
FENYŐ MIKSA:JÉZUS IS D. P. VOLT

Fenyő Miksát a köz tuda t a Gyá riparosok Orszá
gos Egyesülete titk árak ént. ügyvezető igazga tó
jaként, a Nyugat fenntartásában és "üzemelteté
s ében" megh atározó sze mé lyként őrzi . Azt már
kevesebben tudj ák, hogy kitűnő kritikákat és ta
nulmán yoka t is írt, egy napig keresked elem ügyi
miniszter volt a Had ik-kormán yban, egy ciklu
son át pa rlamenti képviselőként dolgozott, meg
az t, hogy a német megszállás alatt, 1944 és 1945
fordulóján egy lichoftra nyíló cse lédszobában
rejtőzött, ahol az első sok k után írni kezd te fel
jegyzéseit, melyeket utóbb Az elsodortorsmg cím
mel közre is ado tt, meg azt , hogy Ölléletrajzo/ll
című kötetét az Argumentum Kiad ó 1994-ben
megjelentette. Azt azonban már aligha tud ják,
hogy az 1920-as évek elején ő vezette a magyar
küldött séget a Szovjet-Oroszországgal volt tit
kos tárgyalásokon és azt, hogy 1948-as emig rá
ciója (kitelep ülése?, szö kése?) után egy évvel re
gényí rásba kezde tt, melyet 1951-ben fejezett be,
mely nehezen olvasha tó gépiratos szövegként
előkerült a hagyat ékb ól. 2006-ban pedig Jézus is
o.P. volt címmel megjelen t.

o. P., azaz displaed person, vagyis száműzött

sze mély volt Fenyő Miksa is éle te másod ik felé
ben. Ez az elnevezés, mely a kívül álló szem
pontjából lehet detested person, tehát emigráns is,
nem csak sokszor előforduló önmeg nevezése a
regény beszélőjének. Használják ezt a rövidített
formá t a határon 1948 és 1951 között átju tott re
génybeli magyarok egy másra vonat koztatva is
("mi nde n magyar ember, rövid en O. P." ), meg
mondják "minde n gyökeret vesztet t ember"-re
álta lában, de így hívták "a tár sad alom alját", a
"pokol körök ön hajszolód ó" személyeket, "Kína,
Korea, Indokín a milliói"-t is, a bárh ol bev ándor
lási vízumra várakozó kat, az "újkori lepr á"-ban,
a "D. P.-ség"-ben szenvedőket. A regényben egy
öreg költő részletesen is megmagyarázza ezt a je
lenséget: " D. P. emberek, kik nincsenek helyükön
és mikor od aérnek, ahová vándorolni akarta k,
megint az t kell látniuk, hogy nincsenek a helyü
kön . (. ..) Mind en ember o.P.eze n a földön. (. ..)
Jézus is O. P. volt (. ..) Csak mikor helyet foglalt
az lsten jobbján, szűnt meg O. P. lenni. Ez volt az
ő megv ált ása. s így lett 6 a megváltó. Vérét adta,
hogy ne legye nek O. P.-k a földön. Hiába adta."

Asok jelentésű címmel megírt regénynek több
szin tje van. A legkülső, az ese ménytörténet k ő 

zéppontjában Tisza Gábor archeológu s egyetemi
tanár és író áll, meg a gye rmeke, Tam ás, aki kint
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reked t Svájcban és a felesége, Judit, aki ham is pa
pírokkal és baráti segítséggel elhag yta az orszá
go t, hogy megkeresse gyermekét. A férfi 1950
késő ősz é n, vállalva a szökéssel járó veszélyt, csa
ládja után indult. Egy határ közeli sza na tórium
ból embercsempészek seg ítették á t Ausztriába,
Bécsb e, ahol magyar emigránso kkal találkozot t,
sok régi baráttal, köztük a nagy hírű nemzetközi
jogássza l és feleségével, s az asszo ny szeretőivel.

Megfordult k áv éh ázakban . templomokban, szál 
lodákban és han gversenyeken. járt a Laxemburg
kertben, tan úja és résztvevője volt szerelmi ka
landoknak.J átta , hogyan gy ártjék az útleveleket.
híreket hallot t Z űrichb ől. feleségéről, az asszony
valószínű ka landj ár ól. Egy hónap nyi várakozás
és bolyongás után vonatra ült, lnnsbru ckon át Tren
tóba utazott , innen Firen zébe, Fiescl éba, Assisibe,
Bolognába, Cubbi óba, Rómába rnent, ahol végül
találkozott feleségével. A négyhónapnyi regény
idő egy gyilkossággal ér vége t: egy nyájas feren
ces szerzetes megfojtja az őt megkisértő feleséget,
majd feladja magát a rendőrségen. A minderről

tudom ást szerző Tisza Gábo r is a rendőrségre

ind ul, előbb azonba n betért egy templomba, " le
térdelt az oltár előtt, lehajtotta fejét a márvány
padlóra, de nem imádkozott, mert nagy üressé
ge t érze tt lelkében és mindenütt maga körül" .

