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Amikor Heinrich von Kleist 1811-ben berlini 
lapjában a Wiener Zeitung egy 1803-as tudósí-
tását átvéve beszámolt arról, hogy 1776-ban 
a magyarországi Király-tóban a halászok egy 
különleges „vízi embert” találtak,1 nem sejt-
hette, hogy ez a lény nem „szirén” volt, hanem 
a keresztségben István nevet kapott, valóban 
különös módon a vízi világban egyedül felnőtt 
gyermek, akit nem is 1776-ban, hanem még 
1749-ben fedeztek fel a kapuvári halászok. A 
szóban forgó tó a legutóbbi magyar Kleist-össz-
kiadás magyarázó jegyzetével ellentétben nem 
a Fertő-tó volt, sőt, nem is annyira tó volt, in-
kább annak a hatalmas lápvidéknek egy része, 
ami ma már nem létezik, mert lecsapolták.2 Az 
állítólag pikkelyes bőrű, lábujjai között úszóhár-
tyát növesztett, beszédképtelen kisfiú (ez a „ma-
gyar Maugli” vagy Aquaman) azután Hany Istók 
néven vált széles körben ismertté; egyszerre 
folklorizálódott szánni és kedvelni való és ijeszt-
getésre is alkalmas thriller-figuraként.

Ez a különös vízi lény lett aztán 2019-ben 
Darvasi László új regényének alapmotívuma. A 
Magyar sellő élén három mottót olvashatunk, 
az első az említett Kleist-írást idézi. A második 
Örkény Tótékjából való, és az érthetetlennel a 
tömegpszichózis hergelése folytán ösztönösen 
szembeforduló heves erőszakot mutatja. A har-
madik pedig az oratórium szó magyarázata a ka-
tolikus lexikonból.

Első ránézésre elég távoli dolgok ezek: Kleist-
féle sellő–Hany Istók, csoportos idegengyűlölet és 
az imádság helye – de a regényt olvasva hamaro-
san összeáll a kép: egy vízi lény nagy indulatokat 

1 KLEIST, Heinrich von 2013. Vízilények, szirének. Ford. HÁMORI Ágnes. In: KLEIST, Heinrich von, Próza. 
Szerk. Földényi F. László. Kalligram Kiadó, Pozsony, 226.

2 GERENCSÉR Péter 2011. Hany Istók alakváltozásai. FISZ Könyvek 55. Rábaköz–Hanság Turisztikai Egyesü-
let–Fiatal Írók Szövetsége, Kapuvár–Budapest, 94. [http://www.elib.hu/18300/18321/18321.pdf (a letöltés ideje: 
2020. 06. 19.]

szül, a tömegekre is hatással van, és valahogyan a 
hit kérdései is szóba kerülnek.  De nem lehet így 
összefoglalni a cselekményt, mert a regény nem 
engedi meg az ilyen egyszerűsítést – ahogy ez 
Darvasi szövegeire általában is jellemző. Pedig a 
Magyar sellő szerencsésen elkerüli A könnymutat-
ványosok legendájára és a Virágzabálókra jellemző 
túlírtságot, a saját ornamentikájába és történet-
bonyolító meg motívumhalmozó képességébe 
belefeledkező szöveg burjánzó automatizálódá-
sát. Az új regény ugyanis – a Taligáshoz hasonló-
an – tömör, feszes próza, ami leginkább azért válik 
előnyére, mert végre világosabban látszik, hogy 
mi mindenre képes Darvasi narratív eszköztára, 
amely így, lecsupaszított, sűrített formában még 
erőteljesebben képes hatni.

