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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 
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Georg Hofmann köny vét 
ol vas ván: már meg akar-
ják ér te ni a dol go kat, de 
egy elõ re haj lan dók töb-
bet lát ni, mint a fel nõt-
tek; tapasztalatokat gyûj te-
ni, ame lyek még nem ava-

sod tak meg.
... Gyõr, Ma gyar or szág, rö vid del a 

má so dik vi lág há bo rú elõtt: a tör té ne-
lem ben, amely csa ló ka mó don an  nyi-
ra át te kint he tõ nek tû nik. És amely 
még a fel nõt tek szá má ra is egy dü lön-
gé lõ ha jó le he tett, még a há bo rú sej-
tel me nél kül is: min den kép pen olyan 
ha jó, amely nek e kö zép fe dél ze tén 
sen ki nek sem volt biz tos he lye, meg 
kel lett har col ni ér te, az tán pe dig meg 
kel lett vé de ni. És mi cso da vi szon tag-
sá gok kö ze pet te! Ott van az öt nagy-
né ni, akik nek fér fi kel le ne, szük ség 
ese tén ta lán még mun ka is; ott van nak
a nagy szü lõk egy ka to na szö ke vén  nyel 
és egy nim fo má ni ás nõ vel, és egyik-
nek Neu mann a ne ve, ami bi zony
va la hogy zsi dó san cseng, és a víz fe jû 
öccs, Gabili... De nem elég, hogy a 
csa lád már egye dül is elég anya got
nyújt a »szórakoztatásra«, tá ma dás-
sal, vé de ke zés sel, re me gõ fé le lem mel 
és átok kal: az óce án, amin vi tor lá zik, 
ma ga is meg inog, Hor thy kor mány zó-
nak át kell ad nia a ro hadt ügye ket a 
ná cik nak...”

Die Ze it, Ham burg, 1966. ok tó ber 18.
Az ele ven ren det len ség 
„... több nyi re az em lé ke zés fé sü-

li ki a kontyból a tet ve ket; ki bont ja 
a cso mót, és a hos  szú élet bõl síma 
cop fot fon. Maria Georg Hofmannál 
úgy áb rá zol ja az em lé ke zést, ahogy 
az va ló ban mû kö dik: mint sa ját ké pek
és ide gen mon da tok szö ve dé két, 
mint az ide gen ség meg je le né sét ott, 
ahol pe dig kö zel ség nek kel lett vol na 
len nie – és mint a bi za lom át élé sét, 
ahol leg alább is a min den tu dó fel nõt-
tek lo gi ká ja sze rint az ide gen ke dés 
lett vol na he lyén va ló. Nagy lé leg ze tû 
el be szé lé se a sok tör té ne tet egyet len 
élet tör té net té kö ti ös  sze anél kül, hogy 
ren det te rem te ne ott, ahol az éle tet az 
ös  sze vis  sza ság je len ti. A tör té ne lem 
dur ván be le ront eb be a gyer mek kor-
ba, a vé let len sok szor ször nyû, és  
ami meg bíz ha tó, rit kán kel le mes. De 
ott, ahol a gyer mek a leg ke vés bé szá-
mí ta na rá, a ször nyû bõl ki bon ta ko zik 
a szép, egy fény te len hely zet vá rat lan 
utat mu tat. Szentimentalitás és olyan 
op ti miz mus, amely a fan tá zia hi á nyán 
alap szik, nem for dul elõ eb ben az el be-
szé lés ben – ez zel szem ben az egé szet
át szö vi a gro teszk irán ti éles ér zék.
Mert a gro teszk, azt ta nul juk eb bõl a 
könyv bõl, nem a va ló ság el tor zí tá sa; 
el len ke zõ leg, a gro teszk gyak rab ban 
fe di a va ló sá got, mint gon dol nánk.”

Salzburger Volkszeitung, 1995. no vem-
ber 22.

Egy gyer mek az ab szurd vi lág ban

„A drá ma író Maria Georg 
Hofmann – mû ve it töb bek közt a 
Stá jer or szá gi Õsz ke re té ben ját szot-
ták – meg ír ta el sõ re gé nyét. Az Otto 
Müller Ki adó hét fõn mu tat ta be »A. 
Galajda, a bal ke zes köl tõ szín re lép« 
cí mû köny vét az Eizenbergerhof Iro-
dal mi Ház ban...

A re gény az író nõ ma gyar szü lõ vá-
ro sá ba ve zet az 1933 és 1945 kö zöt ti 
idõ ben. Gaz dag rész le tes ség gel és 
ki fi no mult több han gú ság gal ecse te li 
egy csa lád kis vi lá gát egy kis vá ros-
ban, amely be el ke rül he tet le nül be tör 
a nagy vi lág, erõ szak kal és há bo rú val. 
A re gény kö zép pont já ban egy gyer-
mek áll, aki egy olyan tár sa da lom nor-
má in kí vül he lyez ke dik el, amely ben
már úgy is ré gen ki tört az em be rek 
köz ti há bo rú...

A »Galajdá«-ban szín pa di, epi kus 
és lí rai ré szek fo nód nak ös  sze egész-
 szé. A mo tí vu mok és a nyelv sok ré tû-
sé ge foly tán Maria Georg Hofmann 
re gé nye ko moly fel adat elé ál lít ja az 
ol va sót.”

Literatur und Kritik, 1997. no vem ber, 
Paul Yvon

A nor mák el uta sí tá sa – Maria 
Georg Hofmann nagy szín re lé pé se

„A tar ta lom jegy zék nek 446 ol dal-
ból kel le ne áll nia.

