remény az ol -
vasóban – akárcsak Re ményváros lakóiban –, hogy Arme talán képes lehet Pa -
ulusszá válni, esetleg összeomlik (mint Wiligut), megtér, belátja az embertelensé-
get, s ez a „reményszál” talán az egyetlen, mely végig érzelmi érintettségre és oda-
figyelésre készteti az ér deklôdôt a már-már ismertetôi szárazságig lecsupaszított
„történet” olvasásakor. Ám ez nem következik be. S a háromszáz oldalnyi szöveg
egyetlen sokkos pillanata és élménye így egy pontba sûrûsödik. A vége utáni döb-
benetbe, hogy a fô hôs semmiféle belátást nem mutat, ami végül is kerek mûvé
zárja a Lett este és lett reggel címû írást, mely így is csak mint gondolati mû marad
felejthetetlen, re gényként sokkal kevésbé. Ennek több oka van.

Az eszmék felvonultatása és a környezet bemutatása a disztopikus jövôben
vagy alternatív történelemben játszódó regények esetében nélkülözhetetlen. Ez –
úgy gondolom – e könyv esetében részben szerencsétlenül teljesült, Horváth
László Imre regénye ugyanis jellemzôen kimerül a nemzetiszocialista disztópia me -
taszintû bemutatásában, mely felemészti a szöveget. Arme elbeszélései és alterna-
tív valósága a világháború egy pontján térnek el az ismert eseményektôl, hogy a
há ború megnyerésén, a végsô megoldás és a náci propaganda és metafizika glo-
bálissá terjesztésén, valamint a kereszténységgel való viszonylag sikeres leszámo-
láson túl, egy bolygószintû birodalom létrehozásáig számoljanak be a lényegrôl. A
tömör és sommás történelmi skiccek olvasása általában éppen attól érdekes, hogy
tudjuk, ami benne foglaltatik, az megtörtént, viszont ez, hasonló stílusban, egy fik-
tív, pontosabban alternatív történelmi narratíva esetében nem feltétlenül áll fenn.
Nehéz úgy hinni a Lett este és lett reggel szövegének, hogy tulajdonképpen nincs
története, alig tesz epizodikus kitérôket (leszámítva talán Arme franciaországi útjá-
ról szóló beszámolóját), emiatt távolságtartó, nehezen átélhetô, így izgalmas ötletei
ellenére sem képes fenntartani az olvasói érdeklôdést és érintettséget maradékta-
lanul. Koncsik Anita is kiemeli kritikájában, hogy a szerzô bizony túlzásba esik az
áltörténelmi háttér – öncélúvá váló – felvázolása során. (Koncsik Anita, Egy diszto-
pikus REM-fázis, http://www.szellemkeponline.hu/irodalom-kritika-konyv-album/
3386/.) Így bizonyos szempontból a regény csapdába esik a remek ötlet és a meg-
írhatósága között tátongó bizonytalan térben. A komoly háttérkutatás, Hitler nevé-
nek emlegetése és a katasztrofális náci állam víziója önmagában még nem garan-
cia a remekmûre. A szerzô a vele készült interjúban mindenesetre megjegyzi, hogy
tartózkodni kívánt a hatásvadászattól, amennyiben azt a nácizmus kapcsán obsz-
cénnek tartja (http://www.litera.hu/hirek/-74077), mégis úgy tûnik, hogy a hét -
köz napiságra, a részletek erejére, a kiterjesztett náci állam mikrokultúrájára több-
ségében fittyet hányó szöveg mintha mégis azzá válna amiatt, hogy kizárólag a
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náci vi lágháborús gyôzelem olvasói döbbenetre rájátszó alternatívájára épít, me -
lyen kívül legfeljebb Klaus és Wojtyla izgalmas vitáját tudja felmutatni. A Lett este
és lett reggel gondolatilag mindenképp érdekes, mindazonáltal kevéssé érvényesül
re gényként, mely alól a napló mûfaji sajátosságai, a folyamatosan reflektált utóla-
gosság, valamint az ebbôl fakadó szelekció és tömörítés, a gyakran sûrített történet-
el beszélés csak részben mentik fel. A hatásvadászattal kapcsolatosan éppen a re -
gény egy mondata válik idézhetôvé: „Persze elég egy félmondat a Führer nevével,
az ilyesmi mindig telitalálat.” (173.)