Valamikor a 19. században vagyunk, de le-
hetnénk akár a középkorban vagy bármikor az 
ipari forradalom előtt (Haydnt, Beethovent már 
ismerik, játsszák; ez az egyetlen időkoordináta), 
egy német–osztrák–magyar kisvárosi világban, 
de lehetnénk bárhol máshol is. A kisvárost a he-
lyi gróf irányítja, aki viszont sem az államelmélet-
hez, sem a politikacsináláshoz nem sokat konyít, 
inkább szenvedélyeit éli ki, ezért intézője, Henrik 
a közösség de facto vezetője. Az udvarban nem 
sokan dolgoznak, épp csak a legfontosabb állá-
sok képviselőit találjuk meg: kertész, költő, tor-
túramester (utóbbi két szereplő sok tekintetben 
hasonló jellemmel, illetve feladatkörrel és elhi-
vatottsággal bír). Áttételesen persze a kisváros 
minden földművese és iparosa is a grófnak dol-
gozik. Valakik elkezdték (behozták) a kődobálás 
szokását: megmagyarázhatatlan módon egyre 
többen, egyre erőszakosabban dobálnak köveket 
(„most ez a szokás, szoktak dobálni, a kedvüket le-
lik benne. Van haszna nyilván. Van foganatja.” 10.) 
Dobálják az embereket, a házakat, egyeseknek 
már menekülniük kell a gyűlölet hullámai elől. A 
gróf közben elhozatja Magyarországról az ott ki-
halászott vízi lényt, ami közmegegyezés szerint 
egy világszép (bár arctalan) sellő. De még mielőtt 
céljába érne a ládában, valahogy nyoma vész az 
udvar közelében. Ezért szoborban örökítik meg a 
sellő elképzelt idomait. Egy Jonas nevű szénégető 
pedig teljesen marginálisnak látszó, apró nézet-
eltérés miatt kerül egyre nagyobb konfliktusba a 
grófi–intézői hatalommal.

Darvasi korábbi regényeihez képest itt nincs 
nyoma a mágikus realizmushoz kapcsolható 
írásmódoknak. A Magyar sellő poétikája meta-
foraalapú. Ez a tény, valamint a történet helyhez 
és időhöz csak alig-alig kötöttsége engedi játék-
ba hozni a (népszerűbb) recepcióban a regény 
politikailag aktualizáló, allegorikus olvasatait is. 
A történet politikai vonatkozásai mindazonál-
tal nincsenek szorosabb kapcsolatban közéleti 
viszonyainkkal, mint mondjuk a Magyar sellő fő 
előszövegeként elgondolható Kohlhaas Mihály, 
vagy az elnyomást, egyenlőtlenséget, korrupciót 
tematizáló bármely más mű.

A Magyar sellő tele van nyelvi és fizikai erő-
szakkal, zsarnoksággal, kegyetlenséggel, maga a 
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prózai szöveg is – érezni – erőszakkal akar hatni 
olvasójára. Hatásos és erőteljes nyelvi regiszter-
váltásokkal él: a leírásokra és belső monológokra 
használt emelkedett, néha ironikus, néha na-
gyon lírai szöveg bármikor egy pillanat alatt át-
válthat agresszíven pattogó tőmondatokba, ami 
a párbeszédek és az állapotváltozások sajátja. Ez 
a váltás szinte mindig valaminek a megszakítása-
ként, külső beavatkozásként, erőszakként jelenik 
meg. Néha nem tudni, ki nyilatkozik meg ezek-
ben a gyakran dőlttel szedett sorokban. Bizo-
nyos esetekben a kisváros közösségének „kóru-
saként” azonosítható a beszélő, de legtöbbször 
a türelmetlenül erőszakos Henrik intéző felel a 
beavatkozásért, valami rendkívül indulatos, bősz 
káromkodás kíséretében. Ez a nyelvi agresszió 
kiszámíthatatlansággal párosul: az olvasó nem 
sejti, mikor jön az újabb váltás.

Ennek az egyre fokozódó erőszaknak az ere-
dete meghatározhatatlan, és már az emberi 
érintkezések általános közegét adja a szereplők 
számára. A politikai elit pedig hatalommegtartá-
si céljai következtében – és, hát, hogy ne legyen 
minden annyira unalmas – igyekszik erre a hul-
lámra ráfeküdni, és az erőszakos indulatok élét 
potenciális ellenfeleire irányítani. Rendszerének 
erőszakát pedig valami tőle függetlenül létező-
nek és az egyetlen helyes, felvilágosult útnak, 
valódi progressziónak állítja be („Érti-e az idők 
szavát Jakab?”, 190.) A tömegek manipulációja 
(„Hanem most nálunk! Jó úton jár a tartomány!” 
53.) mellett igen változatos módszerekkel (lefize-
tés, propaganda, kínzás) próbálja minél több be-
folyásos állampolgár és intézmény támogatását 
elnyerni. Van, aki behódol vagy beletörődik és 
van, aki az ellenállás valamely formáját választja 
(„az idők szavát megértve teljes tapasztalatukkal 
a gróf oldalára álltak, helyezkedtek vagy mene-
kültek, ki hogyan fogalmaz ezekben a bonyolult 
kérdésekben” 34.).

