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Bátori Miklós
Bátori Miklós (1919-1992) az 1945 utáni nyugati emigráns magyar
irodalom egyik méltatlanul elfelejtett alakja. A hazai irodalmi lexi
konok csak elvétve említik nevét, akkor is jórészt hibás, illetve hi
ányos életrajzi és bibliográfiai adatokat közölnek. Életútjáról való
ban keveset lehet tudni Góllehet néhány regénye életrajzi indíttatá
sú, valamint francia lapokban jelentek meg vele készült interjúk),
másrészt posztumusz életműve jó néhány filológiai jellegű problé
mát is felvet: a művek megírásának és publikálásának ideje általá
ban nem egyezik meg, magyar és francia nyelvű írásai között szá
mos átfedés létezik, néhány francia regénye a korábbi magyar vál
tozat részleges fordítása, illetve átirata, továbbá novelláinak jó része
ma már szinte hozzáférhetetlen lapokban jelent meg, ahogyan ki
adott köteteihez is csak nehezen lehet hozzájutni.

Az író (eredeti családi neve Bajomi, a Bátori az ötvenes évek
ben felvett írói álnév) 1919-ben született Bátaszéken egy közép
osztálybeli családban. Középiskolai tanulmányait a pécsi Nagy
Lajos Gimnáziumban végezte, majd miután rövid ideig novícius
volt Pannonhalmán, a budapesti egyetem bölcsészettudományi
karára íratkozott be magyar-latin szakra. Tanulmányait nem tudta
befejezni, mert a német megszálláskor mozgósították: Németor
szágba került, majd hazatelepített francia hadifoglyokkal együtt
Párizsba. Első franciaországi tartózkodása idején ösztöndíjasként
a Sorbonne-on hallgatott órákat, emellett "mindenesként" dolgo
zott a belga nagykövetségen. 1946 elején édesanyja betegségének
hírére hazautazott Magyarországra, és az időközben megváltozott
politikai helyzet miatt már nem tudott visszatérni a francia fővá

rosba. Egy közel 10 évig tartó "belső emigráció" korszaka kezdő

dött el ekkor számára. Tanulmányait csak nehézségekkel, önma
gát átképezve tudta befejezni: magyar-orosz szakos tanári okleve
let és doktorátust szerzett, majd Győrbe költözött, ahol tanárként
és kollégiumi igazgatóként dolgozott évekig. A forradalom idején
közéleti szerepet vállalt, ezért az orosz megszállás után feleségé
vel és kislányával együtt Nyugatra menekült. Franciaországban
kezdetben alkalmi munkákból tartotta el magát és családját, így
például nevelő volt egy Strasbourg környéki kastélyban, ahol ma
gyar menekült fiatalokkal foglalkozott, de dolgozott minisztériu
mi kifutóként, sőt kazánfűtőként is. Végül egy párizsi jezsuita lí
ceumban talált állást, ahol néhány éves megszakítástól eltekintve
évtizedekig, egészen 1986-os nyugdíjba vonulásáig dolgozott tit
kárként. illetve iskolafelügyelőként.

Párizsban kezdetben aktívan részt vett a magyar emigráció
szellemi életében, mindenekelőtt az Ahogy Lehet című lap körüli
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írói csoportosulás tagjaként (a lap szellemi irányítója, Rezek Ro
mán bencés szerzetes már évek óta jó barátja volt, együtt voltak
novíciusok Pannonhalmán). Számos magyar nyelvű írását publi
kálta ezekben az években, ugyanakkor ezzel párhuzamosan már
francia fordításban is kezdtek megjelenni első regényei. A hatva
nas évek második felétől kezdődően egyre inkább eltávolodott,
majd később végleg el is szakadt a párizsi magyar emigráció cso
portosulásaitól, és regényeit a befogadó ország nyelvén írta. Fran
ciául megjelent nyolc regényét (amelyből három fordítás, egy új
raírás, négy pedig már közvetlenül az adoptált nyelven született)
a francia irodalmi kritika jórészt elismeréssel fogadta. Műveit szá
mos európai nyelvre lefordították, amelyekkel több irodalmi díjat
is elnyert, így például Le vignoble des saints (A szentek szőltJskertje)

című regényét 1965-ben a Francia Katolikus Irodalom nagydíjával
jutalmazták. Élete utolsó éveiben mégis felhagyott az írással, is
meretlenül halt meg Párizs egyik elővárosában.

