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Magyar klasszikus angolul, 
gyönyörű fordításban
Szerb Antal: Utas és holdvilág

 
ROBERT	ZALLER	írását	

GERGELY	ZSUZSANNA	fordította	magyarra

 

A modern	magyar	 irodalomnak	 soha	 nem	volt	 a	 nyugati	 világban	 olyan	 gondos	 és	
fáradhatatlan	népszerűsítője,	mint	amilyennek	
Czeslaw	Miłosz	mondható	 a	 lengyel	 irodalom	
esetében,	de	a	fordítások	lassan	utat	nyitottak	
a	huszadik	század	egyik	leggazdagabb	irodalmi	
kincstára	felé.	Márai	Sándor,	Nádas	Péter,	Se-
bestyén	György,	Szabó	Magda	és	még	a	Nobel-
díjas	 Kertész	 Imre	 is	 a	 nemzetközi	 irodalom-
történet	margóján	vannak,	ám	bármely	alapos	
számbavétel	 a	modern	 regény	 jelentős,	 sőt	 fő	
alakjainak	 tartaná	 őket.	Ha	 egyetlen	 egységes	
egészként	tekintünk	munkájukra,	jellegzetesen	
modernnek	mondható,	miközben	külön-külön	
egyéni	stílus,	érzékenység	és	szemléletmód	ha-
tározza	meg	őket.

Hozzájuk	 tartozik	még	 a	 tragikusan	 rövid	 életű	 Szerb	Antal	
(1901–1945),	 aki	 a	 II.	 világháború	 végén	 munkaszolgálatban	
halt	meg,	ami	alól	egy	baráttal	való	szolidaritás	miatt	nem	fo-
gadta	el	a	felmentést.	Szerb	remekműve,	az	Utas és holdvilág,	
közismert	 klasszikus	Magyarországon,	 de	 a	 sokszor	 ráragasz-
tott	„kultusz”	jelző	módosítja	üzenetét	a	kísérteties	sugalmazá-
sával.	Ez	 egy	 alapvető	 félreértés.	 Szerb	 regénye	két	 különálló,	
ám	egymással	összefüggésben	 lévő	 jelenség	összefonódásának	
összetett	körbejárása:	az	I.	világháború	utáni	magyar	polgárság	
társadalmi-gazdasági	hanyatlása	és	a	vele	 járó	karakterológiai	
meglazulás	és	szétesés.	Magyarország	az	Osztrák–Magyar	Mo-
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narchia	legnagyobb	komponense	volt,	és	noha	hazafias	törekvé-
sei	meghatározóak	voltak,	mégis	a	közép-elit	réteg,	főleg	Buda-
pesten,	fájdalmasan	érezte	a	hajdani	Európa	egyik	legfontosabb	
fővárosának	 lefokozását	 Kelet-Európa	 egy	 szerény	 méretűre	
csonkított	országa	székhelyévé,	mely	immáron	nem	illeszkedik	
szervesen	és	számottevően	Európához.

A	könyv	fő	motívumai	megjelennek	a	bevezető	fejezetben.	A	
regény	főszereplője,	Mihály,	Velencébe	utazik	nászútra	újdon-
sült	 feleségével,	 Erzsivel.	 Egyik	 este	 ellenállhatatlan	 vágyat	
érezve	egy	utolsó,	lefekvés	előtti	itókára,	megindul	a	város	siká-
torainak	labirintusában,	és	csak	hajnalban	vetődik	haza	az	ag-
godalomtól	megzavarodott	 fiatalasszonyhoz.	 A	 kalandját	 leíró	
bekezdés	nemcsak	jellemének	mélységéről	nyújt	tanúbizonysá-
got,	hanem	társadalmi	osztályáról	és	hazájáról	is	képet	ad:

„Mi	 volt	 ez	 a	 furcsa	 bűvölet	 és	 eksztázis,	 ami	 el-
fogta	itt	a	sikátorok	közt,	miért	érezte	úgy	magát,	
mint	aki	végre	hazaérkezett?	Talán	a	gyermek	ál-
modhatott	ilyesmiről	–	a	gyermek,	aki	kertes	villák	
lakója	volt,	de	félt	a	tágas	dolgoktól	–,	talán	a	ka-
masz	akart	élni	olyan	szűk	helyen,	ahol	minden	fél	
négyzetméternek	külön	értelme	van,	tíz	lépés	már	
határsértést	 jelent,	évtizedek	 telnek	el	egy	rozoga	
asztal	 mellett,	 és	 emberéletek	 egy	 karosszékben;	
de	ez	sem	biztos.”