A szereplők em lékeibe n kitágu l a regényidő.

Egy-egy utalásban felvillan 1848 és Kossut h Lajos
alakja, Ferenc József uralkod ása és kormán yzati
m ódszere, a 20. század elejének vidé ki Magyar
országa, az első világ hábo rú, az 1936-os "euka
risztiku s kongresszu s", Eugenio Pacelli bíboros,
ak i a regényidőben XII. Piusz néven Szent Péter
tró nján ül, meg az "aszkéta kinézésű magyar mi
niszter" , lmréd y, aki két év m úlva minisztereln ő k

lett, majd "a náci megszállás idején fanatikusan
szo lgálta Hit ler ide ált". A magyar szereplők be
szélgetéseikben és belső monológokban leggyak
rabban a n émetországi ha talomváltást eml ege
tik, a nürnbergi gyűlések "üvöltői"-t, Hitlert,
meg a sztálini di ktatúrát , a magyarországi zsi
dóüld özést. Ezekb en a beszélgetésekben szem
besüln ek egy mással a deportáltak emlékei és az
1945 után szerzett tapasztalatok. Egy fiata l lány
felemlegeti a Bergen -Belsenbe vezető vonatút
r éms égeit. a mindi g ordító S5-felügyelőt, aki ar
ra kényszerítette az akkor még gyereklányt, hogy
közvetlen közelről nézze meg, miként szeretke
zik a gabonaraktár dohos pincéjében, a foglyok
szemeláttá ra egy szalmazsákon "egy nagy cson
tú német szépség"-gel. Egy másik szereplő a
határ menti szanatóriu mba utazó Tisza Gábor
nak arró l beszé lt, mik ént , ved lett nyila sból (. ..)



kommunistává" a falu párttitkára, akire "egy
jóravaló zsidó, Schlesinger", a vaskereskedő,

amúgy a falu jótevője, rábízta vagyonát, pénzét,
űzletét, raktárát. cserébe azt kérve, jutassa át a
határon addig, míg a világ újra helyreáll. A párt
titkár azonban megölte és elás ta a kereskedőt,

beült a vagyonba, most pedig "nagyobb beszol
gáltatást követel", mint amennyi termett. Fenyő
Miksa beépíti a szövegbe a könyvírás előtti köz
vetlen időket is. Szó esik "Mindszenty kardiná
lis" peréről és kálváriájáról, Rajk László lefogá
sáról, Titó szakításáról a szovjetekkel, az akkori
politikai közbeszédben gyakran felbukkanó szó
szerkezettel: a "Titó kutyák"-ról, az államvédelmi
hatóság működésérőlés a besúgó rendszerről.

Ezek az események, az elbeszélt történetelemek
felidéznek a főhősben egy-egy bibliai passzust a
helytállásról, az emberi gyávaságról, az árulásról
és a hűségről. Főként akkor jelennek meg ezek a
helyek, amikor Tisza Gábor az egyes ember álta
lános lehetőségeitmérlegeli. A szerző és a főhős

intellektusához közel álló emberek a szövegvi
lágban pontosan látják, a végrehajtott radikális
politikai fordulat, minden felesleges és brutális
terror ellenére sok ember életlehetőségeitmeg
javította, nekik "mindez jó", ők "hajlandók Sztá
lin istenségét hirdetni". Aki Kossuth-díjat és vele
egy Hortobágyra vagy más kényszerlakhelyre
"deportált polgár szép lakását" megkapta, úgy
tekinti, "az új világ elismeri az ő képességeit".
Az is nyilvánvaló, hogy "bizonyos társadalmi
osztályok (. .. ) pusztán létezésükkel tiltakozást
jelentenek az ő dogmáik ellen", tehát"végezni
kell velük". Ebben a helyzetben jutnak el a be
szélgetők az általánosításig. A "realista" meg
próbál helyezkedni az új világban, "olyan jól,
ahogy lehet". Van, aki várja a régi visszatérését.
A harmadik "a bolsevizmusban a világ fejlődésé

