Egy lenyűgöző regény
Kolozsvárról*
„Tudja, mi a b a j . . . ? Az, kérem, hogy a tanult emberek néha esernyőként
borulnak a világra, az árnyék meg ikertestvére a ködnek. S a ködben össze lehet téveszteni a humoros grimaszokat a maga inkvizítori demokráciájával." —
hallhatjuk Doktor B. szavait a kisvárosi borbélyműhely mindennapos traccsolása során. S már ott is állunk Sigmond István regényének sűrűjében. Egy tüntetően köznapi mozzanatokkal mélységeket feltáró drámai világban. Ahol minden jól ismert, mégis pillanatonként meghökkentő. Ahol jovialitások álcáiban
lépdel a tragédia — mint idézett fecsegés során —, végletes politikai, erkölcsi
alapkérdések bukkannak fel.
A Félrevert harangok témája talán nem is lehetne közismertebb. A márm á r elkoptatott szüzsé ez: a két világháború közötti kisváros ú t j a a fasizmusig,
a faji megkülönböztetés árnyalatainak crescendója ártatlanok haláláig, kaotikus
rombolásáig; a bizalom, az emberiesség csődjéig. Mégis, egészen ú j az, ami e
kereten belül itt kirajzolódik. Másságának külső színezete csupán, hogy a kisváros erdélyi, s így szerepet kapnak például az unitárius egyház, s más, jellegzetes vonások. Lényeget érintően ú j az, hogy a mítoszértékűen felfogott példázat középpontjában a kisebbségi és zsidókérdés összefonódása áll, úgy, mint
történelem és lelkiismeret egymástól elválaszthatatlan kutyaszorítói. A regény
„fő"-szereplőjének, két pólusának tekinthető: az ártatlan áldozat, Friedmann
úr, a kegyszerárus, a „zsidó nemzetiségű és magyar anyanyelvű román állampolgár", akit éppúgy nem hagy el az emberi méltóság képviselése, mint jogos
balsejtelmei; és Göröngyi Dénes harangozó, aki nem élheti túl az égre kiáltó
gaztettet, a kegyszerárus megölését, a lelkiismeret jóvátehetetlen kiűzetését, s
tehetetlen válaszul kétségbeesett önmagát köti fel a harangkötélre. Halálával
adván súlyt a végveszélyt hirdető félrevert harangoknak.
Mindez önmagában még nem haladná meg a történelmi tragédia ismert
irodalmi megjelenítésének határait. Ám az író ezt az oratóriumkomolyságú lírai
kiáltványt szokatlan, merőben ú j fiktivitással hitelesíti, teszi sokszólamúvá.
Különös, sőt különc világot teremt. Joggal nevezik értő olvasói „panoptik u m á n a k , „groteszk galériá"-nak, „kisváros kistörténet"-ének, „szürke provincializmus"-nak (Kántor Lajos, Mózes Attila, Kisgyörgy Réka). Ez a tízezer lakosú B. városka néhány mondat erejéig nyer földrajzi, történelmi elhelyezést
(a leprástáboráról híres Tichilestitől ötszáz kilométernyire van; 1937. október
* Sigmond István: Félrevert harangok. Szépirodalmi, 1990. (Eredeti, cenzúrázott
változata: Kriterion, 1987.)
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15-ét jegyez fel a harangozó noteszébe a cselekmény kezdetén). Hasonlóképpen
a múlt is egyetlen precíz dátum és színhely tragikomikusán rituális felidézésében van jelen: 1918. január 9-érol emlékeznek meg évente a borbélyműhely
törzsvendégei, mivel ezen a napon esett el a figaró fia a galíciai Grodeck, Lemberg közelében. De ez a két meghatározott időpont, helyszín egy-egy jelzés
csupán, ürügy, bemérési pont az elrugaszkodáshoz, a speciális írói valóság teremtéséhez. (Talán nem is esetleges, hogy éppen egy kitűnő írótárs — Mózes
Attila — kéri számon, miért követ el „ e r ő s z a k o t . . . a történelmen"? S ugyanő
csúsztatásokat, túlzásokat, szélsőségek túlhajtását véli felfedezni. Ügy látom,
hogy a másféle írói utakon portyázó pályatárs szakmai vaksága ez, amely
ugyanakkor egy negatív oldalú telitalálat.)