A grófi elittel nem morális, hanem jogi, jog-
egyenlőségi alapon szembeszálló, magának az 
elitnek a jogi felsőbbségében egyébként nem 
kételkedő, törvénytisztelő Jonas törvénybe nem 
ütköző tevékenységeit ez a hatalom – mert Jo-
nas nem hódolt be – előbb bürokratikusan, majd 
fizikai eszközökkel gáncsolja, és belőle erős mé-
diagépezete útján a politikai közösség ellenfelé-
nek képét gyúrja meg. A legnagyobb válsághely-
zetben maga is végigzongorázza feleségével az 
ellenállás lehetőségeit: öngyilkosság, áldozat, 
kivándorlás, társadalmi mozgalom szervezése, 
felkelés. (Azután, hogy egyik sem válik be neki: 
a hite menti meg.)

A türelmetlenül az élet egyre több területét 
igazgatni akaró totalitárius hatalomgyakorlásnak 
és a vele való szembenézésnek az irodalomban 
sokszor és sokféleképp feldolgozott módjai ezek, 
a „Pofán lesz verve Jakab, szét lesz verve a kiba-
szott, okoskodó, folyton kérdező kurva feje” (79.) 
valós fenyegetésétől és a „nagy eredmény volt, 
hisz el is zavarhatták, tömlöcbe is dughatták vol-
na” (104.) örömétől a „Lehetne sokkal rosszabb, 
hát nem?” (120.) és a „Nem bántotta őt, csak a kör-
meit tépte le” (141.) beletörődéséig. Darvasi újítá-
sa, azt hiszem, mindezeknek a politikai beállítódá-
soknak a nyelvi homogenizációjában keresendő, 
és abban, ahogy a cselekményben előforduló fi-
zikai erőszakot a regény nyelvi erőszakával képes 
összekapcsolni. Mindez azt eredményezi, hogy 
egyik magatartást, egyik reakciót sem ítéli helye-
sebbnek a többinél, egyiket sem helyezi morális 
alapon a többi fölébe: még a saját nyelvét kivágó 
kovács vagy a fejére szögezett ládával járkáló ker-
tész sem lesz mintakép, ahogyan Jonas sem.

A Magyar sellő nem kíván politikai allegória 
lenni, és szerzője korábbi törekvéseivel szem-
ben nem történelmi regény és nem is történel-
mi metafikció („áltörténelmi regény”). Nem eme 
műfaji kódok szerint kell tehát olvasni. A kelet-
európai politikai szatíra eltűnni látszó hagyomá-
nyához (Čapek, Mrożek, Örkény, Spiró) ennél kö-
zelebb áll – például a sellőszobor csizmaszoborrá 
változásának groteszk képe és sokszor ironikus 
nyelve miatt –, de az, hogy a cselekmény töké-
letesen fiktív, és helytől meg időtől nagyon is 
elemelt, vagyis kevésbé történetfilozófiai és po-
litikai víziókkal, hanem nagyfokú általánosítással 
dolgozik a szöveg, inkább a mítoszok és a mesék 
világával utalja közvetlen kapcsolatba. A mítosz 
és a mese nem úgy didaktikus, mint a parabola: 
utóbbinál az eleve meglévő tanulsághoz készül 
utólag a történet, előbbiekben viszont valami-
lyen, másként elmondhatatlan léttapasztalat 
sűrűsödik össze, sokszorosan metaforizálódik, 
és általában a konkrét tartalom vagy tanítás 
sem tételmondatként foglalható össze, olykor 
szavakkal pontosan nem is kifejezhető, hanem 
metaforaként olvasandó.

