
Tamás Menyhért: A Szent Anna-tó regéje 

Tamás Menyhért új könyve úgy íródott, mintha a modern regény meg 
sem született volna. Mindenesetre annak eredményeit teljesen figyelmen kívül 
hagyva. De nem jellemzik a regény klasszikus ismérvei sem, legkevésbé az 
epikusság vonásai. Semmiképpen nem regényszerű, rokonság a balladákhoz, 
népballadákhoz, és a drámai játékokhoz fűzi erőteljesen. Ez az archaizálás 
nem egy egzotikus székely paraszti idill romanticizálása, hanem egy valóban 
archaikus, egy teljes világkép törvényszerű megjelenési formája. 

A Szent Anna-tó regéje tematikailag lazábban, nyelvében szorosabban 
kapcsolódik az író korábbi (történelmi) regényeihez (a történelemben sodródó 
kisebbség, erdélyi magyarság sorsának sajátosan veretes nyelven való meg-
fogalmazása), de különbözik is azoktól. Ez első regénye, mely nem pusztán 
szenvedéstörténet, de megváltástörténet is, illetve, melynek világképe kettős 
pilléren nyugszik, tágabb horizontú. Egyrészt itt is ragaszkodik az író a törté-
nelmi hitelességhez, sőt az emberek, helyzetek, sorsok megjelenítésekor a köz-
vetlen realizmushoz, másrészt merít a tágabb értelemben vett hagyományból 
(mitológia, pogány magyar hiedelemvilág) is. A történelmi és a szellemi ha-
gyomány hitelességét, realitását persze csak az analitikus elme bontja ketté, 
a regényben a kettő szervesen összetartozik, és egyik sem élvez elsőbb- vagy 
felsőbbrendűséget. A regény világképében egyenértékűek. Szükséges ezt elő-
rebocsátani és hangsúlyozni, mert a regény ún. csodás elemei nem dekoratív, 
illusztratív vagy szimbolikus céllal vannak jelen, hanem egy komplex világ-
kép szerves részeként, azaz nem meseként, hanem realitásként. 

A szabad székelység fölé garázda, harácsoló, velejéig romlott idegen pri-
mőrt nevez ki a király, Václávot, aki az ősi szokásjogot semmibe veszi, job-
bágysorba kényszeríti a köznépet, önkényeskedése határtalan. Udvarába ren-
deli a legszebb lányokat, akiket lemeztelenítve hintója elé fogat. Anna szavá-
ra a szüzek magukkal együtt a tóba rántják a hintót. Václáv ördögi alakban 
elpusztul, a lányok tündérré változnak, leköltöznek a víz alatti palotába, ám 
hattyú alakjában olykor visszatérnek, emlékeztetőül. Ennek híre robbantja ki 
a férfiak fegyveres fölkelését, amit Apafi Miklós véres megtorlása, majd 
Bethlen fejedelem szabadságot hozó uralma követ. 