Írói gondolatvilágának középpontjában kétségtelenül a hit, a
katolikus vallás központi kérdései állnak, amelyek rendre vissza
térnek regényeiben (például az evilág és túlvilág, a halál utáni
élet). Világképének ugyanilyen hangsúlyos eleme a hit vállalásá
nak és megélésének problematikája a történelem különféle száza
daiban, mindenekelőtt a kereszténység legelső századaiban és
napjainkban. Ezért mindig is kitüntetett figyelmet szentelt a bib
liai időknek, és e látszólag távoli karokat és személyeket választ
va témául, hangsúlyosan rámutatott arra, hogy a hit és a kegye
lem mennyire időtlen. Ugyanakkor az életmű magán viseli ko
runk, a politikai és történelmi valóság kényszerítő erejének nyo
mát is, továbbá a szerző személyes életútjáról is vall. Számos írá
sának központi témája az ötvenes évek sztálini Magyarországa, a
hétköznapi élet torzulásai a diktatúra idején. Emellett külön re
gényt szentelt az 1956-os forradalomnak, ahogyan elbeszéléseiben
az emigráns élet, a kivetettség és hontalanság ábrázolására is vál
lalkozott.

Első regénye 1944-ben jelent meg Budapesten Ingovány cím
mel. l A regény, amely még magán viseli az első írások jellegzetes
hibáit, különös lélektani krónika: egy kishivatalnok, Ambrus Ist
ván látszólag érthetetlen talajvesztésének és bukásának története,
egyben parabola, amely a mindannyiunk életében bekövetkezhető

sorscsapások fenyegető erejét példázza. A pályázati felhívásra
született könyv után a bibliai tárgyú regények megírásának idő

szaka következett, amelyek az életmű meghatározó darabjai. A Jú
dás és János (1945) című mű első részében maga Júdás, a második
ban pedig János a narrátor? Velük együtt, az ő elbeszélésük nyo
mán az olvasó újraéli a jézusi történetet, a szereplők is új megvi
lágításba kerülnek, mindenekelőttJúdás alakja. 1955-re elkészült a
másik nagy bibliai tárgyú mű is Márk címmer', amely az előbbi
hez hasonlóan az evangéliumokból merít: maga Márk evangelista
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az elbeszélő, és az apostolok korának történetét dolgozza fel regé
nyes formában, mintegy az Apostolok Cselekedeteit írja újra.

Bibliai tárgyú regényeinek írása közben Bátori Miklós kényte
len volt számot vetni korának realitásával is, az időközben bekö
vetkezett politikai változásokkal, s az ötvenes évek Magyarorszá
gának erkölcsi és szellemi légkörével. Erről tanúskodik számos
novellája, amelyekben nagyfokú éleslátással, sőt helyenként hu
morral ábrázolja a magyar valóságot. E csoportból kiemelkedik az
1953-ban született Kálvária című regénye: egy magyar kisvárosban
holtan találnak egy kislányt, és a gyilkosság kapcsán a szerző fel
vázolja a korszak teljes panorámáját, megelevenedik előttünk a
korabeli hétköznapi realitás. A regény 1958-ben elnyerte a kölni
Vörösmarty Kör Madách-díját, ám kötet formájában magyarul
mégsem jelent (jelenhetett) meg. Ugyanakkor Bátori Miklós fran
cia írói karrierjének első állomását jelenti, ugyanis a regény fran
cia fordítása4 tette ismertté nevét.