Utazásai	 során	Mihály	 elkerülte	Olaszországot,	mert	 az	 szá-
mára	a	szexualitást,	neveltetést	és	ennek	következményeként	a	
felnőtt	felelősséget	jelképezte.	Sikátorbeli	kalandja	felszabadítja	
ezt	az	aggodalmát,	mert	a	szűk	és	keskeny	utcák	a	meghatáro-
zott	korlátok	közé	rendezett	és	ennélfogva	biztonságos	gyermek-
korát	idézik,	melyet	megtartani	remél	felnőttkorában,	mintegy	
íróasztal	mögé	szorítva	–	papi	vagy	üzleti	hivatást	gyakorolva,	
megtartva	ezzel	a	biztonságos	polgári	létet.	Mihály	a	házasságtól	
is	fél,	mert	ez	egy	másik	ember	általi	önmeghatározásra	kény-
szeríti	majd,	amitől	mindennél	jobban	retteg.	Csak	egy	előgyár-
tott	 társadalmi	szerep	enyhítheti	 szorongását.	Ugyanakkor	hi-
ányzik	belőle	a	polgár	fegyelme;	rendszertelen,	bohém	életet	él	a	
család	pénzén,	és	a	velencei	sikátorok	egy	infantilis	regresszióba	
ringatják,	az	anyaméh	legtökéletesebb	biztonságát	idézik.
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A	polgárság	–	vagy	legalábbis	egy	hanyatló	polgárság	–	szim-
bólumaként	Mihály	hazája	sorsát	is	jelképezi,	ahol	a	vezető	kaszt	
hirtelen	túl	„szűk”-nek	érzi	a	világot.	Számukra,	amint	számára	
is,	a	múlt	visszatekintő	fénnyel	ragyogja	be	a	komisz	jelent	és	a	
még	 kétségesebb	 jövőt.	 Természetesen	 nincs	 visszatérés	 ebbe	
a	múltba,	 legyen	az	annak	a	Magyarországnak	az	emléke,	mely	
valaha	Kelet-Európa	nagy	részét	uralta,	vagy	a	hatalmas	osztrák	
birodalom	büszkén	autonóm	királysága	volt.	És	miután	nincs	ide	
visszatérés,	vészjóslóan	ráborul	mindenre,	mint	a	sóvárgás	meg-
ragadhatatlan	tárgyára	és	a	nosztalgia	feneketlen	mélységére.

Mihály	tulajdonképpen	egy	olyan	feneketlen	mélység	fenyege-
téséről	panaszkodik,	mely	egész	serdülőkorában	kísértette.	Ezek	
a	 látszólagos	pánikrohamok	 lebénítják,	 és	noha	Mihály	mindig	
józan	marad,	Szerb	mégis	megragadhatatlan	politikai	és	metafi-
zikai	űrt	sejtet.	Csak	egy	testvérpár,	Tamás	és	Éva	társaságában	
talál	nyugalmat,	kiknek	a	kapcsolata	a	vérfertőzés	határán	billeg,	
hacsak	át	nem	lépi	azt,	és	akik	olyan	fantáziavilágban	élnek,	ami-
be	Mihályt	is	befogadják,	azzal	a	szigorú	feltétellel,	hogy	kínosan	
pontosan	 eljátssza	 a	 rá	 szabott	 szerepeket.	 Mihály	 legbelsőbb	
szükségleteit	elégíti	ki	ez	a	helyzet:	a	rabszolga	tökéletes	bizton-
ságával	lakhat	egy	féktelen	képzelet	világában.	Éva,	noha	zsarno-
kian	uralkodó,	mégsem	jelent	számára	veszélyt,	mert	a	Tamással	
való	 kapcsolata	 kizár	mindenfajta	 erotikus	 kísértést,	miközben	
Tamás	Mihály	 idealizált	 valóját	 képviseli:	 szabad,	 felelőtlen	 és	
minden	modern	dolgot	arisztokratikusan	lenéző,	szabad	szellem.	
Mihály	személyisége	nem	egyértelmű,	az	is	lehet,	hogy	felváltva	
szerelmes	mind	a	bátyba,	mind	a	húgba,	ami	lehetővé	teszi	szá-
mára	 az	 elköteleződés	 –	 vagy	 a	 visszautasítás	 –	 elkerülését.	 A	
maga	rendjén	szintén	egy	 infantilis	regresszió,	melyben	a	való-
ságos	szülők	ödipális	szülőkké	lesznek.	Maga	Mihály	észreveszi,	
hogy	Tamás	és	Éva	mintha	hímnős	jellegűek	lennének,	vagyis	fel-
cserélhetők,	és	ilyen	értelemben	ugyanúgy	elérhetők,	mint	ahogy	
elérhetetlenek.	(Hargitai	Péter,	a	könyv	fordítója	felfedi	utósza-
vában	a	 titkot,	melyet	Szerb	özvegye,	Klára	mondott	 el	neki:	 a	
testvérpárt	ihlető	modell	tulajdonképpen	egyetlen	személy	volt.)

