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Ungváry Krisztián kötete a pártállami 
múlt feltárásával és az iratnyilvánosság hi-
ányával (és sok esetben ezek aktuális, po-
litikai színezetű problémáival) foglalkozik, 
az 1990 előtti állambiztonsági hálózatok 
ügyein keresztül. A szerző meglátása sze-
rint : „Azt látjuk a mai napig, hogy a po-
litika kisstílű módon zsarolási adatbank-
ként használja az állambiztonsági doku-
mentumokat, ahelyett, hogy mindenki-
nek egyenlő feltételeket biztosítanának 
a kutatásra.” Ungváry szerint, ha teljes 
körűen kutathatóak lennének a vonatko-
zó adatok, akkor ki lehetne mutatni a po-
litikai tisztségviselők magasabb mértékű 
érintettségét – erre, a politikai szempon-
tokon túl, vélhetően a személyes érintett-
ség miatt sem nyílik lehetőség, még a ku-
tatók számára sem.

A rendszerváltás után elmaradt szá-
monkérések viszont nemcsak az állam-
biztonsági iratok kutathatóságát, hanem 
a büntetőügyek iratainak hozzáférhetősé-
gét is érintik. Az egymásnak alapjaiban el-
lentmondó híresztelések, vélemények és 
politikai kurzusok sok esetben eleve irre-
levánssá, érdektelenné, tétnélkülivé deg-
radálták ezeket a problémákat, más eset-
ben viszont az egyes politikai érdekek sze-
rinti felhasználhatóság tette mérvadókká 
ezeket a kutatásokat.

Ungváry leginkább a változó hatalmi 
érdekek politikai és gazdasági átmenet alat-
ti és utáni taktikázásainak színtereibe illesz-
ti a kommunista bűnök felelősségre voná-
sának hiányát – az ügynökaktákon túlra is 
tekintve tárgyalja az átvilágítás és a min-
dennemű politikai-morális igazságszolgál-
tatás elmaradását. Az 1989-től 2017-ig tar-
tó időszakban vizsgálja azt, miért nem fér-
hetőek hozzá bizonyos információk, kik 
tehetők felelőssé ezért, és milyen motivá-
ciók húzódnak meg a háttérben ? A szer-
ző szerint adott esetben társadalmi igény 
sem mutatkozott a közszereplők, politi-
kusok vagy művészek – akár büntetőjo-
gi – felelősségre vonására, némely esetben 
egyszerűen csak az érintettek népszerűsége 
okán, például Németh Miklós vagy Horn 
gyula esetében. Holott Horn gyula egy-
kori miniszterelnök karhatalmista múltja 

erre megalapozott okot szolgáltatott vol-
na. Ungváry szerint az 1956. decemberi, 
a Nyugati pályaudvarnál halálos áldozato-
kat is követelő sortűzben vállalt szerepével 
kapcsolatban „a legkevesebb tehát, ami ál-
lítható, hogy Horn gyula előre megfon-
tolt szándékkal részt vett egy gyilkosságok-
kal tarkított provokációban”. Az iratnyil-
vánosság részlegességét elsősorban mégis 
a múlttal való szembenézés tudatos, poli-
tikai indíttatású szabotálásával magyarázza, 
beleértve a sajtó közvélemény-formáló ere-
jét is. Szerinte a kommunizmus emberelle-
nes bűneiért felelősök bíróság elé állítására 
alapvetően létezett társadalmi igény 1990 
után, a sajtóban ezzel szemben felerősöd-
tek azok a szólamok is, amelyek – külön-
böző okfejtéssel, de – a múltban történő 

„vájkálás” jelentéktelenségét propagálták. 
A könyv előszavában írja : „Csak 1950–
1953 között 390 000 személyt ítéltek el 
a bíróságok, és másfél millió személy került 
bele az állambiztonság nyilvántartásaiba. 
Az összes bíróság által elítélt vagy internált 
személyek száma meghaladta a 600 000-
et, az üldözés tehát tömegesnek nevezhe-
tő. Az is figyelemre méltó tény, hogy no-
ha a durva adminisztratív eszközök alkal-
mazásának zöme az 1962 előtti időszakra 
esett, a politikai hatalom birtokosai, illetve 
az elnyomó szervek vezetői személyükben 
nem sokat változtak 1956 és 1989 között.”

