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„Hazajutok egy-ket tõre
a vá rosomba, Gyõr be!”

(Maria Georg Hofmann:
A. Galajda, a bal kezes köl tõ

színre lép)

Nem elõ ször for dul elõ a ma gyar
iro dal mi kö zé let tel, hogy olyan pro mi-
nens sel büsz kél ked het, aki rõl nem is 
na gyon tud. Maria Georg Hofmann
ese té ben is er rõl van szó. Leg alább is 
volt. 1956 nagy ér vá gást je len tett a 
ma gyar iro da lom nak: szá mos ki vá ló 
kép vi se lõ je vo nult emig rá ci ó ba. Ki 
ma gya rul írt to vább ez után, ki pe dig
a be fo ga dó nem zet nyel vén. Hofmann 
az utób bit vá lasz tot ta: nem emig ráns
ma gyar író akart len ni, ha nem író, s 
mi vel vá lasz tott új ha zá ja Auszt ria, 
ezért né met nyel vû író. És mint ilyen, 
ki mon dot tan si ke res, el sõ sor ban mint 
drá ma szer zõ. Per sze tel jes jog gal 
ne vez het jük õt ma gyar író nak, hi szen
a het ven har ma dik élet év ét ta po só 
Hofmann a mai na pig õr zi iden ti tá sát 
és nyel vét a hét köz nap ok ban. Rá adá-
sul el sõ, és ed dig egyet len, ám vo lu-
me nét te kint ve igen csak nagy sza bá sú 
re gé nye, az A. Galajda, a bal ke zes 
köl tõ szín re lép te ma ti ká ját és tar tal-
mát te kint ve is tel je sen ma gyar. Pon-
to sab ban gyõ ri. Amel lett per sze, hogy 
száz szá za lé kig eu ró pai. Né hol kis sé 
posztmonarchikus. De va ló já ban csu-
pán: nagy sze rû.

A kri ti kus ne héz hely zet ben van, 
ami kor a Galajdával ta lál ja szem ben 
ma gát. Be vett és meg bíz ha tó ki in du-
lá si alap, hogy pár hu za mo kat ke res-
sünk: ha son lít suk a szer zõt más szer-
zõk höz, a re gényt más re gé nyek hez, 
a stí lust, az épít ke zést bár mi más hoz, 
ami már rég óta és mas  szí van be le ivó-
dott a köz tu dat ba. Hofmann ese té ben 
ez egy sze rû en nem megy. Per sze 
idéz het jük Joyce mo nu men ta li tá sát és 
as  szo ci a tív szö ve get pro du ká ló, még-
is konst ru ált re gény for má ját, vagy a 
fan tasz ti kum és az álom sze rû ség kõ ke-
mény re a li tás sal ke ve re dõ, ára dó epi-
zód ja it, mely a dél-ame ri kai szer zõk-
höz ro ko nít ja õt. Még is olyan egyé ni
a szer zõ, olyan egyé ni a re gény, olyan 
egyé ni a stí lus, az épít ke zés, min den. 
A leg egyé nibb pe dig – a né zõ pont. A 
gyer me ki né zõ pont, me lyen ke resz tül 
a har min cas-negy ve nes évek „fel nõtt”
vi lá gát lát tat ja a szer zõ, a né zõ pont, 
mely azon ban nem gyer me ki nar-
ráció ál tal szó lal meg, ha nem egy 
fel nõtt em ber re konst ru ál ja szö veg-
gé a gyer me ki él mé nye ket, me lyek 
né hol ké nyel me sen re a lisz ti ku sak, 
né hol vi szont ké nyel met le nül szür-
realisztikusak. A há bo rú elõt ti kis- 
és kö zép pol gá ri ré teg ref lek tá lat lan 
er köl csei fo lya ma to san fel me rü lõ és 
meg vá la szo lat lan kér dé se ket éb resz te-
nek a me sé lõ gyer mek ben, aki mind 
in tel lek tu sá ban, mind pe dig mû vé szi 

igé nye i ben és haj la ma i ban ki emel ke-
dik kör nye ze té bõl.

