
a termelésben. Pont úgy, mint a kolorádóbogarat,
amit szintén az amerikaiak szaporítottak jól ál-
cázott katonai terepeken, és dobáltak le repülő-
gépről az itteni földekre, hogy tönkretegyék a
krump litermelést.” (Magvető, Budapest, 2013)

GEROLD LÁSZLÓ

VIDA GÁBOR: AHOL AZ Ő LELKE

Lelkes fogadtatása volt Vida Gábor erdélyi író
2013-ban megjelent regényének. Egy korábbi el-
beszéléskötete (Nem szabad és nem királyi. Mag-
vető, Budapest, 2007) méltatásában Jászberényi
Sándor „nagy kaliberű írónak” nevezte Vidát. Új
regénye megerősíti ezt az állítást.

Az író többször is nyilatkozta, hogy nem
„szö vegirodalmat” akar írni, hanem mesélni
akar, történeteket elmondani. És ezt teszi. Regé-
nye azonban annyiban mégis „szövegiroda-
lom”, hogy Vida rálelt a modorához, írói alkatá-
hoz leginkább illő formára: az erőteljes ritmusú,
lüktető, többszörösen összetett mondatfolyamok
minden egysége leütéssel zár; letisztult, míves,
jó szöveg, elmerül benne az olvasó. Vida írásá-
nak hangulatteremtő ereje hitelesen jeleníti meg a
korabeli világot s benne Kolozsvárt; minden fon-
tos szegletét ismeri, s azok változatlanságát is: a
reménytelen novemberek azóta is ugyanolyanok
a főtéren. Mint ahogyan változatlan Werner Lu -
kács sóvárgása-útkeresése is, aki előbb jogász-,
később teológiahallgatóként, majd különös emig-
rációjából hazatérve otthonában idegenként tű-
nődik a szerelem élményéről, a hitről, a világban
való helyéről. Nem tehetetlenül, de mégis sod-
ródva lép új helyzetekbe, akárcsak szerelme, aki
évekig várja, hogy aztán mégse várja meg, mert
nem az a fontos, ami van, hanem ami még-már
nincs, de lehetne-lehetett volna.

A regény hősei mindannyian sodródnak: út-
keresésük, tétova lézengésük során azonban
nem önnön feleslegességük tudatával küszködnek
(mint az olvasóban önkéntelenül is felidéződött
Gozsdu-hősök), hanem a kor és a helyzetük dik-
tálta szerepet tekintik feleslegesnek („semmi
nem ott van, ahol a valóságban lennie kell, vagy
ahol megszokta valamikor nagyon régen”): vagy
elkerülik (mint Werner Lukács a világháború ka-
tonasorsát), vagy szándékosan félreértelmezik
(akárcsak Werner alteregója, Théofil Savin, aki a
megszálló román hadsereg tisztjeként hajózási
szakkönyveket böngész Budapesten és ásvány-
gyűjteményt szerez szuvenírként). Lukács úgy ke-
rüli ki a felkínált szerepeket, hogy külön útján kü-
lön kalandokat keres: nem emigrál apjával (és sok
ezer honfitársával) együtt Amerikába, hanem lát-
szólag ok- és céltalanul afrikai vadászútra indul.

Látszólag, hiszen az sem irreálisabb, mint a Tol-
nai Világlapja egyetlen képe alapján sikeres ame-
rikai jövőt tervezni, mint azt apja teszi, hogy majd
csalódása után új illúzióba meneküljön és nem-
zetmentő történelmi szerepet álmodva nyomta-
lanul eltűnjön.

A 20. század első két évtizedét felölelő „Erdély-
regényt” én inkább az önkeresés regényének ne-
vezném. De annyiban valóban Erdély-regény,
hogy segíthet a közkeletűvé vált giccsirodalmi Er-
dély-toposzon változtatni. (Bár nem ez a dolga.)
A Trianon utáni megváltozott világ — már se-
matikussá vált — önsajnálatba és üres heroiz-
musba, mártíriumba menekülő értelmezése helyett
Vida az élhető lét, az otthon, a hit önerőből meg-
talált útjait fürkészi. Iróniája szelíd és szomorú,
de mindvégig működik: „Odakint az erdélyi
magyar ság haldoklik, minden nemzet haldoklik
éppen, haldokolni a legkönnyebb, és néha meg-
éri. (…) Heidler Elemér orvostanhallgató estén-
ként halkan, vagy egész hangosan elsuttogja re-
kedtes hangon Végvári vagy más álnevű költő
versét a hazáról, a kitartásról, az emberségről —
aki hallja, értse meg. És nem történik valójában
semmi rendkívüli, 1920 van Európában.” Vida
egyik nagy erénye, hogy nem tematizálja, de egy-
értelművé teszi, mit gondol a nemzetsorsról
való szólamok kiüresedett, patetikus hívószava-
iról (röviden, tömören, mintegy legyintve, nincs
erről többet mit mondani): „anyaország, mekko-
ra marha volt az is, aki ezt kitalálta, Patria Muma
— anyahaza. A mar haságainkat rendszerint az el-
lenséges népektől vesszük át, lehetőleg tükör-
fordításban, hogy találjon minden.”