A szerző számos, a közelmúltban nagy 
port kavart botrányt elemez, hangsúlyoz-
va, hogy : „A felelősségre vonásnak egy bi-
zonyos szint felett meg kellett volna tör-
ténni, a Holocaust idején elkövetett bű-
nökhöz hasonlóan.” Összehasonlításképp 
a német, szlovák, cseh vagy román eljá-
rásrendet hozza, szerinte a legtöbb ország 
mára jelentősen nagyobb előrelépéseket 
tett ezekben az ügyekben. A felelősségre 

vonás az iratok titkosításából, rosszabb 
esetben megsemmisítéséből fakadó lehe-
tetlensége mellett számot vet az elvi-gya-
korlati korlátokkal is. Hosszan foglalko-
zik ezért a Nemzeti Adatvédelmi és Infor-
mációszabadság Hatóság feladatkörével : 
meddig terjed az adatvédelem és honnan-
tól kezdődik a közérdekű adatok elzárása 
a nyilvánosság elől ? A választott politikai 
elit tagjainak múltját mennyiben kell lát-
hatóvá tenni a társadalom számára ? Mi-
lyen mértékben kell a közszereplőknek 
feddhetetleneknek lenniük ? Hányféle ká-
ros következménye lehet a múlttal való 
szembenézés hiányának ?

Ugyanakkor nem a máig hozzáférhe-
tetlen iratok minden probléma eredői. 
Biszku Bélát például bizonyítható érin-
tettsége ellenére mentették fel a Nagy Im-
re-per ügyében. Az ellene indított hosz-
szas persorozat Biszku elhalálozásával jog-
erős ítélet nélkül végződött, de a korábbi 
kommunista-perekben (pl. az 1993-ban 
elhunyt Péter gábor vagy a 2002-ben el-
hunyt Farkas Vladimir ügyében) sem szü-
letett soha az elkövetett bűnök mértéké-
vel arányos ítélet.

Ungváry sokat foglalkozik az ügy-
nökkérdések morális alapvetéseivel : az 
elmúlt évek ügynökbotrányai rámutat-
tak arra, hogy a beszervezés ténye önma-
gában nem minősül terhelő adatnak. Rá-
adásul a pártállam terrorjának fenntartá-
sában eleve nem az ügynökök viselték a fő 
szerepet, de voltak, akiknek a beszervezés 
utáni tevékenysége (vagy inkább tétlensé-
ge) még etikai kérdéseket sem vetett fel : 
ilyen volt torgyán József és Csurka Ist-
ván, akik nemcsak nem végeztek érde-
mi hálózati munkát, hanem kifejezetten 
bátor ellenállást tanúsítottak. ellentét-
ben az Oscar-díjas, a Nemzet Művésze 
címmel kitüntetett Szabó Istvánnal, aki-
nek ártalmas, túlteljesítő tevékenységé-
nek napvilágra kerülését a rendező mel-
letti szolidaritási akciók követték – effajta 
szolidaritási akciókkal a terhelő adatokat 
publikáló újságírót nem támogatták meg.

A  tettes-áldozat szerepkörök össze-
mosódása is jelenségértékű lehet : példá-
ul, amikor a tettes egy koncepciós per ál-
dozati státusza mögé igyekszik rejtőzni. 
Ungváry többek közt ebből a szempont-
ból elemzi az úszók szexuális erőszak-pe-
rét. Kiss László és két társa ügyében nem-
csak az a gyakorlat érdekes, hogy a köz-
törvényes bűnösök koncepciós pert kiál-
tanak, hanem az ügymenet lefolyásának 
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körülményei is : 1961-ben a bíró jelentő-
sen enyhébb büntetést szabott ki, mint 
ahogy törvényes keretek közt szabályos 
lett volna, ráadásul végül a büntetés letöl-
tésének ideje is a felére csökkent – mind-
ebből sejteni lehet valamely felsőbb szerv 
közbeavatkozását.

