netében, a nyakkendőtáncban, egy, az őrületig fokozott férfitáncban' mondatja el Dobos László a főhősével: „Volt pillanat, amikor azt hittem, meggyűlölöm a másikat, azért, mert erősebb, azért, mert megaláz, mert lemaradok mögötte... Aztán belezökkentem az ő ritmusába: átvettem kezének, lélegzésének ütemét, talán akkor lobbant el belőlem a h a r a g . . . Dobbantásaink, csusszantásaink azóta egyformák, egyenletesek. Beletáncolunk önmagunk életébe, mintha messziről jönnénk, így közelítjük saját sorsunkat. Talán most oldódik bennünk valami nagy idegesség, az ilyen szilaj tánc nagy
erővel kényszeríti egymáshoz az élet rendezetlen dolgait..."
Ez a hang már nem a Fábry Zoltánok és a Kós Károlyok hangja, akikben a két háború között volt annyi erő, hogy kisebbségi sorsban élve szónoki
emelvénnyé változtassák a vádlottak padját, ö k cselekvők voltak, igazi kezdeményezők: önálló szellemi életüket azzal a tudattal élték, hogy kultúrájuk
szerves része az európai műveltségnek, ugyanakkor folytatói az egyetemes
népi és nemzeti magyar kultúrának. Ez a létező különbség dönti el, a regényben is kitűnően érzékeltetett felemásságot, az állandó hasadtság állapotát.
Dobos László korábbi regényei, a Földönfutók és az Egy szál ingben
alakjai könnyebben igazodnak el a lelkileg nyomasztóbb világban, mint Jeromos a magáéban. Talán azért, mert a kitelepítések idején valamennyien
szenvedők voltak, vádlottak: együtt kényszerültek átélni a rettenetet. Azután
már közülük választódtak ki a törtetők, a büntetők és a szenvedtetők is, akik
már tudni sem akarnak arról a személyek fölötti közös ihletről, amely. egyegy nemzetet nemcsak összetart, de kötelez is.
Jeromost ez a meghasonlásos állapot nem is engedi igazi regényhőssé
válni, mert egy negatív kor, negatív válságát éli át — katarzis nélkül. Ugyanis negatív katarzis n i n c s . . . Az olvasó mégis egy különleges könyvet tart a
kezében; ebben a regényben első ízben találkozunk az ötvenes évek kisebbségi sorsban élő magyar értelmiség életével, gondjaival. (Madách.)
BALOGH JÜLIA

Dobai Péter: A birodalom ezredese
Dobai Péter regényének cselekménye, bár bizonyos pontjain meglehetősen
szövevényes, sőt homályos, végeredményben áttekinthető, célratörő, sőt bűnügyi, kalandregényszerű vázra egyszerűsíthető. Voltaképpeni témáját annál
nehezebb meghatározni. A cím a birodalom érdekeit mindenek fölé helyező,
a katonai kötelességeit minden körülmények között teljesítő ezredest állítja a
középpontba, akinek életelve: „felismert és tudomásul vett kötelességeimen
kívül nem ismerek mást, mint további, még fel nem ismert, még tudomásul
nem vett kötelességeket". Redl, mint karakter, persze, nemcsak időtlen jellemtípus, hanem a századforduló eszményeire kiváltképpen jellemző. (Ennek
a gyakorta „németes"-nek vélt, a porosz—francia háború porosz győzteseinek
katonai erényeire hivatkozó, időnként Ferenc József császár és király pedáns, napjait feladatai céljából beosztó, katonás életformájával is propagált,
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Moltkét ideálnak tekintő gondolkodásmódnak a magyar változata találta meg
azután Tisza Istvánban a korrupt, „liberális", válságokkal küszködő ország
megmentőjét.) Ezzel a témával egyenrangú fontosságú a politikai háttér: az
I. világháborút megelőző évek körképe a hadsereg szempontjából, Ferenc
Ferdinánd trónörökössel, a hadsereg legfőbb parancsnokaival az előtérben.