A re gény egyik köz pon ti prob lé má-
ja az iden ti tás kér dé se. Ám ez eset ben
nem a nem ze ti iden ti tás ról, ha nem 
töb bek kö zött a ne mi iden ti tás ról van 
szó. A prob lé ma rá adá sul oly mó don
je lent ke zik, hogy nem is fo gal ma-
zó dik meg exp li cit prob lé ma ként; 
egy sze rû en át hat ja a re gény szö ve tét. 
Kezd ve azon, hogy nem iga zán tud juk
el dön te ni, hogy a fõ sze rep lõ gyer mek 
– egy ben a nar rá tor – lány-e vagy fiú. 
Édes ap ja – kü lö nö sen ér zel me sebb 
pil la na ta i ban – Gyur ká nak hív ja õt, 
és sze ret né in kább fi á nak te kin te ni, 
míg édes any ja, Dolóresz és férj va-
dász nagy nén jei lány ként ne ve lik. A 
ben cés gim ná zi um ba jár, aho vá csak 
a nagy vo na lú és csupaszív Heckenast 
atya köz ben já rás ára ve szik fel. A leg-
ér zék le te seb ben uno ka báty ja, Bo risz 
fo gal maz za meg e di lem mát „An gyal 
– mond ta egy szer –: hím ne mû, nõ ne-
mû, sem le ges ne mû. Ezek ke ve ré ke a 
kö bön, há rom di men zi ó ban: ez vagy 
te, Dzsordzsó.” A re gény fo lyá sát 
lép ten-nyo mon ke resz te zõ anek do ták, 
ki té rõk kö zül ta lán a leg em lé ke ze te-
sebb a szin tén a ne mi iden ti tás kér-
dé sét és ha tá ra it fe sze ge tõ cso por tos 
kö zö sü lé si je le net, mely nek so rán 
a Galajda da rab ja it szín re vi võ tör-
pe al ka tú ar tis ta szál lás adó nõ jé vel, 
an nak fi á val és egy ter mé szet el le-
ne sen nagy mé re tû an gol ná val kél 
nász ra egy hasz ná la ton kí vü li für dõ 
me den cé jé ben. A ho mo sze xu a li tás, 
a vér fer tõ zés és a szo dó mia bû nét 
egye sí tõ ak tus a ma ga gro teszk, el túl-
zott és mély sé ge sen pszi cho ana li ti kus 
mód ján azt a faj ta de vi an ci át raj zol ja 
meg, mely a kis pol gá ri er kölcs szá má-
ra tel je sen el fo gad ha tat lan. A nar rá tor 
(ez eset ben az ar tis ta Monsieur Bell) 
elõ adá sá ban azon ban olyan ter mé sze-
tes nek tû nik, hogy sok kal in kább a 
„nor má lis sze xu a li tás” kérdõjelezõdik 
meg. A re gény ol va sá sa köz ben kezd-
jük át ven ni az el be szé lõ sa já tos né zõ-
pont ját, mely – ha nem is relativizál 
– min den eset re meg in gat ja a sze xu a li-
tás hoz va ló el vi vi szo nyu lá sun kat és 
elõ í té le te in ket.

To váb bi iden ti tás vál sá got ér zé kel-
tet az el be szé lõ gyer mek szel le mi hon-
ta lan sá ga a me re ven kon for mis ta és 
el fá sult kis pol gá ri kör nye zet ben, il let-
ve a Galajda sze mé lyé ben ex po ná ló dó 
és va la mi kép pen az el be szé lõ ké sõb bi 
sor sát is le ké pe zõ mû vész–pol gár 
el len tét is. A re gény fõ sze rep lõ je 
fel nõtt ko rá ban drá ma író ként ke re si 
ke nye rét, és da rab ja i ban új ra és új ra 
vis  sza tér Ale xan der Galajda alak ja.
A csa lád ba be há za so dott, len gyel 
szár ma zá sú, gyõ ri kis hi va tal nok, aki 
az éj sza ka jó té kony csend jé ben a Hét 
Ve zér rõl szó ló drá ma-ko szo rú meg al-
ko tá sán fá ra do zik, Hofmann re gé nyé-
ben egy szer re je le ní ti meg és ne vet te ti 
ki a klas  szi kus di lem ma ala nyát. Iro-
ni ku san vi szo nyul a mû vész–pol gár 

prob le ma ti ká hoz, ugyan ak kor ma ga 
is szen ved tõ le. Ugyan ezt a mû vész-
alap tí pust és ezt a di lem mát ír ja meg 
Hofmann a Ghiccho és gyer me kei
cí mû da rab já ban, úgy tû nik te hát, 
hogy a galajdai sze rep és a té ma is 
élén ken fog lal koz tat ja.