Közel harminc évvel a rendszerválto-
zás után bizonyos esetekben csak morá-
lis vonatkozásokról beszélhetünk, tekint-

ve, hogy a felelős kommunista vezetők-
kel szemben már nem kezdeményezhető 
büntetőeljárás. A rendszerváltozás visz-
szásságai, a politikai-történeti torzítások, 
az eltitkolt adatok az emlékezetpolitika, 
emlékezetkultúra kérdéseit sem hagyják 
érintetlenül. Az, hogy mikor, mire, ho-
gyan lehet, vagy kell emlékezni, hogyan 
formálódik a kulturális emlékezet, és ez 
mennyiben korrelál az aktuálpolitikai fo-

K o l o z s i  o r s o lya
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mán-várhegyi réka : 
Mágneshegy
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lyamatokkal – nem egyszerű, társadal-
mi közmegegyezést ígérő téma. Nemcsak 
azért, mert egyes anyagok tartalma isme-
retlen, de a közéleti értékelés mércéi is 
kérdésesek.   

 T. Tóth Tünde (1989) : az SZTe iroda-
lomtudományi Doktori iskola doktor-
jelöltje.

több gyerekkönyv, egy ifjúsági regény 
(A  szupermenők) és egy novelláskötet 
(Boldogtalanság az Auróra-telepen) után 
2018-ban megjelent Mán-Várhegyi Ré-
ka első, felnőtt olvasókat célzó regénye. 
A Mágneshegy terjedelmes könyv, mely-
ben mintha legalább két (de inkább há-
rom) különböző regény lenne egybegyúr-
va : a társadalomtudománnyal foglalko-
zó értelmiségiek története részletesen, 
a disztópikus Békásmegyer-szál rövideb-
ben, a szkinhed Feri története pedig csak 
felskiccelve íródik bele a 15 hosszabb-
rövidebb fejezetből álló szövegbe. A kö-
tet nagy részét a budapesti szociológu-
sok konferenciákkal, tudományos esszék-
kel, egyetemi előadásokkal és szeminári-
umokkal szegélyezett sorsainak bemuta-
tása teszi ki. Közülük is három személyre 
fókuszál elsősorban : Börönd enikőre, aki 
New yorkból visszatérve igyekszik rendbe 
tenni/elkezdeni az életét, nagy remények 
(kutatás, könyvírás) kíséretében ; Bogdán 
tamás egyetemi oktatóra, aki válása után 
nehezen tudja újraértelmezni saját sor-
sát ; valamint a fiatal szociológushallga-
tóra, Rékára, aki megpróbál beilleszked-
ni a számára új, értelmiségi közösségbe. 
A három legfontosabb szereplőt rendkí-
vül részletesen mutatja be a regény, eni-
kő és tamás történetébe mindentudó, 
egyes szám harmadik személyben tudó-
sító narrátor vezeti be az olvasót, Réka pe-
dig egyes szám első személyben ismertet 
meg gondolataival, érzéseivel. A három 
ember útjai gyakran összetalálkoznak, hi-
szen egyazon tudományos közösség tagjai, 

sőt, a férfival mindkét női hős szerelmi 
kapcsolatba is kerül, igaz, csak rövid időre. 
Az egyes fejezetekben felváltva érvénye-
sül a nézőpontjuk, enikő, tamás és Réka 
meséli (én-elbeszélőként vagy az említett 
omnipotens narrátor közvetítésével) tör-
ténetét és természetesen a saját perspektí-
vájából láttatja a többi szereplőt. Ugyan-
az a közeg, de a nézőpontváltásokból kö-
vetkezően más-más szemlélet, ugyanazok-
nak az eseményeknek különböző értelme-
zéseiből áll össze a Mágneshegy szövege.