A regény elbeszélője néha falakba ütközik. 
„Állt a levegő, levél se rezdült, mintha egyetlen 
kimondhatatlan szóba sűrűsödött volna a vi-
lág.” (142.) „A népek láttak, amit láttak, éreztek, 
amit éreztek.” (133.) De nem a nyelvi kifejezés 
korlátozottsága fölött érzett bánat miatti el-
hallgatást vehetjük észre itt, hanem azt, hogy a 
közösséginek feltételezett tudást erős nyomás 
alatt szenvedő időkben politikailag veszélyes, de 
ugyanennyire felesleges is kimondani. A kimond-
hatatlan szó és a szavakkal megfogalmazhatat-
lan látvány és érzés nem más, mint trauma, amit 
a metafora közelíthet meg, és ami a mítosznak is 
legfőbb alapanyaga.

A Magyar sellőben Hany Istók története is 
mítosz, és a Kleist (és mások) által feldolgozott 
Kohlhaas-történet is az, ahogy a Biblia könyvei-
ben írtak is. Olyan eseménysorok ezek, amelyek 
könnyen felismerhetők, de nem értelmezhetők 
allegóriaként, hiszen nem a „virágnyelv” esztéti-
kája, hanem a mítosz metaforikus működése ha-
tározza meg őket. A sellő egy allegorikus olvasat 
számára semmivel sem azonosítható, mert valójá-
ban semmi nem derül ki róla, hiszen sosem látjuk. 
A Magyarországról a grófi udvarba hozatott és el-
tűnt, de időről időre rejtélyes módon felbukkanó 
vízi lény mégis sokféle, varázslatosnak tűnő mó-
don segít Jonasnak és a fiának. Ahogy – a gróf em-
bereivel párhuzamosan, persze egész más céllal 
– próbálják felkutatni a vízi lényt, valójában ma-
gukkal, a saját életükkel kerülnek közelebbi kap-
csolatba, hiszen annak valódi értelmét keresik. A 
fiú felfedezi a szerelmet és a szexualitást, férfivá 
avatódik, apja pedig törvényi igazáért és az ősei 
által kiharcolt eredmények megtartásáért küzd. 
Végül a sellő húzza ki Jonast a föld alól, úgy, hogy 
előtte a sírban ketten eggyé lesznek, de nem sze-
xuálisan, hanem valamilyen metafizikai szinten: 
a férfi tudatában megjelenő sellő előbb önálló 
lényként mutatkozik, majd beleolvad a férfiba, 
aki emiatt lesz képes kiemelkedni. A sellő tehát 
a tudatos, cselekvő, harmonikus élet és az egyén 
önmagába vetett hitének a metaforája. Ez a ma-
gyarázata a regény harmadik mottójának, amely 
az oratórium szó magyarázata: „az imádság helye, 
imaterem…”. Az imádság működik a tó fenekén és 
a föld mélyén is, mert az imádság egyedüli helye: 
a testnek temploma, vagyis maga az ember. (De a 
játék része, hogy a szó másik jelentése is aktiváló-
dik, ugyanis Haydn Teremtés-oratóriuma a regényt 
keretbe foglalva kétszer is előkerül. A gróf és in-
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tézője játszatják az udvar zenészeivel, pusztításuk 
közben, a teremtést.)

Egyébként is gyakori – és ebben a regényben 
kiválóan átgondolt és megírt – eljárása Darvasi-
nak, hogy vagy egész történeteket sűrít metafo-
rákká (például a tortúramester lepkéi), vagy me-
taforákat bont ki történetekké (ilyen a kövezés/
dobálás, de a kovácsmester esetében a seggnya-
lás is). Az is előfordul, hogy a két módszer oda és 
vissza is működik, egymásra hatva: az udvari köl-
tő félfülűsége eleinte hatásos, a költészetre is vo-
natkoztatható, jellemző trópusnak látszik, aztán 
a szereplő története megmagyarázza, hogy mi-
ért csak egy füle van, az egyfülűség mint meta-
fora viszont még így is többet jelent önmagánál.