Horváth László Imre mûvének érdeme ugyanakkor, hogy éppen azokra az
emberi változókra mutat rá – az eltörlésükre való törekvések folytán –, melyek
egyébként megkerülhetetlenek, s a modernizmus hajnalán folyamatos kritika alá
estek – gondolva itt a vallásra és az ideológiák szerinti (állam)berendezkedésekre,
az alapvetô metafizikai késztetésekre, melyekre a regényben szereplô Wojtyla is
utal. Fontos továbbá, hogy bár a kereszténységet (ezzel együtt úgy vélem, minden
olyan más vallást, mely a másik létének tiszteletére buzdít) a nácizmus ellenpólu-
saként mutatja be, de nem kizárólagosan követendô útként jelöli meg. A regény
gondolati értelemben éppen azáltal válik plurálissá, vagy ha tetszik: polifonikussá,
hogy a totalitásra, az abszolút állásfoglalásra való törekvést, annak ellenére, hogy
minden gondolat a náci fôhôs szûrôjén megy át, elkerüli. Sajnálatos ugyanakkor,
hogy ez a „szûrés” vagy regényimmanens „szelekció” nem válik problémássá a
szö vegben. Klaus Arme radikális pragmatizmusa mint gondolati alapvetés minden -
esetre (el)rettentô példa, amennyiben azt a tömeggyilkolásra és a világuralomra
való törekvés legitimációjára használja fel, szélsôséges eszmeiségének példaértéke
pedig ép pen a gondolati totalitásra törekvés kritikája. Mint a „szeresd felebaráto-
dat” hu mánaxiómájának ördögi másika, újra meg újra rámutat emberi hiányossá-
gokra, melyekkel kapcsolatban örök kérdés, hogy megoldani vagy elfogadni kell-e
ôket. Akárcsak a gondolati sokféleséget és a lezárhatatlan metafizikai késztetést. A
római kori keresztényüldözés és a birodalmi elnyomás megismétlôdése – Wojtyla
regénybeli szavaival – újra elhozzák a bibliai idôket. Ennek megfelelôen fogalma-
zódnak meg Klaus utolsó mondatai is: „A harcunk mindvégig reménytelen. A be -
tegség újra el fog terjedni, Karol Wojtyla irgalmas istene fog diadalmaskodni.”
(291.) Számítani kell rá, hogy az örök metafizikai késztetés nem nyugszik, és az
ön  magába dôlô totalitás és rabszolgaság pluralitást és szabadságvágyat szül. Woj -
tyla irgalmas istene elôbb-utóbb felébred. A szingularitásra, mely olyan esemény,
mikor „az idô és tér dimenzióját egy jelenség egy ponton összezavarja, mert azon
ponton a változás vagy mozgás mértéke végtelenné nô vagy sûrûsödik” (263.), egy
másik szingularitás, az új biblikus idô eljövetele lesz a válasz (241.). En nek megfe-
lelôen krisztusi figura bukkan fel a lágerek között, akárcsak Tiberius egykori biro-
dalmában. Viszont ezt a történetszálat is elkeni a szerzô, ismét esélyt sem adva az
olvasónak az elmondottak kapcsán való érzelmi állásfoglalásra. A mû így bátor
témaválasztása ellenére is jórészt megmarad a nem teljesen egyedülálló gondola-
toknál és a regény metaszintjének ismertetésénél. (Magvetô)
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A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény jogot ad a magánsze -
mé lyeknek arra, hogy befizetett adójuk – törvényben meghatározott részének –
köz célú felhasználásáról a törvényben megjelölt kedvezményezett javára nyilatko -
zat ban rendelkezzenek.

Az Alföld Alapítványt 2013-ban az irodalom barátai, a lap törekvéseivel szimpa -
ti záló olvasók 16.132 Ft-tal támogatták a folyóirat zavartalanabb megjelenésének
ér   dekében. Megköszönve segítségüket, arra kérjük olvasóinkat, továbbra is élje -
nek a kulturális fórumok támogatásának lehetôségével, s idei jövedelemadójuk
1%-os kedvezményezettjeként az

18540831-1-09 adószámú

Alföld Alapítványt tüntessék fel.
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