A társadalomtudósok világnak bemu-
tatására szánt oldalakon Mán-Várhegyi 
egy abszolút hagyományos, realista elbe-
szélésmódot működtet, a klasszikus fej-
lődésregény elemeiből építkezik (és ta-
lán ezen a ponton lehetne megfogni azt 
is, miért idézi a cím erőteljesen Thomas 
Mann Varázshegyét). Hősei bizonytalan, 
kétségekkel teli emberek, belső monológ-
jaik, tépelődéseik bemutatása minden sze-
replő esetében alapos és mély lélekábrázo-
lásban gyökerezik, s mindez a szerző le-
nyűgöző emberismeretével kiegészítve vá-
lik nagyon hitelessé. Nemcsak a karakte-
rek tűnnek azonban valóságosnak, hanem 
az őket körülvevő világ, és ennek a világ-
nak a jellemző, tipikus elemekből felépí-
tett atmoszférája is. A szerző egyik legna-
gyobb erőssége éppen ebben rejlik : kivá-

lóan, részletgazdagon ír, és ezekből a gaz-
dag, burjánzó bekezdésekből tökéletesen 
összeáll az ábrázolni kívánt közeg miliője. 
Ha nem is Balzac Vouquer-panziójának 
leltárszerű leírásai, de ezekhez minden-
képp hasonló bekezdések adják meg a re-
gény sava-borsát, s teszik kézzelfoghatób-
bá, átélhetőbbé ezeket a körülményeket : 

„Sötét és szűk előszobába lépünk be, szo-
katlanul hosszú, és mintha enyhén jobbra 
kanyarodna. A falat elborítják a kabátok, 
kalapok, képek, dobozok, a plafonig fel-
kapaszkodó polcrendszer, és a polcokon 
sorakozó, ki tudja hány méter folyóirat. 
(…) Itt egy értelmiségi család lakik, ki 
tudja, hány éve, talán életük nagy részét 
itt töltötték, a sok-sok folyóméter könyv, 
dísztárgy és használati eszköz már-már 
földtörténeti rétegeket alkotva pihen egy-
máson, és hogy legalul mi van, azt talán 
ők is rég elfelejtették. A folyosóról jóko-
ra hall nyílik, ahová most belépünk. Sa-
rokkanapé, dohányzóasztal, ebédlőasz-
tal, könyvespolcok, szekrények, valamint 
hifitorony, CD-lemezek, videokazetták, 
sakkóra, a sarokban szövőszék. Ahol a fa-
lon maradt még egy kis hely, ott fest-
mény, bekeretezett fotó vagy szőttes lóg.” 
Az idézett, ötödik fejezetben egy szocio-
lógus pár ad vacsorát, még nem is láttuk 
vagy hallottuk őket, de lakásuk bemuta-
tása már sok mindent megelőlegezett ab-
ból, ami később megtudható majd róluk. 
Még csak az előszobájukat vehettük szem-
ügyre, de már érezzük, észleljük, milyen 
emberek lehetnek. Mán-Várhegyi prózája 
ugyanígy képes jellemezni szereplőjét an-
nak haját, ruházatát megmutatva : „Most 
a nyári meleg ellenére fekete harisnyát és 
fekete ruhát visel, a hajszálak keresztben 
tapadnak nedves homlokára. térdig érő, 
harangszabású ruhácskája, krumpli alakú 
törzse, cérnaszál végtagjai miatt távolabb-
ról nagyra nőtt, dundi kislányra hason-
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lít. A kislányimázsra Zsóka rá is játszik, 
finoman selypít, affektál és hangosan, éle-
sen csilingelve nevet. gyakran elmond-
ja, hogy semmi pénzért nem vágatná le 
a haját…” Jellemzései éppen azért jók, ka-
rakterei pedig élők és hitelesek, mert nem 
csak a belső monológokkal, gondolatok-
kal és megszólalásokkal, hanem egy-egy 
gesztussal, frizurával, egy étteremben való 
rendeléssel vagy egy cigaretta meggyújtá-
sának módjával jellemez. A szerző ráadá-
sul nagyon jól bánik az arányokkal, so-
ha nem esik túlzásba, a leíró részek nem 
válnak túlírttá, monotonná, átlapozás-
ra késztetően unalmassá. Ha regényének 
a szociológusvilágot és annak szereplőit 
bemutató és értelmező részét vizsgáljuk, 
akkor egyértelműen valamiféle lélektanra 
fókuszáló realizmussal van dolgunk, ter-
mészetesen a 19. századinál modernebb-
re hangszerelve.