Mihály	idillikus	élete	derékba	törik,	mikor	Évát	apja	eljegyzi	
egy	visszataszító	polgári	kérővel.	Tamás	halálának	körülménye-
iről	később	derül	ki,	hogy	öngyilkosság	volt,	és	Éva	megszökik.	
Immáron	szabadon	eljátszva	a	„báty”	szerepét,	Mihály	megszál-
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lottan	kutatja	Évát,	noha	tudja,	hogy	kapcsolatuk	soha	nem	lesz	
a	régi,	beteljesedésről	már	nem	is	beszélve.	Erzsit	elhagyja,	és	
olaszországi	 zarándoklatra	megy,	melynek	során	szinte	végze-
tére	lel	egy	kis	hegyi	faluban,	hogy	végül	kiábrándítóan	meddő	
találkozásra	kerülhessen	sor	Rómában.	Titokzatos,	talán	termé-
szetfeletti	élményben	is	része	van,	mikor	is	egy	nyomorúságos	
londoni	 lakásban	szobáról	szobára	vezetik,	ahol	végig	érzi	Ta-
más,	vagy	legalábbis	vészjósló	szellemének	jelenlétét,	de	elérni	
soha	 nem	 tudja.	Mindenesetre	Mihály	 sokkal	 közelebb	 van	 a	
halálhoz,	mint	az	élethez,	baljós	 lények	követik,	többek	között	
egy	 titokzatos	 gyermekkori	barát	 és	Erzsi	 kétes	 egzisztenciájú	
volt	férje.	Egy	másik	barátról,	aki	segít	felépülni	balesetéből,	ki-
derül,	hogy	maga	is	haldoklik,	és	amikor	felkeres	egy	újabb	is-
merőst,	rá	kell	jönnie,	hogy	az	még	nála	is	jobban	megszállottja	
a	halálnak.	Ezeket	a	mellékszereplőket	mind	biztonságos	kézzel	
rajzolta	meg	az	író,	mintha	a	halál	karrierjük	lett	volna;	amint	az	
utóbb	említett	Waldheim	mondja	Mihálynak:

„Én	most	nem	a	 fáradtak	és	betegek,	nem	az	ön-
gyilkosjelöltek	halálvágyáról	beszélek,	hanem	azo-
kéról,	 akik	 életük	 teljességében,	 sőt	 éppen	 azért,	
mert	 életük	 olyan	 teljes,	 vágyódnak	 a	 halál	 felé,	
mint	 a	 legnagyobb	eksztázis	 felé,	mint	 ahogy	ha-
lálos	szerelemről	beszélnek…	Ezt	vagy	érted,	vagy	
nem	érted,	magyarázni	nem	lehet.”