Hofmann stí lu sa rend kí vül ös  sze-
tett, csak úgy, mint a re gény egész szer-
ke ze te. El be szé lõi bra vúr ja fel mu tat ja 
az eu ró pai re a liz mus leg ne me sebb 
eré nye it, amely eré nyek kel gát lá sok 
nél kül és ma gá tól ér te tõ dõ en ve gyí-
ti az azt el len pon to zó ab szur di tást, 
szür re a liz must. Iró ni á ja sem csu pán 
a két ér tel mû ség bõl ere dõ iz gal ma kat 
ak náz za ki: Hofmann iró ni á ja több-
ér tel mû, min den ér tel me zést új ra a 
vis  szá já ra le het for dí ta ni. Ami kor egy 
sze rep lõ jét gúny tár gyá vá te szi, köz-
ben érez he tõ: sze re ti is, ugyan ak kor 
iró ni á val for dul e fe lé a sze re tet fe lé 
is. Több szö rös át té te lek kel dol go zik, 
tu da to san, vagy ösz tö nö sen-e – tu laj-
don kép pen nem szá mít. Ré sen kell 
len nie az ol va só nak, mert sok szor 
egy ál ta lán nem ké zen fek võ, mit tesz 
idé zõ jel be a szer zõ, és emi att tud ja
az ér zé keny be fo ga dót fo lya ma tos 
ha tá sa alatt tar ta ni. Hofmann, mint 
klas  szi kus ze nei mû velt sé gû em ber, 
ter mé sze te sen nem hagy ja ki azo kat
a hely ze te ket sem, ame lyek a ze nei
ki fe je zés pró zá ba ül te té sé ben rej le-
nek. Szö veg szer kesz té se fel tû nõ en 
ze nei, sok he lyütt érez zük az ana ló-
gi át ze nei for mák kal, meg ol dá sok-
kal: du et tek, ter cet tek, ron dó-for ma, 
rap szó dia, di ver ti men to. Po li fó nia 
– nem a bahtyini ér te lem ben, ha nem 
sok kal in kább a di a ló gu sok egyes 
be szé lõi (mint ze nei szó la mok) kö zött 
ki bon ta koz tat va, a pár be széd struk tú ra 
szint jén.