S mintha éppen ezt a hagyományos, 
realista elbeszélésmódot (amit nagyon jól 
művel, és ami nagyon jól áll neki) igye-
kezett volna ellensúlyozni a bevezetőben 
említett betéttörténettel, betéttörténetek-
kel. Maga az elgondolás nem rossz, hi-
szen egymástól ennyire különböző minő-
ségű szövegvilágok egymás mellé rende-
lése, összefűzése egy nagyon érdekes, el-
lenpontozó feszültséget adhatnánk ki, ez 
azonban a Mágneshegy lapjain nem törté-
nik meg. A disztópikus jellegű Békásme-
gyer, mely egyfajta elhagyhatatlan zóna-
ként funkcionál, Bogdán tamás szocioló-
giai terepmunkáinak fontos helyszíne, il-
letve Réka szülőhelye. ez a fiktív (de azért 
a valóságosra sokban emlékeztető) hely 
a kötet szürrealitásának forrása, itt történ-
het meg minden olyan dolog, mely a má-
sik szálon elképzelhetetlen volna. A halála 
után fenyegető óriásként visszatérő nyúl 
(a borító éppen ezt a részletet emeli ki), 
a címet adó Mágneshegy, melyből egy ti-
tokzatos kormánykísérlet miatt minden-
kit a körzetben tartó sugárzás árad – mind 
ennek a különös világnak a részei. A je-
lenleg rendkívüli népszerűségnek örven-
dő disztópia műfaja nyilvánvalóan sok-
ban eltér a realista műfajok tradíciójától, 
és eszközeiben is másféle megörökítést 
igényel, így a kettő egymásba játszatása 
dinamikát adhatna a regénynek, a szö-
veg önmagán belüli dialógusát valósít-
hatná meg. A társadalmi problémák és 
egyenlőtlenségek iránt érdeklődő szoci-
ológusok valós világába szépen vissza le-

hetne vezetni, és így szorosabbra lehetne 
fűzni a két meghatározó szál közötti kap-
csolatot. Az ebből adódó oda-vissza moz-
gás olyan játékot eredményezhetne, mely 
folyamatosan módosítaná a jelentéseket, 
és az állandó kimozdulások miatt zavar-
ba hozhatná az olvasót. ez utóbbi meg is 
történik, de sajnos nem pozitív értelem-
ben, mert nem egy elgondolkodtató, ter-
mékeny játék részesei leszünk, sokkal in-
kább értetlenség és tanácstalanság hatá-
rozza meg a befogadói élményt. A kivá-
ló koncepció megvalósítása valószínűleg 
azon csúszik el, hogy nem elég erős a szer-
kezet, mely ezt az ellentétet egyben tudná 
tartani. A Békásmegyer-epizódok kilóg-
nak a regény szövetéből, sokszor úgy tű-
nik, még a szerző számára sem egyértelmű 
hová akar kilyukadni ezzel a szintézissel. 
A disztópikus szál egyre gyengül, majd 
mindenféle lezárás nélkül elhal, hogy vé-
gül már csak a Bogdánt követő sánta Iza-
bella csoszogása juttassa eszünkbe, a szö-
vegnek volt egy ilyen rétege is. A szerző 
úgy hagyja el ezt a szálat, mintha maga is 
belátná a kudarcát, hogy nem képes jelen-
tésessé tenni, lezárni ezt a történetet. el-
ső olvasás után úgy tűnik, jobb ötlet lett 
volna kétféle szöveget külön-külön meg-
írni, még akkor is, ha ebben az esetben 
két hagyományosabban szerveződő szö-
veg lett volna az eredmény.