A regény címe egy félbemaradt mondat: Ahol
az ő lelke, ott lehet élni, oda lehet hazatérni (ott-
hont találni már kérdéses); ahol az ő lelke, ott lehet
meghalni. Meghalni sem lehet rendesen, dohog
egyszer az apa, valami mindig hiányzik. Jelentős
szerepet játszik a Mátyás-szoborcsoport szinte
mind egyik szereplő életében: fontos találkozások
színhelye, állandó festőtéma, képtelenség tökéle-
tesen lefesteni: vagy az arányai nem stimmelnek,
vagy — már eleve — hiányzik róla egy nőalak.
Merthogy anélkül van-e teljesség, ott lehet-e a lé-
lek. De kiindulási és érkezési pont a királyi alak,
ugratásra készen, számon tartja hívei hazatérését,
„merre voltál, kicsi szolgám”, mintha minden ha-
zatérés után elmesélhető lenne mindaz, ami tör-
tént. Hiszen a kezdeti teremtéstörténeti kritika is
békülékenyebbé oldódik, túllép a bírálaton, nem
is az a fontos már, hogy a Sátán Isten teremtmé-
nye-e, hanem hogy mit tehet az ember. „Miért jöt-
tél vissza?” Mintha erre kielégítő választ lehetne
ad ni: „akinek viszont pénze van és reménye, az cso-
magol és menekül; akinek se pénze, se reménye,
az marad; néhány bolond pedig visszajön, mert se-
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hol sincs semmije. A bolondok, akik szerelmesek
a földbe, vagy a szegények, akik kénytelenek azt
szeretni…” Van, hogy a hazafelé útját a vonat dön-
tésére bízzuk. Vagy legalábbis úgy teszünk.

Jelentős, jó könyv. (Magvető, Budapest, 2013)

BENKŐ GITTA

PATRICK MODIANO:
A KIS BIZSU

A Tarandus Kiadó és a fordító, Rőhrig Eszter jó-
voltából idén tavasszal újabb regénye jelent meg
magyarul Patrick Modianónak, a neves francia író-
nak. A hazájában és nemzetközileg is ismert és el-
ismert szerzőt, akinek 1968-ban kiadott első regé-
nye (La Place de l’Étoile) óta már közel negyven köny-
ve látott napvilágot, az elmúlt évtizedekben jó né-
hány rangos francia és európai díjjal jutalmazták
egyes műveiért, illetve életműve egészéért, leg -
utóbb, 2012-ben például az Európai Irodalom
Osztrák Állami Díjával.

Az 1978-ban megjelent és Goncourt-díjjal ju-
talmazott La rue des boutiques obscures című köny-
vében mondja az amnéziában szenvedő főszerep -
lő-narrátor, hogy „az életben nem a jövőnek van
szerepe, hanem a múltnak”, a regény nyitómon-
datai pedig így hangzanak: „Nem vagyok semmi.
Semmi egyéb, mint halvány sziluett az estében egy
kávéház teraszán.” (Sötét Boltok utcája. Ford. Déva
Mária. Magvető, 1980, 195. és 7.) Az első magya-
rul is kiadott könyvéből vett idézetek jól rámutat-
nak Modiano két legfontosabb, egész életművét vé-
gigkísérő alaptémájára. Az egyik szereplőinek sa-
ját identitásukra, életük értelmére irányuló állan-
dó keresése, nem is annyira a jelen történéseinek
megfigyelése és elemzése által, hanem a múlt ese-
ményeinek felidézése, felkutatása segítségével.
Hősei önmaguk után nyomoznak, aminek kiin-
dulópontja általában régi fényképek, írásos doku-
mentumok, telefonkönyvek tanulmányozása, egy-
kori helyszínek újbóli bejárása, elhomályosult
vagy elfojtott emlékek felszínre hozása. Regényei-
 ben a második világháború, illetve a holokauszt utá-
ni nemzedék keresi saját énjét és múltját, melynek
megkerülhetetlen része a szüleiktől kapott örökség,
Franciaország közelmúltjának történelme is. Mo -
diano a hősei egyéni élettörténetén túlmutatóan,
azok hátterében — s ez a másik legfőbb témája —
hangsúlyosan megjeleníti a negyvenes évek fran-
cia történelmét is, sőt egyike azoknak a francia írók-
nak, akik először írtak a német megszállás idején
előfordult kollaborációról. (Nem véletlen, hogy
Henry Rousso, a „Vichy-szindróma” kérdéskörét
kutató jeles történész is nagyra értékeli Modianót.)
Életműve ezen aspektusának egyik legjobb példája,
hogy 1988 végén kezébe került a Paris-Soir napi-