1938–1945, Gyõr. Egy csa lád a 
há bo rú ban és há bo rú a csa lád ban, 
mint a leg szebb bé ke idõk ben. Maria 
Georg Hofmann, a gyer mek Giorgio, 
a harc ról me sél. A harc ról az el len,
hogy nor mák so ka sá ga sze rint él jen. 
Iga zi bí ró sá gi ri port: egy cso dá la to san 
fo gya té kos, ár tat lan gyer mek ítélete a 
tör tén tek rõl, sze mé lyek rõl és azok ról,
akik eze ket ala kít ják.

Egy pél da: Giorgio gyer mek or vo-
sa meg tes te sí ti a zsi dó nyu gal mat, a 
zsi dó sut to gást, a zsi dó plety ká lást, 
a zsi dó szem re há nyást, a zsi dó gyû lö-
le tet, a zsi dó men tést, a zsi dó de por tá-
lást és az ál do za tok meg ve té sét. Az 
ál lo más hoz ve ze tõ ut cát, ame lyen a 
zsi dók né mán cso szog va von szol ták 
magukat, ké sõbb Már tí rok út já nak 
ne ve zik el; ko ráb ban va la mi szent 
volt a név adó.

Má sod szor, megint csak mint pél-
da: a ci gá nyok lop nak. A kis vá ros 
pe re mén, a ci gány te le pü lé sen lát hat-
juk, Hofmann tol lá ból, men  nyi re élet-
el le nes az, amit be lénk ne vel nek: aki 
nem eh hez tart ja ma gát, ki kö zö sí tik, 
ami a szo ci á lis ha lál lal egyen lõ. Aki 
vi szont iga zo dik hoz zá, biz to sab ban 
hal meg.

Vagy egy har ma dik pél da: a csa lá-
di ün ne pek és hit tan órák meg ját szott 
na i vi tá sa – A Jó is ten okos és per sze 
jó. Az em be ri élet kez de té re vi szont 
az ere den dõ bûnt te szi, te hát az el sõ
mon dat csak vagy ha zug ság, vagy 
hü lye ség le het, mert a gyer me kek ra di-
ká li san és jól gon dol koz nak.

A könyv min den ha tárt át lép, te hát
e re cen zió író já ét is.

A gyer me kek radikálisan és jól 
gon dol koz nak. Te hát a há bo rú min-
den gyer me ket meg lep, leg in kább 
per sze a csa lá don be lü li, had üze net 
nél kü li há bo rú. Giorgio ap ja öl dök lõ 
sza dis ta, ugyan ak kor gyen géd sze rel-
me se a ha lott gé pek nek, ame lye ket 
bel sõ hal lá sá val új élet re kelt. Az anya 
bol dog ta lan nõ, aki kí noz za fér jét. És 
mind ket ten kí noz zák a gyer me ket, a 
kis pi maszt.

A gyer me kek szem te le nek, mert 
egy sze rû en lát ják a dol go kat és esze-
rint re a gál nak is rá juk. Giorgio vé de-
ke zik a lét harc ban és a ne mek har cá-
ban, ahogy ké sõbb a fel nõtt Hofmann 
ír ja  köny vé ben.

…A ne mek sze re pe rá vi lá gít, mi ért 
nem en ge di ez a könyv, hogy a meg lé-
võ nor mák sze rint ítél jük meg. Ra di-
ká li san met szi át a cso mót: min den
nor mát el uta sít, mert min den nor ma 
életellenes…

Az író nõ két ség beesett bá tor sá ga 
a jö võ be mu tat: az éle tet csak a ha tár-
át lé pés te szi le he tõ vé az élet el le nes 
kö zeg ben; a bal ke zes ség nagy se gít-
ség eb ben a tü le ke dõ lé te zés ben, ha 
az em ber túl éli kö vet kez mé nye it: 
vi lá gos sá te szi azt az iz zó korzettet, 
ame lyet az át lag em ber a kü lön le ges 
ember szá má ra tart fenn.

Az ön élet rajz a fel nõtt bi zo nyí té ka 
[meg bi zo nyo so dá sa?] a gyer mek esz-
kö ze i vel. Nos, egy ilyen bor zal mas 
gye rek kor ál ta lá ban azt ered mé nye zi, 
hogy a gyer mek nem vá lik fel nõt té 
– és ha még is, ak kor nem em lék szik a 
gyermekkorra. Georg Maria Hofmann 
eb ben is el uta sí tot ta a nor mát. Ezért 
az tán köny ve nem ön élet rajz – ah hoz 
túl bá tor és túl vad, túl ren de zet len és 
la bi rint sze rû, gyer mek szem mel lát ta-
tott le írá sai túl sá go san élet hû ek.

Pataky Mik lós for dí tá sa

„Tudom, hogy
tudjátok”

(Deák Lász ló: Em lékkönny)

„Új ra s új ra fel dõl a mér leg” – ír ta
De ák Lász ló a kö zel év ti zed nyi hall-
ga tás után meg je lent foj ta tás cí mû 
vers kö tet ének cím adó ver sé ben, mely 
egy szer re szól a le foj tott ság élõ ha lott 
ál la po tá ról, il let ve az élet (s az élet mû)
foly ta tá sá ról. De bár mi lyen szé pen 
szól Orp he usz lant ján az új ra meg ta-
lált ének, nem szól hat más ról, mint a 
ki fosz tott ság tes ti-lel ki kín ja i ról. Leg-
fon to sabb szó la má ban ugyan ar ról, 
mint a köl tõ leg újabb, Em lék könny
cí mû vers kö te te, mely a foj ta tás iker-
köny vé nek tet szik. An nál is in kább, 
mert az új ver sek él mény gó ca vis  sza-
utal a ko ráb bi kö tet anya gá ra, ben ne 
az 1999. de cem ber 24–27-re, ahol a 