A re gény ka rak te rei is iga zod nak 
az el be szé lõi mód szer hez. Ta lá lunk 
kö zöt tük egé szen re a lisz ti ku san le fes-
tett ala ko kat (Bo risz), ki mon dot tan 
be te ges, de vi áns egókat (Monsieur 
Bell) és a va ló szí nût len sé gig el raj zolt 
fi gu rá kat, mint az ope rettsze rep lõ nek 
is be il lõ Bello Cio. Az úr hat nám 
anya, Dolóresz, aki szá má ra ma gyar 
Bovarynéként de ro gál a kény sze rû 
élet hely zet, mely egy mû sze rész-tech-
ni kus (va gyis két ke zi mun kás!) fér fi-
hez kö ti, s aki szá má ra („jó par ti ra” 
va dá szó hú ga i val egye tem ben) a leg-
fõbb cél a kis vá ro si comme il faut-nak
va ló tö ké le tes meg fe le lés, Gyur ka, 
az eg zisz ten ci á lis és sze xu á lis okok-
ból több szö rö sen fruszt rált apa, aki 
sza disz ti kus tet tek kel kom pen zál ja 
csa lád ján be lü li tel jes el nyo mott sá gát, 
Gabili, az el me te het sé ge te kin te té-
ben kis sé ter helt nagy bá csi, aki nek 
min den vá gya, hogy kar me li ta szer-
ze tes le hes sen, s aki nek sze mé lyé ben 
ár nyalt hu mor ral ér zé kel te ti a szer zõ
a „szent=együgyû” té te le zést, mind-
mind olyan unikális fi gu rák, me lyek a 
mai re gény iro da lom ban pá rat lan élet-
tel és szel le mes ség gel te lí tik a szö ve-
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get. Az elõ í té le tek tõl, ké szen ka pott, 
át gon do lat lan tár sa dal mi el vá rá sok tól, 
ké tes ér té kû er köl csök tõl és in tel lek tu-
á lis alul fej lett ség tõl ter hes, foj to ga tó 
kör nye ze tet azon ban át hat ják a pol-
gá ri tár sa da lom sa rok kö ve ként szá-
mon tar tott me rev bir tok vi szony ok, 
me lyek nem csak a tár gyi kül vi lág ban 
je len nek meg, ha nem a tár sas kap cso-
la ti, csa lá di élet ben is ki fe je zõd nek. A 
ne mi kap cso la tok is bir tok vi szo nyo-
kat ké pez nek le: ki nek mi hez van jo ga.
A fe le ség nek jo ga van a tár sa sá gi élet 
és a tisz tes re no mé kö te le zõ kül sõ sé-
ge i hez, a férj nek ez zel szem ben jo ga
van pa ran csol ni a há ló szo bá ban és 
igé nye i nek ma ra dék ta lan ér vényt és 
ki elé gü lést sze rez ni. A kí vül ál ló ság-
tól és ma gány tól szen ve dõ el be szé lõ 
per sze meg ta lál ja a sa ját pél da ké pe it, 
ro kon lel ke it, ha úgy tet szik. Le gyen
szó a ka to li kus Heckenast atyá ról 
(aki va ló ban a ben cés gim ná zi um 
ta ná ra volt ez idõ tájt), vagy a szo ci a-
lis ta ér zel mû, zsi dó gyer mek or vos ról, 
Ló ránd dok tor ról. Õket azon ban, mint 
oly sok ér té ket, ért he tet len és kí mé let-
len mó don el so dor ja a há bo rú.

A re gény má so dik har ma dá ban 
to vább ár nya ló dik a kép a ko ra be li 
tár sa dal mi vi szo nyo kat il le tõ en. A 
há bo rú kel lõs kö ze pén ke rül az el be-
szé lõ Bu da pest re, édes ap ja igen csak 
te he tõs ro ko nai kö ré be, nagy ap ja 
te me té se mi att, s a há bo rú vé ge fe lé 
a novákpusztai ura dal omban ta núi 
va gyunk az om la do zó fe u da liz mus 
anak ro nisz ti kus ma rad vá nya i nak is. 
A bu da pes ti szín rá vi lá gít ar ra, hogy 
a nagy pol gár ság egy haj szál nyi val 
sem volt egész sé ge sebb (leg alább-
is egy gyer mek sze mé ben), mint 
a gyõ ri kis pol gár ság. Ugyan úgy a 
bir tok vi szo ny ok, a le egy sze rû sí tett, 
os to ba po li ti kai és eti kai esz mék és 
per sze a be te ges ne mi ség fog lyai ezek 
a fér fi ak és nõk. A leg szem lé le te sebb 
pél da er re Neu mann Je nõ, a dús gaz-
dag ipa ros, aki el sze gé nye dett ne me si 
csa lád ból szár ma zó fe le sé gét sze xu á-
lis ha tal má val pró bál ja ar ra kény sze-
rí te ni, hogy be jut tas sa a leg ma ga sabb 
ne me si kö rök be, így Hor thy hold ud va-
rá ba, s aki nek leg ked ve sebb el fog lalt-
sá ga, hogy sö té te dés után, a lé gi ri a dó 
ide jén rab szol ga ként tar tott mun ká sa it 
ki vi lá gí tott fut ball pá lyán ját szas sa, a 
fe jük fö lött el zú gó brit bom bá zó gé-
pek ber re gé sé tõl kí sér ve. Még is a csa-
lád koz mo po li ta Neu mann (Newman) 
ága von zóbb a már ki lenc éve sen érett 
sza bad el vû Gyu ri ká nak. Kü lö nö sen 
Bo risz alak ja, aki ba rát sá gá val és 
okí tá sa i val el ül te ti a gyer mek ben a 
vi lág pol gár at ti tûd jé nek csí rá ját. A 
há bo rú ké sei éve i ben, ami kor a csa lád
Novákpusztára köl tö zik, hogy a bom-
ba tá ma dás ok tól fe nye ge tett Gyõr bõl 
biz ton ság ba ke rül je nek, s ami kor Gyu-
ri ka ap ja kény te len be vo nul ni a se reg-
be, hõ sünk nek kell el tar ta nia sa ját 
ma gát és édes any ját is, így egy csa pás-
ra fel nõt té vá lik. Mi több: fér fi vá. A 