A regény egyetlen óriási levegővétellel elmondott történet: a tragédia 
fölfutó és alászálló futama. Történet, itt mindent a tett, az akció, a cseleke-
det fogalmaz meg. A regény színpadszerű, drámaszerű, balladaszerű mű. Lé-
nyegében mindent abból tudunk meg, ami a szemünk láttára történik, ami 
előttünk elhangzik, mint nézők, hallgatók előtt. Alig-alig találunk a könyvben 
leírást, jellemzést, értelmezést, az is vázlatos, mintegy utasítás, jelzés csupán. 
Elsőrendű szerepük a párbeszédeknek és a monológoknak, belső monológok-
nak van. Amit a múltról, vagy a máshol zajló eseményekről megtudhatunk, 
az is a beszédek különböző formáiból derül ki. A belső monológok egy jelen-
tős része például úgy funkcionál, ahogy a régi drámákban a „félre" mondá-
sok, informáló célzattal. Történelmi realitásból és kultikus hagyományból épít-
kezik a regény, s ennek megfelelően a kettősség a párbeszédek, monológok mi-
lyenségében is megfogalmazódik. A valószerűtlenség, sznípadiasság, balladisz-
tikusság nemcsak a csodás elemekben jelenik meg, hanem a párbeszédekben 
is. Valószerűtlen, ahogy Václáv elsorolja a maga gonoszságait (mint Balassa 
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Menyhárt), ahogy a lányok megleckéztetik Václávot a lugasban (mint tehette 
volna a három körösztény leány), valószerűtlen Anna és Václáv, András és 
Sebestyén párbeszéde (fizikailag képtelenség a párbeszéd létrejötte az adott 
körülmények között), valószerűtlen egy közvetlen realizmussal megírt törté-
nelmi regényben, s mégsem érezzük irreálisnak, a párbeszédek realitása, hite-
lessége máshonnan ered. Például a kultikus hagyományból (ld. misztérium-
drámák), ahol mindez lélektanilag indokolt, hiteles. Ez a valószerűtlenség mű-
fajilag valószerűvé válik a színjátékokban, vagy a balladákban, népballadák-
ban. De valószerűtlen Anna és András légies szerelme is, nemcsak, mert Anna 
hattyúvá válása után jegyese egy különös szellemidézés révén viszontláthatja 
őt, ereje, hite megkétszereződik, hanem, mert e két ember túlságosan is szép, 
túlságosan erős és gyöngéd, túlságosan is erős a szerelmük, mert rendíthetet-
lenül eszményi emberek. 

A regény kilenc színből, kilenc jelenetből áll, s pontosan a középső, az 
ötödik színben történik meg Václáv megbüntetése, a lányok átváltozása. Dur-
va tagolással azt mondhatnám, hogy az első négy színt a történelmi. realitás-
hoz való hűség jellemzi, ez a domináns, míg az utolsó négyet a tágabb érte-
lemben vett hagyományokhoz való hűség. De ez csak durva és elvonatkoztatott 
tagolás, mert a regényben e kettő nagyon finom egyensúlyban áll, s a két 
világ között nem (csak) analógia van, hanem átjárás is, kétirányú közlekedés, 
kapcsolat. Václáv, az idegen primőr a megtestesült gonoszság — szó szerint 
értendő. Semmilyen emberi értékkel nem rendelkezik, gátlástalan, cinikus, 
perverz, hatalombitorló — mint köznapi, mint történelmi ember, aki a szabad 
székelység nyakába telepszik, hogy kapzsiságát, gonoszkodását kielégíthesse. 
Korszerű szóval: fasiszta diktátor. Ám amikor holttestét kiemelik a tóból, ki-
derül, hogy Václáv nem emberi mivoltaként gonoszkodott, hanem azért, mert 
maga volt az ördög, a Gonosz, halálában változott vissza azzá, halálával ve-
tette le magáról emberi alakját, formáját, mutatta meg valódi énjét. Václáv 
a kereszténység ördöge, a sötétség szelleme, a rontó erő, léte Isten és ember 
ellen való. Meg kell tőle . váltani a világot — áldozattal, önfeláldozással. 
A megváltást Anna, ez a különösen összetett nőalak cselekszi meg. A falu 
legszebb, legokosabb lánya, mint a népmesékben szokás, de érzékelhetően 
valóságos ember, aki egyszerűen csak különb, mint a többiek. Benne minden 
emberi érték megvan. A lányok éppúgy tizenhármán vannak, akár Jézus az 
ő tizenkét tanítványával együtt, vagy mint a népmesék mágikus, varázsos 
száma. Értelmes áldozatukkal nem meghalnak, hanem hattyúkká változnak 
(a lányok hattyúvá, a hattyúk lányokká változása gyakori szüzsé az egyete-
mes mitológiai hagyományban), a tündérek palotájába költöznek (ld. a ma-
gyar népmesék világát, motívumait), azaz halhatatlanná válnak. Avagy: fel-
támadnak. Anna a regény legvégén a víziember énekében Szűz Mária szere-
pét, rangját foglalja el, a kereszténység Istenanyjáét. 