Hiszen Sigmond István regényének pikáns varázsa éppen különös
önelvüségében rejlik. (A „különös" éppoly hangsúlyos, mint az „önelvű".) S ennek az
autentikusságnak sarkalatos pontja az, ahol és ahogyan eltér a szó szerinti történelmi időtől, földrajzi helytől, s hasonlóképpen az egyéb közösségi és egyéni
emberi viszonylatok szokásos rendjeitől is. Nem tesz ő erőszakot — egyszerűen:
más. Eltérő, maga teremtette dimenziókban mozog. A história, a helyzetkép
elemeiből életre hív egy „sigmondi" világot, egy sehol sincs, ám bárhol-lehetnekisvárost, amelyben az egyes figuráktól a történésekig minden a maga módján
kvázi-valószerű. Jóval élesebb, karikírozottabb, sírnivalóiban nevetségesebb, ellenállhatatlan humorában komorabb: beszédesebb, mint egy-egy élő, lehetséges
modell. Az író kemény, összetéveszthetetlen vonásokkal elrajzol. S a fontos az
igekötő.
Egyetlen, igen sajátságos szemszöget lelt, teremtett magának Sigmond, innen látjuk embereit, színhelyeit, dramaturgiáját. Önnön törvényei szerint szerveződik ez a világ, amelynek megvannak a maga speciális társalgási formái,
gesztusai, elbeszélő módja. Mindez egységes, különc egységet alkot.
Akár egy-egy szóval is jelezhető ez az egység. Például m o n d h a t j u k : itt
minden KICSI. Aprók, bagatell jellegűek többségükben a regény eseményei.
A kisváros, a kisvilág magánérdekű, helyi érdekű mozzanatai játsszák a főszerepet. A történelmi változások helyi botrányként, pletykaszinten tükröződnek.
Borbélyüzleti csevegést hallunk, kugliversenyen elnyerhető szűzleányi csók körül csapnak össze az indulatok, fűszeresék ebédjén tör ki botrány, legtöbbet
emlegetett ünnepi esemény az Unitárius Nőszövetség teadélutánja. Hasonló jellegűek a színterek is: kocsma, szatócsbolt, szobafestőék konyhája — a történések színhelyei. A szereplők is nyilvánvalóan a kisváros kisemberei: kocsmáros,
fűszeres, borbély, harangozó. De már itt felfigyelhetünk egy alig észrevehető,
következetes módosításra. Arra, hogy ez, a Hasek, Hrabal, avagy Chaplin, Menzel kisembereivel, kisvilágaival rokonítható közeg ebben az esetben a provincialitásnak újabb hangsúlyaival gyarapszik. Helyzetek, események, alakok esetében egyaránt még ezen a kisszerűségen belül is, mindig a mellékessel, a m á sodlagossal találkozunk, mintegy a tényleges, a fontosabb képviseletében. Az
emlegetett, különböző egyházak papjai alig bukkannak fel, helyettük a három
felekezet közös harangozója beszél és cselekszik; a helyi fertőt, „alvilágot"
egyetlen hölgy személyesíti meg, az is sánta; rendőrfőnök helyett komisszárt
látuni,: nagyformátumú árulók helyett sunyi, amatőr besúgókat;, az egészségügyet c j y angyalcsináló bábaasszony jeleníti meg; a földöntúli, a csodaélmény
a fűszeresék kislányának szépsége formájában tűnik fel. S hasonlóképpen:
templomi jelenetnek nem lehetünk tanúi, hanem mellette, kívüle, a harangtoronyban játszódik a történet nyitó- és zárófejezete, mint ahogy a történeti ha89

gyomány ünnepélyes ápolását, egyben a főtér főszerepét egyetlen „hősi halott"
magánmellszobra és magánkultusza jelképezi (miközben e sorkatona halálának
hősi volta is erősen megkérdőjeleződik). Az első világháború másik, élő mementója — netalán valóban „hős"? — magatehetetlen, rokkant, hibbant koldus;
Bobó, aki nevét onnan nyeri, hogy csupán ennyit tud mondani. Ö a főtér sarkán álló, egyik állandó tanú, arra alkalmas alany, hogy a gyerekek hólabdával
dobálják, vagy — mintegy jelképesen — feje tetejére állítsák. A másik szemtanú, a Kisasszony, aki messzelátójával kíséri mohó figyelemmel az utcán és
ablakok mögött történteket, kerekes székéhez és szigorúan titkolt előéletéhez
láncolva, szintén tehetetlen, passzív, álrésztvevő. S míg hősi tettektől távolabb
álló, kisebb kisemberek, jelentéktelenebbek — talán már nem is lehetnének a
regény figurái — (mintha csupa statisztát látnánk), aközben megtetéződik
ez a mellékesség. Kisemberek kis életein belül is az apró, a kuriózumszerű, a
rikítóan partikuláris kerül előtérbe, ezekről esik legtöbb szó. Passziók, bolondériák, amelyek önmagukban is komikusak: Zámbó úr faliórájának k a k u k k j a ,
Stancz Egon postagalambjai, kuglizás, a táncoktató őfelségének küldött cipői.
