
A NAGYMAMA ÉS AZ UNOKÁJA
Dragomán György: Máglya

A beilleszkedésről szól A fehér királlyal (2005) szép
magyar és nemzetközi sikert aratott szerző új re-
génye. Arról, hogyan találja meg, pontosabban vív-
ja ki helyét egy tinilány, Emma, saját szűkebb és
tágabb közösségében, az iskolában, a városban, il-
letve arról, hogy a társadalom hogyan tud, hogyan
képes, képes-e alkalmazkodni a régóta várt s a tá-
bornok meggyilkolása után végre bekövetkezett,
a közösség számára a szabadság lehetőségét kí-
ná ló új körülményekhez. Az idő, bár olvasóival
explicite a szerző nem közli, felismerhetően egy
nehéz, diktatórikus időszak utáni esztendő, ami-
kor még igen erősen kísért a tegnap, a színhely
pedig, az író ezt sem pontosítja, feltehetően Ro-
mánia, bár lehetne több, kivált Közép-Kelet-Eu-
rópában hasonló sorsot megélt ország. Mond-
hatjuk, Dragomán György regénye idő és hely
tekintetében milliók számára modellértékű tör-
ténet lehet. Mindenképpen autentikus háttér egy
értelmes lányka számára, aki testi és szellemi ér-
telemben sorsdöntő változáson megy át. Az úgy-
nevezett nevelődési regények jól ismert és kedvelt
életszakasza ez, melyet egyedivé Emma életének
alakulása tesz. Ennek meghatározó mozzanata a
lányka árvasága (szülei autó balesetet szenvedtek),
ami folytán, ahogy a regény első fejezetéből ér-
tesülünk róla, Emma a Nagymamához kerül,
aki a továbbiakban életének meg határozó sze-
replője lesz. A Nagymama — a narrá tor feladatát
is betöltő főszereplő, Emma mindig csak így em-
líti — látni fogjuk, nemcsak igen sajátos módon ne-
vel, hanem minden múlt- és jelenbeli történés vele
van kapcsolatban. Általa idéződik meg Nagyapa
alakja, éppen úgy, mint a zsidódeportálások ide-
je, ezzel összefüggésben saját szüleinek halála,
vagy Emma anyjának és apjának sorsa, de ő lesz
a tömeg bosszújának célpontja és tárgya is az új
világban, mely összes sérelméért a letűnt hatalom
kiszolgálóin akar elégtételt venni, köztük azok ré-
széről is, aki a rendszer bábjai voltak.

A Nagymama ily módon többszörösen fontos
szereplője a regénynek, érthető, hogy olvasói fi-
gyelmünk is nagymértékben rá irányul, függet-
lenül attól, milyen viszonyunk van a regényhez.
Akkor is, ha pusztán olvasóként vonz bennünket,
vagy ha szakmai szempontból közelítünk hozzá.
Ez esetben több kérdés is joggal felmerülhet a re-
génnyel kapcsolatban. Elsősorban talán a Nagy-
mama különös mágikus praktikáit kell említeni,
amelyek sajátos dimenzióba emelik a különben
realista regényvilágot, ugyanakkor viszont, amint
az egymással feleselő kritikák mutatják, ez a má-
gikus lebegtetés pro és kontra vélemények ki-
váltójaként felveti a kérdést, miszerint ez az írói

eljárás mennyire tekinthető indokoltnak, illetve
indokolatlannak.