nek új állomását" üdvözli, azzal a szilárd meg
győződéssel,hogy ami "most" van, "gyerekbe
tegség", melyet a rendszer ugyanúgy leküzd,
mint ahogyan azt a francia forradalom tette. Van,
aki csak a menekülésben hisz, nem hajlandó elfo
gadni, hogy "Marx ótestamentumi megátalko
dottsággal" "traszírozta", azaz kényszerpályára
állította az életet, elképesztőnek minősítette, hogy
Sztálin még a nyelvészeti kérdésekben is "paran
csolhat" (a nyelvet a "felépítmény" kategóriájába
sorolva, a "gazdasági alap"-ból magyarázható fej
leménynek minősítve, amely a tulajdonviszo
nyok megváltozásával maga is megváltozik... ).
Tisza Gábor egy belső monológban egyik véleke
dést sem osztja. Abban bízik, hogy "két éven
belül el kell dőlnie a Kelet-Nyugat ellentétének",
s aztán minden folytatódhat ott, ahol abbamaradt
Hitler, Mussolini és Sztálin előtt. Reményeiben az
sem rendíti meg, hogy Bolognában szembesül az
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Olasz Kommunista Párt szemléleti hatása alatt
álló egyetemistákkal, a "falakon kiáltó" plakátok
kal a "békéról, szabadságról, dollárszabadságról",
meg találkozik szabadegyeterni előadásokathir
dető falragaszokkal, ahol egyszerre kínálják a
"Dante és a nagyburzsoázia", "Vallástalan-e a
Szovjet?", meg a "Hogyan próbálta meg Mind
szenty kardinális dollárért szállítani a magyar
népet?" című fejtegetéseket. Néhány oldallal
később a kizárólagosságokban hívőkről elmél
kedik. Vannak, gondolja végig, akik Sztálinban
hisznek vakon. Mások a"vallástól várják az üd
vösséget". Megint mások nihilisták, és semmibe
veszik az eszméket. Szavakba foglalja, magára
vonatkoztatva, a végletességtől irtózó értelmi
ségi álláspontját, azét, aki "mindig szkeptikus",
még a maga tételével szemben is.

A regény külön érdekességét adja, hogya
Budapestrőlelszökö, kalandos utakon Rómáig
eljutó archeológus egyetemi tanár kényszerből

választott új hazájában is közel akar maradni ere
deti hivatásához. s egy új, Rómáról szóló könyv
megírására készül. A történet elején utalásokban,
kitérésekben. párhuzamokban a magyar-Iatin
francia-olasz-német irodalomban élő ember em
lékei, példái, hősei és irodalmi fordulatai jelennek
meg. Az itáliai városokat járva felidézi magának
egy-egy épület történetét, szembesítve a régi esz
méket és a friss tapasztalatokat; az építészet és a
képzőművészet múltjába viszi magával az olva
sót. Mindezen közben gondolkodásában teret
kap az írás maga, az irodalmi alkotás minéműsé
ge, a teremtés folyamata, a szerző, az alkotás, a
valóság és a lehetséges szereplő viszonya. Az
írásról való gondolatokat Fenyő Miksa "szét
osztja" Tisza Gábor, egy sokszor előforduló író,
Tass Dénes, Dörner János művészettörténész

akadémikus és mások között. Tisza Gábor sze
rint "a koncepció által való megkötöttség" nem
lényeges a prózában (azaz nem az ok-okozati
összefüggés szabja meg a rendet, a szöveg, akár
csak Proustnál. épülhet asszociációkra, egy-egy
kitérés lehet önálló történet is, nem olyan mér
tékben váltogatva az idősíkokat - sugalmazza
az írás -, mint ahogy az Sempruntől Závada
Pálig megfigyelhető,de nem is így kapcsolva be
a történetbe a múltat, mint ahogyan az általában
a regényekben megvalósul). Tass Dénes szerint
az "Iró" ne mindent vegyen bele a szövegbe;
nem az élmény válik érdekessé, hanem az a
mód, ahogyan elmondjuk; úgy kell elmondani
bármit, "hogy az olvasó társszerzőkéntszegő

dön" a "szerző mellé". A művészettörténész sze
rint a "művészi alkotás (. ..) a művészetek koz
mikus kapcsolatainak megkeresése, a vallás és a
filozófiával közös gyökerek feltárása", ehhez
pedig "kreatív erő kell".



AJézus is D. P. volt egy nagyon nagy művelt

ségű szerzőkorszak-információkat, történeti-tár
sadalomtörténeti-művészettörténetifejtegetése
ket mozgósító alkotása. Részint elrugaszkodás a
megírás hétköznapjaitól. Részint kapcsolódás a
Nyugat közvetlen világához Ady- és Babits-so
rokra való rájátszással, a folyóiratban volt irodal
mi viták érvrendszerének emlékeivel, a Jónás
törtépet felidézésével és önálló interpretációjával.
Az 0- és Ujszövetség textusai, Horatius, Vergilius,
Ovidius, Cicero, Dante, Rabelais, Machiavelli,
Shakespeare, Voltaire, Kant, Schopenhauer, Goe
the, Schiller, Flaubert, Baudelaire, Nietzsche,
Wagner és mások műveinekmegidézése kultúr-

történeti és "emberiségtani" távlatba állítják a re
gényt.

A nyugodt újraolvasás lehetőségétől meg
fosztott szerző bizonyára alakított volna még a
kéziraton. Feltehetően elhagyott volna nehezen
értelmezhető,a főhős karakterével néhol ellen
tétes erotikus jeleneteket. Talán megváltoztatta
volna a regény végét. A Láng József és Hegedős
Mária magyarázó jegyzeteivel és idézet-korrek
cióival megjelent könyv ebben a formában is je
lentős alkotás. Fontos dokumentum ezen kívül a
Nyugat szellemi környezetéről.
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