Nem kevésbé központi kérdése a regénynek Redl érzelmi élete, Kubinyi
Katalinhoz kapcsolódó, több évtizedes viszonya, bizarr, számára semmit nem
jelentő, szinte nem is létező házassága, a nők iránti (erős katonai, politikai
ambíciójával is összefüggő) közömbössége, homoszexuális hírbe keveredése.
Ugyanakkor a mottó, s az utolsó lapok sajátos keretbe fogják a történetet.
Rilke verse („Az ön-elvesztőtől mindenki fél, aki ilyen, azt föladja az apja
és kiveti magából az anyaméh") az öngyilkosság átkával („Mert angyal nem
száll le ilyen i m á r a . . . " ) vezeti be a művet, melyben a monarchia katonai
hírszerzésének parancsnokát, Redl ezredest arra kényszerítik, hogy önkezével vessen véget életének, mert az a gyanú merül fel, hogy idegen hatalmak
számára kémkedett, a vizsgálat, a per pedig ártana a hadsereg jó hírének.
A regény legvégén Treviranus vezérhadbíró elmeséli, hogy Ferenc József, az
esetről értesülve, súlyosan elmarasztalta az eljárást. Szerinte ugyanis inkább
vállalni kellett volna a nemzetközi botrányt, a törvényes nyomozást, s az
árulónak bizonyuló Redlet halálra kellett volna ítélni szabályosan, mert „nem
méltó keresztény e m b e r h e z . . . az öngyilkosságnak még a pártfogása, sugalmazása sem, nemhogy az öngyilkosságnak parancsba adása".
A befejezésbe Dobai Péter belejátssza az öngyilkos Rudolf trónörökös
történetét is: az agg császárnak „szegény Rudolf", maid elhunyt felesége jut
eszébe. A pusztulásra ítéltetettségnek, a végzet elkerülhetetlenségének a motívuma nem pusztán keretezi, indítja és lezárja A birodalom ezredesé-1, hanem hangulati és gondolati kapcsolatot létesít a regény nagy, egyébként némileg izolált terrénumai, tematikai vonulatai között. Hiszen a soha kétségessé nem tett kötelességek jegyében leélt élet nem igazi élet: eltávolodik magától a személyiségtől. A feladatok végrehaitásának mechanizmusa már-már
önálló életre kel, s az egvéniség érzelmeit és érdekeit oly mértékben hagyja
figyelmen kívül, hogy tulaidon életének védelme, megmentése iránt is közömbössé válhat. Redl szinte automatikusan tesz eleget felettesei felszólításának, ha a birodalom presztízse ezt követeli meg. Általában is ez a fatalisztikus magatartás jellemzi a hadsereghez való viszonyát. Jól tudja, hogy a
monarchia nincs felkészülve a küszöbön álló háborúra, hogy a Balkánon
pattanásig feszült a helyzet, s a legelső katonai akció Oroszország beavatkozását. hadba lénését vonia maga után. Azt is látja, hogv a birodalom katonai vezetői elhibázott, korszerűtlen elvek szerint cselekednek, a modern haditechnika iránt nem érdeklődnek, hanem parádés felvonulásokban, hadgyakorlatokban, huszárrohamokban lelik kedvüket. Ez azonban a legkevésbé
sem ingatja meg helytállását, buzgalmát. A várható bukásnak, a fenyegető
előjeleknek szinte semmi befolyása sincs félelmet nem ismerő határozottságára. Szakadatlanul, szívósan tevékenykedik, szinte megszállott, „eminens"
kémelhárítóként. Távoli megfelelője ennek a sorsnak a Ferenc Ferdinándé,
aki tudja, hogy Redl a birodalom legjobb Balkán-szakértője (s akiről az olvasó tudja, hogy a később Szarajevóban ellene elkövetett gyilkos merényletet talán csak Redl háríthatta volna el), mégis bénultan, enerváltan enged a
konvenciónak. Még Redl különös magánélete is a meddőség, a jövőtlenség
sivárságát húzza alá: szinte mindenről lemond valami olyasmi kedvéért, amit
.86

ne

m is birtokol igazán, szinte mindent feláldoz a fetisizált „előmenetel", a
hadsereg, a birodalom kedvéért, amelynek a jövője kiszámíthatatlan, jelene
Pedig rideg kegyetlenséggel tapossa el.
