
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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szeretetlenségben és nemtörődömségben volt ré-
sze. Közös életük azzal ért véget, hogy egy nap ki-
vitte az Austerlitz pályaudvarra, nyakába akasztotta
a nevét egy bilétán, és vonatra ültetve elküldte vi-
dékre, ő maga pedig állítólag Marokkóba utazott.
Frédérique-ék szerint még időben hagyta el Párizst,
vagyis gyaníthatóan túl jó kapcsolatokat ápolt a né-
metekkel, ezért nevezhették egyesek „La Boche”-
nak („fricc”-nek).

Mint látjuk, itt is feltűnik a történelmi háttér,
a negyvenes évek németek által megszállt Pári-
zsa, ám csak utalásszerűen, a fő hangsúly Thérèse
sorsán van. Emlékeinek felidézése mély lelki vál-
ságba sodorja, miközben pusztán három szál köti
a reá lis világhoz: Badmajevvel, egy félig orosz szár-
mazású, művelt fiatalemberrel találkozik né ha,
egyik rosszullétekor pedig megismerkedik egy
gyógyszerésznővel, aki anyáskodni próbál felette,
illetve időnként Neuillyben egy jómódú házaspár
kislányára vigyáz, akiben szinte önmagára ismer,
mert ugyanolyan ridegség övezi a szülei részéről,
mint annak idején őt. Az emlékeket és a jelen tör-
ténéseit egybeszövő, finom utalásokkal és ismét-
lésekkel operáló regényből végül is nem derül ki,
hogy valóban az anyja tűnt-e fel újra. Thérèse ku-
takodása, alászállása a múltjában a mélypontra jut-
va ér véget: beszedi a gyógysze résznőtől kapott al-
tatókat. Egy kórházban tér magához, inkubátorok
között, mert helyhiány miatt a koraszülött-osztá-
lyon helyezték el — s itt, talán már megszabadulva
újraélt emlékei nyomasztó súlyától, felcsillan előt-
te az újjászületés, egy új élet reménye.

A jövőre hetven éves Modiano munkássága ke-
véssé van jelen a magyar olvasói köztudatban, jól-
lehet több szempontból is fontos lehet(ne) szá-
munkra életművének alaposabb megismerése, és
nemcsak irodalmi-esztétikai, hanem például az
emlékezetkultúra szempontjából is, hiszen joggal
nevezhetjük őt a hűséges és megtartó, a múlt se-
beit és bűneit is feltáró emlékezés, az áldozatok
és a névtelen sorsok iránti szolidaritás írójának.
(Ford. és utószó Rőhrig Eszter; Tarandus Kiadó,
Győr, 2014)

BENDE JÓZSEF

CHRISTIAN FELDMANN: 
ÉLET AZ ÁRRAL SZEMBEN
A jezsuita Alfred Delp vértanúsága

A könyv Alfred Delp (1907–1945) német jezsuita
szerzetespap életét mutatja be, aki a nemzeti-
szocializmus kezdeti időszakában, elutasítva a
szinte általánosnak tekinthető két lehetőséget —
a megalkuvás nélküli ellenállást, illetve a feltét-
len behódolást —, a párbeszédet választotta, de
amikor rádöbbent, hogy a totalitárius, a terrort tör-
vényre emelő náci hatalommal lehetetlen bármi-

lyen dialógus, felvállalta a konfliktust, egészen a
vértanúságig.

Christian Feldmann könyvéből egy olyan sze-
mélyiség képe rajzolódik ki, aki egész életében
másként gondolkodott, mint a környezete. Már a
származása sem mondható átlagosnak: édesany-
ja katolikus volt, édesapja viszont evangélikus.
Szülei csak egy évvel az ő születése után házasod -
tak össze. A gyermek Alfred az evangélikus nép-
iskolába járt, de bensőséges kapcsolatban állt a ka-
tolikus plébánossal. (Ne felejtsük el: a 20. század
első évtizedeiben az ökumenizmus szinte isme-
retlen fogalom volt.) Egyik alkalommal annyira be-
lemelegedett a vele folytatott élénk beszélgetés-
be, hogy elkésett a konfirmációra felkészítő ok-
tatásról, mire a dühös protestáns lelkész lekevert
neki egy pofont. Erre az önérzetében megsértett
Alfred a másik felekezetet választotta — végül is
katolikusnak keresztelték —, katolikus elsőáldo-
zó lett, és bérmálkozott.

Alfred Delp hatalmas műveltséggel rendel-
kező, nyughatatlan lélek volt, az állításokat és a
tételeket nem fogadta el kérdezés nélkül, emiatt
már jezsui ta novíciusként is gyakran került konf-
liktusba, többek között a későbbi híres teológus-
sal, Karl Rahnerral. A könyv szerzője bőségesen
idéz a jezsuita páter írásaiból, leveleiből és prédi-
kációiból, aki a modern ember szenvedésének leg-
főbb okát abban látta, hogy elvesztette az egyen-
súlyt, az eligazítást adó középpontot, vagyis a Te-
remtőt. Az Istenről való lemondás pedig a huma -
nitás elvesztéséhez vezetett. Delp szerint: „Ez a
kor végső soron az igazi embert keresi. Addig nem fog-
ja megtalálni, amíg nem kész elhagyni az embert, és
fölé emelkedni, hogy ott keresse és találja meg. És az
a tragédiája, hogy nem találja az embert, mert nem Is-
tent keresi, és Istent azért nem keresi, mert nem élnek
benne igazi emberek.”

Delp elismerte a nép természet adta tényeken
alapuló sajátosságát, azt, hogy „vér és szellem for-
raszt eggyé egy népet”. Az embereknek otthon kell
lenniük népük szellemében és történelmében.
Ám a leghatározottabban szembefordult a nem-
zetiszocialisták „vér- és földvallásával”, hangsú-
lyozva, hogy egy népnek sohasem szabad „az em-
beriségből való teljes kiválásra és az emberiség egységének
szétszakítására” törekednie. Vallotta, hogy a népek
végső soron „Isten gondolatai”, és ezért sohasem bál-
ványok. Ezzel egyértelműen elutasította a Hitler-
ben megtestesült vezérkultuszt. Figyelmeztetett:
ha az embereket arra bátorítják, hogy magukat vált-
sák meg, akkor a jelmondat a következő: „Az ön-
magadban lévő üdvözítőben higgy.” Minden tapasz-
talat ellentmond azonban az ember ilyen, Istené-
vel egyenlő dicsőségének. Az ember önismerete és
felelőssége megköveteli teremtett mivoltunk elis-
merését: „Aki egész ember akar lenni, annak teremt-
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