Következő regénye (amely magyarul íródott, ám szintén csak
francia fordításban jelent meg) a Les briques (Téglák).5 A könyv az
1956-os forradalomról szól, azonban nem történetírói szerepre
vállalkozik vele a szerző, hanem csak egyetlen történeten keresz
tül ragadja meg a tragédia lényegét, egyetlen eseményt emel
szimbolikus értelművé: Elek október 31-én a Kerepesi úton felis
meri egykori megkínzóját, az ávós Laposát, aki éppen menekülni
próbál, és egy lakóház padlásán barikádozza el magát. A fiatal
munkás napokon át őrt áll Laposa rejtekhelye előtt, egészen no
vember 4-ig, az oroszok visszajöveteléig, akik szétlövik az épüle
tet, ily módon vetve véget a személyes jellegűnél mélyebb értel
mű leszámolásnak. Időközben további szereplők is felvonulnak
előttünk, Elek sorsa mellett más személyes tragédiák is felvillan
nak, azonban a középpontban az embereket egymástól elválasztó
"téglák", a korszak hazugsággal és félelemmel teli légkörének
szimbólumai állnak.

Miután francia fordításban megjelent regényeit a francia kritika
elismeréssel fogadta (például André Billy, a Figaro neves kritikusa
reményét fejezte ki, hogy talán hamarosan közvetlenül franciául
fog írni - a francia irodalom javára)", Bátori Miklós következő

regényét már a befogadó ország nyelvén írta. A Le vignoble des
saints (A szentek sző/őskertjd története szintén a korabeli Magyar
országon játszódik, valahol vidéken, Falaky grófnő szőlőjében,

ahol időről időre összegyűlnek a környék hívei (a "szentek"),
akik az elnyomatás időszakában is vállalni merik hitüket, és az
őskeresztény egyház életéhez hasonló körülmények között, ellen
séges közegben, még a hivatalos egyház rosszallását is vállalva
szeretetközösségben élnek. A regény az egyik első híradás volt a
vas függönyön túli hallgató egyházakról.

Márk című regénye francia fordításának 1967-es megjelenése
után, amelyet a Francia Akadémia Claire Virenque-díjával jutal-
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mazták, Bátori Miklós egy magyar emigráns történetének me~rá

sára vállalkozott. A Le lieore a pleuré (A nyúl sírt) című regény 
amelynek hőse, Kolosy György 1956-ban hagyta el Magyarorszá
got, majd tíz év után hazalátogat, ám utazása öngyilkossággal
végződik - kevéssé sikerült alkotás, ahogyan Bakfitty című regé
nye9 is, amelyben egy párizsi alapítványi iskola belső életét ábrá
zolja. Viszont utolsó könyvében viszontlátjuk Bátori Miklós írói
tehetségének minden erényét. A Notre ami, Lnzare (Barátunk, Lá
zár) című könyvlD egyik jezsuita tanártársa, P. Morley utolsó hó
napjainak vázlatos krónikája, ugyanakkor elmélkedés hitről és hi
tetlenségről, s mindenekelőtt a halál utáni életről a bibliai Lázár
alakjának megidézésével.

Bátori Miklós magyar-francia életművének kétségtelenül leg
maradandóbb alkotása A halál a szőlőskertben című regényell (az
író 1973-ban elkészítette a regény francia változatátf is, ezzel is
mintegy jelezve fontosságát). A könyv önéletrajzi mű, amelyben
nem a fikció, hanem a mélyen megélt, megszenvedett valóság
szolgál alapul. Első párizsi tartózkodása idején, 1945 telén család
ja arról értesítette, hogy édesanyja súlyosan beteg. Jóllehet tanul
mányai befejezése előtt semmiképpen sem készült hazatérni, a
hírre azonnal Magyarországra utazott. Édesanyja betegágya mel
lett, a felvillanó emlékképek és lázálmok, az együtt nézegetett
fényképek segítségével megelevenedik előttünk egy család sorsa a
harmincas-negyvenes évek Magyarországán. Azonban a család
történetnél és a történelmi korrajznál végtelenűl fontosabb e gyöt
relmes látomásokkal teli regény vallomása életről és elmúlásról,
együttérzésről és együttszenvedésről, a szeretett lény elvesztése
ről, aki mégis örökké velünk marad. Bátori Miklós a regény fran
cia kiadásának előszavában ezt írta: "Sohasem fogom elfelejteni
azt a közel tíz napot, amit együtt éltünk át, egy oly irreális és oly
sok emlékkel teli légkörben, hogy képtelen leszek valaha is mind
azt elmesélni."
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