Vitathatatlan, hogy a Máglya alapfokon Emma
élete egy sorsdöntő időszakának története, amit
jelen időben ő mesél el. Tőle tudjuk meg mindazt,
ami vele megesett, amit érez, és amit gondol. S ezt
az író alapos, részletekbe menő leírásai lélekta-
nilag hitelesítik is. Annak ellenére, hogy olykor
úgy tűnik, narrátorként többet tud, mint amit kora
szerint tudhat, Emma mind magára, mind kör-
nyezetére, emberekre és természetre vonatkozó
megfigyelései pontosak, akárcsak az ebből adódó
reagálásai, észrevételei, melyek alapján egyszer-
re képződik meg egy mélyen érző, gondolkodni
tudó, de a változó kor minden ellentmondását, bi-
zonytalanságát is magába foglaló serdülőlány alak-
ja. Elsősorban az iskolai epizódok jók, találóak.
Ezekben érhetjük tetten legteljesebb mértékben a
még gyerek, de már a felnőttség fel-felcsillanó apró
ismérveinek megnyilvánulásait, melyek nélkü-
lözhetetlenek ahhoz, hogy egyre intenzívebben
foglalkoztassa az a titok, amely nagyszüleit és szü-
leit övezi, s amely egyre inkább meghatározza re-
génybeli életének alakulását. Hogy partnere le-
hessen a Nagymama talányos múltjának és a
regényben élő közös jelenüknek. Mert kettejük éle-
te epizódról epizódra haladva mind szorosabban
kötődik össze. Emmának a regénybe foglalt éle-
te a Nagymama megjelenésével veszi kezdetét, aki
eljön érte az árvák intézetébe, hogy hazavigye és
felnevelje unokáját, akiről sokáig azt sem tudja,
hogy létezik (Emma szülei családi konfliktust kö-
vetően elköltöztek és évekig életjelt sem adtak ma-
gukról), és a Nagymamát a tömeg bosszújától való
elszánt, már-már kalandregényekbe illő hősies
megmentésével ér véget. Talán nem túl merész
megkockáztatni, hogy Dragomán György regé-
nyének a Nagymama legalább olyan mértékben
központi alakja, mint Emma. Sőt, mivel a kislány -
ban lejátszódó érzelmi változás a Nagymamával
való kapcsolat nélkül alig lenne más szokványos
kamasztörténetnél, mely mögül semmiképpen
sem mellőzhető a diktatúrát követő napok, hó-
napok légköre, az sem kizárt, hogy a Máglya első
számú szereplője a Nagymama, s nem az unokája.
Elképzelhető a regény ilyen olvasata is.

Ha van fogalom, szó, amely a Nagymama
egész lényét meghatározza, az a titok lehet. Ez jel-
lemzi az életét, kíséri végig múltját, a Nagyapá-
val való kapcsolatát éppen úgy, mint a zsidóül-
dözések drámai napjait, Emma szüleinek távozását
vagy a tábornok diktatúrájának éveit, és ez vonz-
za hozzá Emmát egyre ellenállhatatlanabbul a vele
való teljes azonosulásig. „A hangom egészen
olyan, mint a Nagymamáé” — veszi észre Emma
körülbelül a regény utolsó negyedének kezdetén
(330.), holott az árvaházban még határozottan el-

468

13_KRITIKA_Gerold_Dragomán_Papp_Kertész_Layout 1  2015.05.15.  13:00  Page 468



utasította, hogy az érte jött idős nő a nagyanyja
lehet. Csakhogy azóta — kezdve attól, hogy egy
kávézacc mutatvánnyal, amikor a barna masz-
szában Emma felismeri a saját, majd az anyja ar-
cát (ezt majd többször megismétli a gyúródesz-
kára simított liszttel, a mutatványt az unoka is
megtanulja), s ezzel a Nagymama mintegy legi-
ti málja kettejük rokoni kapcsolatát — sok minden
történik, aminek eredményeként Emma, bár
többször gondol rá, hogy el kellene költöznie, ma-
rad, s végül is halálmegvető bátorsággal száll
szembe az egykori árulókkal leszámolni akaró tö-
meggel és megmenti nagyanyját, kinek a besú-
gónak tartott Nagyapa helyett kellene bűnhőd-
nie. Nem is ártatlanul, mert a feljelentéseket ő írta
férje helyett, ennek tudta nélkül. Így akarta meg-
menteni a szégyentől azt, aki őt szülei véres ha-
lálát követő teljes lelki összeomlásából visszahozta
az életbe, s aki — ahogy erre Duna-deltai rabos-
kodása lehet a bizonyíték — semmiképpen sem
vállalta volna ezt a gyalázatos feladatot. Mivel
Nagyapa „egész élete arról szólt, hogy nemet
mondjon, csak ahhoz, hogy ezt megtehesse, va-
laki másnak igent kellett helyette mondani. Nem
menekülhetett volna meg…” (360.), hacsak önként
nem vet véget az életének. Hogy ez történt-e, mert
miután megtudta az igazságot, öngyilkos lett,
vagy mások akasztották fel, az titok marad. Ta-
lán a sok közül éppen a legnagyobb, mert tény,
hogy a kudarcot a Nagymama sohasem tudta fel-
dolgozni. Előzményként ezt tetézte szülei, legjobb
barátnője, fiatalkori szerelme haláláért érzett lel-
ki fájdalma, melynek elviselése érdekében a vál-
ságos helyzetekben, pillanatokban a maga okoz-
ta fizikai fájdalmat választja, amire Emmát is
sikerrel megtanítja, aki ezt, ha szükségesnek lát-
ta, tűszúrással gondolkodás nélkül gyakorolja is.