Számunkra, a huszadik század végét, az elidegenedést megélt emberek 
számára a regét szervező motívumok inkább jelképeknek, szimbólumoknak 
tűnnek, holott ezek az archaikus gondolkodásban éppúgy létező realitások, 
mint a kézbe fogható dolgok. A regény azt az archaikus, némiképp történe-
lem előtti teljes világérzékelést idézi föl, amikor az égi és a földi világ még 
együtt alkotott egészet. Nem szimbolikusan, valóságosan. A regény tágabban 
értelmezett hagyományvilágában a népi katolicizmus és a pogány magyar 
hiedelemvilág jelenik meg érzékletesen. (A világ hármas tagoltságú, lent a 
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sötétség, középütt a föld, fönt az ég, pokolbeli, földi és égi, isteni emberekkel, 
s e három elem közt megtalálható természetesen a közvetítő erő is Borka 
személyében, aki táltosok unokája. De András, Anna szerelme is magán vi-
seli a táltosok jegyét — betegségével, rejtőzésével stb.) 

A regény középső, földi világa — közvetlen realizmussal, lélektanilag hi-
telesen megfogalmazott történet a történelem egy rövid intervallumáról, s 
benne az ember morális helytállásáról, cselekvési kényszeréről. A könyvnek 
természetesen van aktuális üzenete is, de a probléma fölvetése, a rá adott 
válasz egyetemes. Mit tehet az ember a zsarnokság szorításában, meddig kell 
tűrnie, mikor szükséges a megváltói önfeláldozást meghoznia? Az író mélysé-
ges humanizmusa, amikor azt mondja: mindenki maga tudja. 

Tamás Menyhért korábbi történelmi regényei szenvedéstörténetek voltak, 
a történelemben hányódó, kiszolgáltatott kisebbség megmaradási lehetőségeit, 
lélekpróbáit kutatva. Hősei korábban is, most is falusi parasztemberek, a leg-
inkább kiszolgáltatottak, a leginkább magukra hagyottak. Az abszolút kisebb-
ság, ha fölemeli szavát, létével fizethet, saját megsemmisülését hívhatja elő, 
kollektív biológiai öngyilkossággá válhat a türelem hiánya. A Szent Anna-tó 
regéjében látszólag megváltozott az író álláspontja, kitör a fegyveres fölkelés, 
s azt követi a kegyetlen megtorlás. De nem az író szemlélete változott meg, 
hanem a történelmi helyzet, az életkörülmények. Sérelmes a székelység jog-
tiprása, szolgaságba taszítása, de elviselhető. A személyiség, az ember totális 
meggyalázása nem. Az elviselhetetlen gyalázat megtörténik, s nem tehetnek 
mást, ellenállnak. Nem számolnak a következményekkel, mert van egy pont, 
egy határ, amin túl semmilyen áron nem szabad türelmet gyakorolni. 

Talán azért fordul az író a múltba, a történelmi emlékezet előtti időbe, 
az archaikus világkép, a paraszti archaikum égi és földi teljességéhez, hogy 
hőseinek ne csak erkölcsi elégtételt, de ténylegesen is örök életet adjon —, 
mert hőseinek véráldozatát nehezen akarja elfogadni. A regény összetett és 
sokrétű hagyományvilágból építkezik, mely nemcsak át jár ja a történelmi, köz-
napi elemeket, de szakrális rangra is emeli azokat. Ezért a könyvről aligha 
lehetne más lényegit mondani — minden keserű tanulsága, tragédiája elle-
nére —, mint azt, hogy szép. (Népszava, 1989.) 

PÉCSI GYÖRGYI 

Jókai Anna: Szegény Sudár Anna 

(Elöljáró szavak. Midőn ezt írtam, kitisztult az ég... Egy népirtó rend-
szer remélhetőleg végleg eltűnt a történelem színpadáról. Ily módon az alábbi 
gondolatok is más értelmet nyernek, ám nincs okom arra, hogy megváltoz-
tassam eredeti véleményemet.) 

Akkor is döbbenetes ez a könyv, ha ma már sokat tudunk a romániai 
magyarság sorsáról. Akkor is, ha ma már nyíltan emeljük föl szavunkat a 
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