Mihály	persze	egyáltalán	nincs	élete	teljességében,	sem	a	sze-
relmi	életét,	sem	karrierjét	tekintve,	de	még	csak	abban	sem	tud	
kiteljesedni,	ami	után	leginkább	vágyódik,	a	magány	harmóniá-
jában,	ami	már	a	halál	előszobája.	Váltakozva	csábítják	a	külön-
böző	szerepek,	legyen	az	olyan	kegyetlen,	mint	a	megveszteget-
hető	hivatalnok,	vagy	kifinomult,	mint	a	szentek	aszketizmusa,	
és	néha	valóban	úgy	tűnik,	 igazi	„személyisége”	lesz,	vagy	leg-
alább	átveheti	a	szerepét	annak,	akivel	találkozik.	Ám	egyik	sem	
megfelelő,	mert	a	társadalmi	létezés	egyetlen	formája	sem	illik	
rá;	mert	Mihály,	Robert	Musil	meghatározását	kölcsönvéve,	a	
tulajdonságok	nélküli	ember,	vagyis	az	az	ember,	aki	nem	tud	
kapcsolódni	a	körülötte	létező	világgal.	Az	ilyen	ember	tagadja	
a	világot,	éspedig	nem	úgy	tagadja,	hogy	fellázad	ellene,	hanem	
azzal,	hogy	passzívan	visszautasítja,	és	ha	az	ő	esete	 tipikussá	
válik,	az	a	világ	összeomlik.
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Az	a	kérdés,	hogy	vajon	van-e	alternatívája	az	ilyen	összeomlás-
nak.	A	regény	nagy	részben	Mussolini	Olaszországában	történik,	
ahol	a	fasizmus	szociális	és	gazdasági	parancsuralmi	rendszeré-
nek	köszönhetően	látszólag	lendületes	élet	zajlik.	Ez	a	fasizmus	
gyilkosabb,	 hitleri	 formában	 kevesebb	mint	 egy	 évtizeddel	 ké-
sőbb	kioltja	a	zsidó	származású	Szerb	Antal	életét	(éppen	azon	a	
napon	–	hogy	az	élet	iróniája	tökéletesen	beteljesedjen	–,	amikor	
Auschwitzot	 felszabadították).	Kevesen	 tudták	előre	megjósolni	
a	 holokausztot	 az	 1930-as	 évek	 közepén,	 annak	 ellenére,	 hogy	
pogromok	már	szép	számban	zajlottak.	Elkerülhetetlen,	persze,	
hogy	ma	már	az	Utas és holdvilágot	ezzel	 a	 tudással	olvassuk,	
amire	még	az	író	saját	tragikus	sorsa	is	rávetül.	Hargitai	kiemeli	
utószavában	 a	 holokauszt	 baljóslatú	 előjeleit,	 és	 természetesen	
ma	 ebben	 a	 kontextusban	 kell	 olvasnunk	 a	 regényt.	 Ám	Szerb	
Antalnak	nagy	küzdelmeket	okozott	vallási	öröksége.	Ervinhez,	
a	szöveg	egyik	főhőséhez	hasonlóan	ő	is	kikeresztelkedett	zsidó	
családból	származott,	noha	Ervintől	eltérően	őbenne	semmiféle	
megszentesülésre	való	vágyakozás	nem	volt.	Talán	Ervin	a	zsidó-
ság	és	kereszténység	megbékélését	jelentette	számára,	ökumeni-
kus	értelemben,	egy	olyan	civilizáció	nagyrabecsülését,	melyet	ez	
a	két	nagy	vallás	épített,	és	amely	immáron	végzete	felé	csúszik?	
De	Ervin	nem	lehetett	volna	Szerb	Antal	regényének	főhőse.	In-
kább	Akárki	Mihály	az,	akit	mindenki	okít,	és	végül	senki	nem	
tud	meggyőzni,	akire	ráillik	a	főhős	szerepe.	Amint	Éva	végül	el-
mondja	 neki	 ebben	 a	 halálkísértette	 regényben:	 „Mindenkinek	
meg	kell	találnia	a	saját	halálát.”	Európa	is	hamarosan	megtalálja	
önnön	morális	halálát.

Hargitai	Péter,	a	kiváló	műfordító	és	szerző	életének	három	
évtizedét	 szánta	 Szerb	 Antalra	 és	 regényére;	 jelen	 fordítás	 az	
eredetileg	1994-ben	már	publikált	szöveg	javított	kiadása.	Szere-
tettel	készült	mű	ez,	mely	megajándékozza	az	olvasót,	rugalmas	
és	zamatos,	egyben	eredeti,	és	ugyanakkor	hűségesen	visszaadja	
Szerb	Antal	mesteri	hangjának	szövevényes	ékesszólását.
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