Bu da pes ten, Bo risz bûv kör ében el töl-
tött idõ alatt és az ura dal mi kör nye-
zet ben vég le ges sé vá lik a fõ sze rep lõ 
ne mi irá nyult sá ga, és sze mé lyi sé gé bõl 
nyom nél kül eli mi ná ló dik a nõi prin cí-
pi um. Egy szer smind ki tel je se dik az az 
álom sze rû, fan tá zia dús, a szürreáliába 
haj ló szem lé let, ame lyen ke resz tül az 
el be szé lõ a vi lá got be fo gad ja.

Ér de kes to váb bá a fõ hõs vi szo nya 
azok kal a ko ráb ban már em lí tett sze-
mé lyek kel, akik nek kö szön he tõ en 
vég be megy szel le mi fel sza ba du lá sa. 
Galajda, aki rá nyit ja sze mét a mû vé-
szet re, Lõ rinc, a csa lád kegy vesz tett 
tag ja, aki meg lát tat ja ve le a hét köz-
na pi ese mé nyek ben meg nyil vá nu ló 
te at ra li tást, Heckenast atya, aki an tik
és ke resz tény esz mé ket ül tet a szí vé-
be, Ló ránd dok tor, aki po li ti kai és 
er köl csi fel sza ba dí tást vé gez, s vé gül 
Bo risz, aki fel nõt té avat ja õt. Kö zös 
e ka rak te rek ben, hogy ne mi sé gü ket 
va la mi fé le kép pen zá ró jel be te szi 
vagy relativizálja az el be szé lõ, aki nek 
el mé jé ben (szí vé ben) mind an  nyi an 
egy sze mé lyes mi to ló gia ré szé vé vál-
nak, akár ha füg get le ned né nek sa ját 
va lós sze mé lyük tõl, már amen  nyi ben 
egy ál ta lán volt ne kik. Úgy is le het 
te kin te ni rá juk, mint a fel nõtt M. G. 
H. („OR G. M. H. – NOT REALLY 
A QUESTION”) sze mé lyi sé gé nek és 
ér ték rend jé nek kü lön bö zõ kom po nen-
se it meg je le ní tõ, meg sze mé lye sí tõ 
sze rep lõk re. A gyer mek Gyu ri ka 
szá má ra ezek az el kép zelt vagy va lós
sze mé lyek ugyan azt a me ne kü lést 
je len tik egy ért he tet len és bo lond 
vi lág ból, mint a fék te len fan tá zia bi ro-
dal ma és a mû vé szet (a ko moly ze ne, 
a rajz). A szel le mi és lel ki el ru gasz-
ko dást a ki csi nyes ség és a fruszt rá ció 
vi lá gá ból.

Bár mi lyen el ru gasz ko dott, még 
in kább el emel ke dett lé lek is az 
el be szé lõ („a gye rek”, Gyu ri ka, 
Dzsordzsó, Má rió, s még meg an  nyi 
né ven ugyan az a sze rep lõ), bár meny-
 nyi re til ta ko zik is min den por ci ká ja 
az õt kö rül ve võ re a li tás el len, még is õ 
ké pes a leg job ban fel dol goz ni a há bo-
rút, mely az el sõ sor tól kezd ve fe nye-
ge tõ, föld alatt iz zó lá va fo lyam ként 
van je len a re gény ben. A har min cas 
évek gyöt rõ szo ron gá sai, csa lá di, tár-
sa dal mi, po li ti kai, et ni kai és eg zisz ten-
ci á lis fe szült sé gei, az em be re ken el ha-
ra pó dzó õrü let, az ab szur di tás ba haj ló 
élet hely ze tek mind-mind ugyan ab ba 
az irány ba mu tat nak, mely nek a vég-
pont já ban egy ke gyet le nül pusz tí tó és 
min den ed di gi nél õrül tebb há bo rú vár. 
S fur csa mó don a meg ve tett, gyen ge, 
ké tes iden ti tá sú, el vont gon dol ko dá sú 
és min den te kin tet ben élet kép te len-
nek és ér ték te len nek te kin tett Gyu ri ka 
lesz az, aki meg ol dást ta lál a csa lád
prob lé má i ra. Ért het jük ezt úgy, mint 
a szer zõ ál lás fog la lá sát, mi sze rint a 
vi lág há bo rú esze ve szett ha lál tán cán 
csak a csi szolt in tel lek tus, a nyi tott-
ság, a mû vé szet, a gon do lat sza bad-