lap 1941. december 31-i száma, melyben egy köz-
lemény arról szólt, hogy eltűnt egy tizenöt éves lány,
ha bárki bármit tud róla, értesítse a szüleit. Kilenc
évig tartó kutatómunka után, 1997-ben adta
közre Dora Bruder című, fiktív és valós elemeket
ötvöző regényét, amelyben saját, illetve a szülei
emlékei vel egybeszőve megírta mindazt, amit si-
került kiderítenie az évtizedekkel korábban eltűnt
lány sorsáról, aki családjával együtt Auschwitzban
halt meg. (Magyarul lásd: Dora Bruder. Ford. és utó-
szó Rőhrig Eszter. Vince Kiadó, 2006.)

Modiano regényei nemcsak tematikusan kap-
csolódnak szorosan egymáshoz, hanem az is elő-
fordul, hogy egy-egy könyvének mellékszereplői
valamelyik későbbi munkájának főhőseivé válnak.
Némelyik kritikusa egyenesen modern „Emberi
színjáték”-nak nevezi sorjázó regényeit, persze
a balzacitól eltérően nála nem a hatalomvágy és a
pénz mozgatja a szereplőket, hanem önazonossá-
guk keresése. A franciául 2001-ben megjelent A Kis
Bizsu címszereplője (és anyja) is feltűnt már egy kö-
zel két évtizeddel korábban, 1982-ben publikált re-
génye, a De si braves garçons egyik fejezetében (lásd
Rőhrig Eszter Emlékek térképe. Patrick Modianóról
című írását és fordításrészletét a Bátor fiúkból a győ-
ri Műhely 2012. 2. számában). Tehát egyes szereplők
újra felbukkannak a könyveiben, ezáltal sem engedi
a végleges feledésbe, a semmibe veszni őket.

A Kis Bizsu is jellegzetes modianói mű: a regény
főhőse (egyben egyes szám első személyű elbe-
szélője), a fiatal Thérèse magányosan él Párizsban,
mígnem egy nap a metróban megpillant egy nőt,
aki feltűnően hasonlít több mint tíz éve eltűntnek
hitt anyjára. Szinte biztos benne, hogy az anyját lát-
ja, akiről azt mondták neki, hogy meghalt Marok-
kóban. A nyomába ered, megtudja, hol lakik, de
nem meri, nem képes megszólítani. A találkozás ré-
vén feltörnek benne elfojtott emlékei, és megpró-
bálja kideríteni, mi is történt kisgyermekkorában
(a negyvenes években) vele és az anyjával, mielőtt
őt egy vidéki kisvárosban élő barátnőjére bízta vol-
na, ahonnét tizenhat évesen tért vissza a főváros-
ba. Emlékein kívül csak egy fém kekszesdobozban
megőrzött fényképekre, anyja régi címjegyzékére
és naptárára, az egykori helyszínek felkeresésére,
illetve a vidéken gondját viselő Frédérique és an-
nak barátnői által elejtett megjegyzésekre támasz-
kodhat. Megtudjuk, hogy anyja táncosnőnek ké-
szült, ám megsérült a bokája, ezért rossz hírű ka-
barékban volt kénytelen fellépni, eközben férj nél-
kül megszülte őt és már ötéves korában interná-
tusba adta. Aztán váratlan fordulattal nagy lakás-
ba költöztek, anyja nevet változtatott és filmszí-
nésznői ambíciókat kezdett táplálni, s ő is szerepelt
vele egy filmben — ekkor kapta tőle a Kis Bizsu mű-
vésznevet. Már nem a bentlakásos iskolába járt, de
hiába élt két évig „otthon”, a fényűző házban, csak
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