A Magyar sellő sok mindent magába olvasztó 
mesei jellege a szereplők neveiben is látványos. 
A főhős neve egyértelmű utalás Jónás prófétára. 
A szénégető legnagyobb próbatétele és meg-
menekülése meg is idézi Jónás könyvének egyes 
részeit, ahol a próféta a cethalat sírhoz hasonlít-
ja, és az onnan való szabadulásáért ad hálát az 
úrnak: „Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre 
bezárult mögöttem a föld. De te kiemelted éle-
temet a sírból” (Jónás 2, 6–7). Az itteni Jonas 
pedig „kihúzta magát a hullámzó földből, mint 
egy halember.” (199.) Fia, Jakab neve a bibliai Já-
kob nevének változata, aki elárulja apját, Izsákot 
(bátyja helyett csalással ő veszi fel apjától az el-
sőszülöttnek járó áldást), aztán sok viszontagság 
után végül kibékülnek. Ez a történetmotívum a 
regénybeli apa–fiú viszonyban is ismétlődik.

Az sem véletlen, hogy a szuverén hatalmat 
képviselő, féleszű gróf névtelen: mindegy, hogy 
hogy hívják, mert ő az egyetlen figura, aki funkci-
ójával azonos. A gróf az gróf, és semmi más. Még 
amikor nemiszervét a sliccén kilógatva sétálgat 
a városban, vagy bármi hasonló szabadidős te-
vékenységet végez, akkor is csak: gróf. Intézőjét 
Henriknek hívják. De amikor Henrik bajba kerül, 
az utódját is Henriknek nevezik el. Neki nincs arca 
(ahogy a sellőnek sincs, állítólag), csak hatalma, 
és amikor a második Henrik megkapja új nevét, 
tökéletesen hasonul elődjéhez, hatalmát ugyan-
olyan módon igyekszik megtartani és kiterjesz-
teni – talán kicsit erőszakosabb, kicsit cinikusabb, 
de ez a különbség marginális. Henrik intéző pedig 

magával Kleisttel osztozik keresztnevén, ami a 
tiszteletadás ironikus jeleként olvasható.

Találhatunk hagyományosabb beszélő neve-
ket is. A gróf félfülű udvari költőjét Livius Apol-
lónak hívják, aki eszerint szerencsésen egyesíti 
magában a történetírói és lírikusi képességeket. 
A vele nagyon rokon, költői hajlamú grófi tortú-
ramester motivikusan is igazán a végletek embe-
re: kegyetlen kínzásokat hajt végre, de valahogy 
mindig rengeteg pillangó szálldos körülötte, 
foglalkozását meghazudtolva a legérzékenyebb 
lelkű szereplő, a neve pedig – végletek! – Jere-
miás Mozart. („Poéta vagyok én is, Rozika. […] Az 
emberi testre írok leginkább, lobogó gyertyafény-
nél!” 121. [kiemelés az eredetiben]) A kocsmá-
rost Wassernek hívják, a városka szabóját pedig 
Schneidernek, vagyis Szabónak.

A névkatalógusból úgy is tűnhetne, hogy he-
tet-havat összehordó, olcsó poénokkal tűzdelt 
szöveg lenne a Darvasi-regény, de erről szó sincs. 
A Magyar sellőnek épp az a nagy bravúrja, hogy 
ezeket az apró, de önmagukban is nagyon je-
lentéses és egyszerre több kontextust mozgató 
elemeket és motívumokat ízlésesen és mérték-
tartóan helyezi egymás mellé és hozza egymás-
sal összefüggésbe. És mindezt úgy teszi, hogy 
minden kis részben felfedezhető a nagynak, 
az egésznek a sugallata is. A Jeremiás Mozart 
nevű tortúramester, a Schneider nevű szabó és 
a névtelen gróf névadása ugyanis önmagukban 
is többféleképp – politikailag, intertextuálisan 
vagy a kleisti–darvasii világon belül – magya-
rázható, jól eltalált írói fogások, de együtt, egy-
máshoz képest is hordoznak jelentést. A néha 
epizodikus, néha töredezett, áradó, majd hirte-
len megszakadó történetfolyamból így áll ösz-
sze a végére az erőszak és az azt mindig legyőző 
együttérzés és igazság emlékműve.

A Magyar sellő mérföldkő Darvasi László pá-
lyáján, szerzője eddigi legjobb regénye, amely 
nemcsak szavaiban, hanem a világ bonyolultsá-
gát nem leegyszerűsíteni, hanem bonyolultsá-
gában felmutatni akaró módján, valóban „érti az 
idők szavát”.

(Magvető Kiadó, 2019)
Melhardt Gergő
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