sá ga, az áll ha ta tos ság és a 
bá tor ság, ezek az an tik vi-
tás ban gyö ke re zõ, eu ró pai, 
hu ma nis ta ide á lok ké pe sek 
úr rá len ni?

A könyv vé gé re el ju-
tunk ad dig a kö vet kez te té-
sig, hogy a Galajda alig ha nem nagy 
mû. A re gén  nyel kap cso lat ban azon-
ban van egy olyan sa já tos ér zel mi 
vi szo nyu lá sa is a ma gyar ol va só nak, 
hogy a Galajdára kül föl di re gény ként 
te kint, s egy olyan ki csi és nyel vi leg-
kul tu rá li san el szi ge telt or szág ban, 
mint a mi énk, jól esõ ér zés az eu ró pai 
iro da lom egy el is mert da rab já ban 
ha zánk ról ol vas ni. Kü lö nö sen igaz ez, 
ha az ol va só gyõ ri. Gyõr ugyan is még 
nem vált ilyen pon tos és plasz ti kus 
iro dal mi fel dol go zás tár gyá vá. Úgy 
is ol vas hat juk a re gényt, mint szí nes,
be szé des anek do ták kal tar kí tott, har-
min cas évek be li be dek kert. A re gény 
el sõd le ges hely szí né ül szol gá ló gyõ ri 
bel vá ros nem vál to zott an  nyit e kö zel
het ven év alatt, hogy ne is mer jünk rá 
min den ut cá já ra, te ré re, temp lo má ra, 
szeg le té re. Ez az iro dal mi tex tus sá 
vált, és ezért né mi képp el ide ge ní tett 
ott ho nos ság meg ta nít ja az ol va sót 
ar ra, mi ként te kint sen úgy a vá ros ra, 
mint a nap mint nap meg élt nél ér de-
ke sebb, már-már eg zo ti kus hely re. A 
mond hat ni tér ké pé sze ti pon tos sá gú 
vá ros le írá sok (Du na-híd, Radó-
sziget, Szé che nyi tér és kör nyé ke, 
a Te le ki ut ca stb.), a ré gi üz le tek 
(mint a Salzer-kereskedés), csa lá dok, 
emblematikus ala kok (mint pá ter 
Heckenast) meg je le ní té se nem csak 
írói, ha nem em be ri tel je sít mény is, 
hi szen Hofmann ’56-os emig rá lá sa 
óta nem járt szü lõ vá ro sá ban. Nem 
járt, egé szen ed dig. A 2006-os Gyõ ri 
Könyv sza lon ven dé ge ként ugyan is, 
öt ven év után ha za lá to ga tott. En nek a 
gesz tus nak a sze mé lyes sors szük ség-
sze rû sé gén kí vül szim bo li kus je len té-
se is van: a ki vá ló szer zõ ta lán most 
– meg ér de mel ten – be vo nul a ma gyar
iro dal mi köz tu dat ba, és meg ta nu lunk 
rá sa já tunk ként te kin te ni, úgy is, mint 
szín pa di szer zõ re és úgy is, mint 
re gény író ra.

(Eu ró pa Könyv ki adó, 2006)
Fal vai Má tyás

Szemelvények a né met
nyelvû kri tikákból
(Maria Georg Hofmann:

A. Galajda, a bal kezes köl tõ
színre lép)

Süddeutsche Ze i tung, München,1966. 
már ci us 23/24.

„... a gyer me kek ra di ká lis em pi ris-
ták, leg alábbis ezt kell hin nünk Maria 