A struktúra gyengesége és a vakme-
rő gesztus kudarca ellenére a Mágneshegy 
egy kiváló író szövege. Sűrű, sokféle je-
lentéssel felruházható regény, egyik fon-
tos témája a feminizmus, melyet Börönd 
enikő figurája képvisel legerősebben, de 
Réka készülő regényének, a  női elbe-
szélő körül adódó problémái is jelez-
nek. A megfigyelt karakterek többnyi-
re nők (enikő anyja, nagyanyja, nagy-
nénje, Bogdán kislánya, exfelesége, a vi-
déki tanársegéd, Regina, stb.), a felbuk-
kanó férfiak, mint ahogyan Bogdán is, 
erőtlen, gyenge alakok. egészen biztos, 
hogy a témára fogékony olvasók egy na-
gyon érdekes feminista interpretációval 
képesek gazdagítani a kötet értelmezé-
sét, számomra azonban ennél sokkal ér-
dekesebb az a karakterteremtő erő, mely-
lyel ez a sok, egymás útját keresztező sors 
egy-egy kinagyított pillanatban megnyi-
latkozik. Az a társadalmi érzékenység, az 
emberekre irányuló kitartó figyelem, ami 
itt megfigyelhető, nagyon sokban emlé-
keztet tóth Krisztina novelláira, még ak-

kor is, ha szövegszerevező eljárásaik sok-
ban különböznek. Az a mód, ahogyan 
Mán-Várhegyi két testvér közös kávéhá-
zi ebédjéből ki tudja fejteni egész múlt-
jukat, személyiségüket, kapcsolatukat, az 
egészen kivételes. Az, hogy nagyon nyi-
tott és érzékeny írói perspektívával állunk 
szemben, az nem a szkinhed Feri alak-
jának megrajzolásában, még csak nem 
is a feminizmus direkt emlegetése során 
válik nyilvánvalóvá, sokkal inkább abban, 
hogy mennyire sokféle hátterű és sorsú, 
egyedi, de mégis az ezredforduló Magyar-
országának tipikus élettörténeteit élő fi-
gurát képes megjeleníteni. Felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy nem csak a periférián 
élők, a különlegesek, de mindenki küzd 
valamivel, leginkább azokkal a minden-
napi mágnesekkel, melyek nem hagyják 
változni, melyek visszahúzzák levetni, el-
hagyni kívánt személyisége lényegéhez. 
ennek értelmében a cím értelmezése ki-
tágítható, nem csak a békásmegyerieket 
otthon tartó vonzás, hanem a szubjektu-
mot saját magához láncoló erő is lehetne 
ez a titokzatos mágnesesség. A múlt, a be-
lénk nevelt és zsigereinkbe égett gesztu-
sok és stratégiák, ahová ragadunk, ahon-
nan nem vagy csak nagyon nehezen tu-
dunk elszakadni. Ahogyan a harmincas 
éveiben járó enikő megfigyeli, hogy tu-
lajdonképpen újraéli saját anyja sorsát és 
minden gesztusában hordozza őt ; aho-
gyan Bogdán, aki első generációs értel-
miségiként úgy érzi, egyszerű, bajai szár-
mazásától soha nem fog szabadulni, leg-
feljebb csak elleplezni tudja azt ; ahogyan 
Réka,ki tudja, miért, végül visszaköltözik 
származási helyére Békásmegyerre – mind 
ugyanannak a részükké vált mágnesnek 
engedelmeskednek. A Mágneshegy ezek-
nek a lélektani rezdüléseknek a megmu-
tatásában, az ehhez szorosan kapcsolódó 
társadalmi- és tárgyi környezet megjelení-
tésében jeleskedik, ezt kellene a követke-
ző regényben kibontakoztatni, nem hagy-
ni, hogy kísérletező megoldások elterel-
jék róla a figyelmet.

 Kolozsi Orsolya (1980, Budapest) : ta-
nár, kritikus. A  Szegedi Tudományegye-
temen szerzett magyar–összehasonlító 
irodalomtudomány szakos oklevelet, 
ugyanitt a Modern Magyar irodalom Tan-
széken folytatott doktori tanulmányokat.

  