Hogy a regényben a Nagymama jelenléte,
szerepe több annál, mint hogy unokája felnőtté vá-
lásában segédkezzen, arról a szövegtestbe illesz-
 tett, kiemelten sorközzel elválasztott, dőlt betűs be-
tétek tanúskodnak. A szám szerint nyolc, egyen ként
alig néhány oldalnyi szövegrész ugyanis annak
ellenére, hogy tematikailag kötődik, folytatja
vagy megelőzi a regénybeli történéseket, gondo-
latokat, azzal is különbözik a főszövegtől, hogy így
nem jelen, hanem múlt idejű eseményekről érte-
sülünk, hogy ez nem első, hanem második sze-
mélyben megszólaló narratíva, amelyről elsőre,
azt követően, hogy az emlékezés fontosságának
jelentőségére figyelmeztet („csak az van, amire
emlékszünk, amit elfelejtünk, az nincs többet, el-
tűnik a múltból, eltűnik a világból”, 77.), bizo-
nyossággal nem is tudni, ki mondja, elkülönbö-
ződni látszik Emma és nagyanyja regénybeli
életétől. Holott ezzel, amint később kiderül,
több szörösen is igen szoros kapcsolatban áll. Ezek

a betétek ugyanis egyrészt afféle példabeszédek,
melyeknek nem direkt módon, hanem közvetet-
ten Emma okulását, tájékozottságát kell szolgál-
niuk, másrészt pedig a Nagymama regényidő
előtti életének legfontosabb epizódjai. Regény-
töredékek a regényben. Egy lehető másik regény
darabjai, melyeknek az író azt a szerepet szánta,
hogy Emmával együtt a regény olvasói is tudo-
mást szerezzenek a Nagymama súlyos traumá-
ját kiváltó véres előzményekről, illetve a Nagy-
apának köszönhető csodálatos gyógyulásáról. Erre
a számára sorsdöntő találkozásra abban az el-
megyógyintézetben kerül sor, ahová az erdőben
talált, állati körülmények között élő, szinte ru-
hátlan, sárral bekent, és emberhez nem méltóan
viselkedő, csak morgó, hörgő, karmoló lány ke-
rül, s ahol felfedez az udvaron egy padon ülő fér-
fit, aki miközben egy nyitott bőröndben levő fe-
kete homokban turkál, ezt gyúrva, alakítva,
megállás nélkül száraz suttogó hangon beszél ért-
hetetlenül, „mintha csak a homok surrogna az uj-
jai között” (Duna-delta!), majd este becsukja a bő-
röndöt s ezzel kezében visszamegy a kórterembe.
Őt figyeli hátát egy fának vetve napokon át a lány,
ki jó idő múltán veszi észre, hogy a bőröndben
cserépdarabok is vannak, melyeket a férfi, kinek
„mind a két alkarja tele van vágásnyomokkal”,
nagy türelemmel összeilleszteni próbál. S mi-
közben a cserépszilánkokból lassan egy kancsó
képződik, a lány, ki szemét lehunyva azt képze-
li, hogy ő is részt vesz a műveletben, egyszer csak
érteni kezdi a férfi beszédét, melyből töredékes-
sége ellenére (minta, ahogy az apró darabkákból
kancsó formálódik) összeáll egy ember változa-
tos, sok megpróbáltatást megélt élettörténete.
„…hol a frontszolgálatról beszél, hol a katonais-
koláról, hol az orvosi egyetemről — »végigmesél
egy vakbélkivételt« —, hol az egészen kicsi gye-
rekkoráról, hol azokról az évekről, amit egy
munkatáborban töltött — »egyszer nyolc napon
át kellett alvás nélkül ásniuk egy csatornaárkot
combig jeges vízben állva « — … arról, hogy mi-
kor látott először meztelen nőt, hogy milyen volt
a lövészárokban cigarettázni, milyen volt félni a
sebesüléstől, és milyen volt akarni a halált”.
Szinte összevissza mindenről, ami megtörtént, s
ami nem, többször is, mígnem úgy érzi a lány, ki
hasonlóképpen akarta a halált, hogy mindez
vele történt meg. Azonosul a férfival, aki — ami-
kor a lányból traumáját okozó emlékei nyomán
„egyetlen hosszú kiáltásba forr össze” halottainak
sikoltva feltörő neve — kezét szorítva, szemébe
nézve azt kiáltja: „nem a te hibád…, mert túlélted,
nem te vagy a hibás”. Így történik két darabjaira
tört ember, mint a kancsó (ami láttán a Nagyma-
ma ezt a betétet unokájának elmeséli!) cserepei-
nek összeillesztése, egymásra találása, visszatérése
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az életbe, ahol mintegy viszonozásul a Nagyma-
ma a legnagyobb odaadással óvja a Nagyapát (írja
helyette a feljelentéseket), majd halála után őrzi
emlékét („…dolgainak úgy kell maradniuk,
ahogy hagyta őket. Mindennek ugyanott, min-
dennek ugyanúgy”, 41.), praktikáival idézi meg
alakját. Ez utóbbival mindenekelőtt Emma Nagy-
apa iránti vonzalmát szeretné kiváltani és erősí-
teni, ami sikerül is. Legszebben abban a jelenetben,
melyben a látomásként megképződő Nagy apa sose
látott unokáját a behavazott téli kertből a közeli
sírkertbe vezeti (387–389).