A regény tematikai és hangulati elemeinek ilyesfajta összhangja idézi elő
a
zt az erőteljes atmoszferikus hatást, a cselekményt is feltartóztathatatlanul
görgető dinamikát, ami izgalmassá, sodróvá, erőteljessé teszi a művet. Feledtetve az olykor zavaró túlírtságot, a szándékos, de nehezen megmagyarázható funkciójú ismétléseket. Szerephez juttatva a meglehetősen sablonosnak
Mutatkozó fordulatokat. Például a regényt indító mondatban a reggeli (prágai sonka, steiermarki zsemlye, magyar abált szalonna, tótországi parenyica
sa
jt, mellé csípős kecskesajt a Kárpátaljáról, dalmát füge, bécsi kapuciner,
horvátországi vagy szlovéniai slivovica), s nem sokkal később a bordélyház
tényai (olasz, szlovén, horvát, magyar, dalmát, illír, albán leányzó) az Osztrák—Magyar Monarchia sokat emlegetett vegyességét, soknemzetiségű, tarka
voltát illusztrálják, némi erőltetettséggel. Vagy a Kubinyi Kristófra, s általában a magyar tisztekre vonatkozó megjegyzések egy része elkoptatott,
könyvízű: csupa duhaj, szenvedélyes, iszákos, nagyhangúan magyarkodó, a
Maga módján lovagias, ám fékezhetetlen figura. Egy kicsit „iskolás" az is,
ahogy Redlben vagy Redl körül összesűrűsödik az ún. századforduló szinte
Minden jellemzőnek vélt momentuma. A politika, a hadi készülődés, a haditengerészet és a légierő ügyei, a balkáni helyzet szervesen kapcsolódik a téMához, abban viszont már érezhető valamelyest mesterkéltség, hogy akkora
szerepet játszik Redl gondolatvilágában Klimt művészete, hogy Kubinyi Katalinnak szóló búcsúlevelében Nietzschét idézi. A Ferenc Józsefet, Ferenc
Ferdinándot felléptető jelenetekben is ott kísért a történelmi bestsellerek
közelsége.
Végül is azonban a különnemű, s önmagukban nem teljességgel meggyőző részleteket mégiscsak összekapcsolja az üldözések és üldöztetések, a
szerelmi história, a leleplezések és álleleplezések lendülete, s a fent említett
atmoszferikus egység. Ennek az alapja pedig az, hogy Redl a maga egyéni
eletének ugyanazon fázisánál tart, mint a birodalom a maga sorsának. Sem
a
z élet taszítása, sem az élet vonzása nem tud a másik fölé kerekedni Redlhen, s hasonló módon egyenlőnek mutatkoznak a birodalom összetartására
ás szétrobbantására irányuló erők. Mintha Redl úgy élne, akárcsak a monarchia, amely fennáll, szinte akaratán kívül, olyan törvények szerint, amelyek már érvényességüket veszítették. Létezni látszik Redl is, pedig már
csak a szerepe eleven, s működni látszik a birodalom is, holott már csak a
keretei tartják össze. Redl személyes életében jut el a „nieht-mehr-wollen"*§> a végiggondolt „már nem akarás"-ig. A birodalom sem ilyen formában
továbbélni, sem egyelőre felbomlani, megszűnni nem tud. Redl ezért nem
yédekezik és nem szökik meg, a birodalom ezért nem kíván bizonyosságot
es
nyilvánosságot. „A dolgok nem fejeződnek be pusztán azáltal, hogy megszűnnek történni" — mondja Redl. Azaz: a dolgok véget érnek, abbamarado k , anélkül, hogy lezárulnának. Redl sorsa nem befejeződik, hanem megszakad, mert a történelmi-társadalmi és az individuális-lélektani történés
°ty módon konkretizálódik, hogy az egymással szembenálló erők kioltják
e
Symást, mert átmeneti egyensúlyuk nem harchoz, küzdelemhez vezet, hane
m önmagát megkérdőjelező, önpusztító mozdulatlansághoz. (Magvető.)
IMRE LÁSZLÓ
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