Ezek alapján vélem úgy, hogy Nagymamának
a regény cselekményidejét megelőző története, bár
terjedelemileg nem, jelentőségét tekintve viszont
szinte azonos súlyú Emma történetével. A beté-
tek ügyes alkalmazásával az író nemcsak a regény
kétpólusosságát teremti meg, hanem nyer nem tel-
jes értékű, de némi magyarázatot, indoklást a hol
látnoknak, hol bolondnak (elmegyógyintézet!) vélt
Nagymama csodatevő képessége is. Bár az alap-
kérdést, sőt talán alapproblémát, amit a mágia és
a sültreál világ szervesítése jelent, okozhat, akkor
sem lehet feltétel nélkül elfogadni, ha a praktikák
kellékei a reális világ (liszt, /kötő/tű, föld, tűz, ká-

vézacc, elszenesedett fadarab, kövesgyűrű stb.)
eszköztárából vétetnek. Mivel a két szféra közös
létjogosultsága dilemmaként éppúgy vita tárgyát
képezheti, ahogy a regény címe, aminek értel-
mezésére többször is kísérlet történik (számom-
ra egyik sem igazán meggyőző), ahogy nem va-
lószínű, hogy az utolsó fejezetek, melyekben —
nem a történet logikája — az író kilép a regény ad-
digi világából, szerencsés váltást jelentenek.
Megkockáztatom: jobb lett volna talán néhány fe-
jezettel előbb befejezni a regényt, vagy az utolsó
négy fejezetet összevonni, s Emma ifjúsági ka-
landregényekre hajazó hőstettét elhagyni.

Számos felmerülhető kételyünk ellenére Dra-
gomán György új regénye érdekes, figyelmünket
lekötő olvasmány, regényes tudósítás egy igen-
csak ismerős kifordított világról, amit többé nem
lehet visszafordítani, aminek súlyos nyomai ma-
radtak, következményei vannak emberekben és
közösségekben egyaránt. És amelybe erőszakra
erőszakkal felelő közösségként nem, egyénként
pedig legfeljebb csodák által tudunk úgy-ahogy
beilleszkedni. (Magvető, Budapest, 2014)

GEROLD LÁSZLÓ
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