A realitás mikronjai csaknem határtalan képzelgéssel, a skrupulózus aprólékosság lendületes nagyzolással társul e kedves monomániákban. Merész, paradox
elbeszélésmód tanúi leszünk. Az író úgy és addig ecseteli, színezi, duzzasztja
a kiemelt részleteket, mígnem kicsapnak kicsiségük medréből. Éppen apró voltuk okán válnak felfokozottá, váratlan nagyságúvá.
A jelentéktelenbe költözik a jelentős. A tüntetően hangsúlytalan lesz hangsúlyos. A végletes kicsinyítéssel (mintegy miniatürizálással) megjeleníti a láthatatlan „nagyot", illetve a szélsőséges nagyítással felszínre hozza a kicsiségekben
megbúvó, látatlan aljasságot vagy méltóságot. Például a végletekig kizsigerelt,
sokgyerekes mosónő: Bidlóné felöltöztetése a szomszédoktól összeadott „báli"
öltözékbe, amikor a Kisasszonyhoz készül szolgálatba; m a j d az uszályos szoknyával kínlódó, botladozó menetelése, hanyatt esése harsogó derültség közepette, a sajátságos közelképek sorozataként nevetségességében megrázóvá lesz, a
kálváriajárás egyedi változatává. (Miközben saját kisfiának is „a röhögéstől ellilult a feje", „Bidlóné ijedten hátrafordult, az uszály duplanyolcas tengerészbogot készült kötni a lábára, amitől . . . egyensúlyérzéke felmondta a szolgálatot, s teljes testhosszban elzuhant.")
A példa jelezheti azt is, hogy a kiemelt kicsinyítés—nagyításhoz hasonlóan
találkozhatunk a nevetséges és tragikus paradoxonjaival is. A Sigmond-regény
túlnyomó többségében komikus epizódok láncolatát t á r j a elénk. Mégis, ezek által, s ezek mögött a legsötétebb tragédiák bontakoznak ki. Jelenetek és párbeszédek, figurák és előadásmódok virtuózán sziporkázó, fanyar szellemességükkel sodornak magukkal. Ha elébb a naggyal helyet cserélő kicsiséget emeltem
ki, akkor most a csúfondáros főszerepét kell aláhúznom — az ünnepélyessel, s
főként a patetikussal szemben. Mintha csupa paródiát látnánk. Karikírozás már
maga a névadás is, átmenet a „beszélő" és „hallgató" nevek között, általában
nemzetiséget, vallást képviselő, máskor jelképes utalást rejtő, de főként, mindig
hang- és hangulatfestő (Göröngyi Dénes a „rög"-re utal, Friedmann J a k a b a
békére, Sztancs Egon postás, vagy Dalián Félix kocsmáros, Hikkel fűszeres,
Édes bácsi elnevezései gunyorosságot és atmoszférát érzékeltetőek).
Valamennyi említett (és nem említett) paradoxon-paródia jelleg összetalálkozni látszik egy síkon, a s z a k r á l i s vonatkozásokban. A címadás, s magának a harangnak a vezérszimbólum-jellege is erre utal (s az is, hogy ugyanez
az Istent jelképező, szent jelkép neveztetik „Isten ünnepi fülbevalói"-nak is, s
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összehasonlítódik a joggal rossz hírű Sánta Betty hatalmas kebleivel is, máskor
Betty szoknyája térítődik rá, éppen a szeretkezés idején). De túl ezen — ahogy
a történelmi emlékezés magánceremóniaként jelenik meg —, úgy a regény kezdetén és végén is egy-egy különös rituális mozzanat: szerepel: gyónás, illetve
halotti beszéd. Az előbbit karikatúraként tüntetheti fel az, hogy nem a plébános, hanem a harangozó a gyóntató; a bűnvalló hölgy a kisváros örömlánya; s
minderre koronát tesz a jelenet befejezése, amikor a bűnbánó lelkű Betty ott
helyben elcsábítja az istenhívő egyházfit. A halottbúcsúztatásnál hasonlóan felbukkannak a profanizáló módosítások. Templom helyett kocsmában zajlik a
szertartás, a gyászra, a halottra poharukat ürítik, halotti táncot lejtenek, tapsolnak imádkozás pótlásául. A pap helyett ismét a harangozó beszél, s mivel a
megboldogultról kiderült, hogy mások életére törő, aljas besúgó volt, maga a
szónoklat is a szokott méltatás ellentéte.
Ezek a szerkezetileg is kiemelkedő, profanizált rituálék több hasonlóra is
ráirányíthatják a szemünket. Arra, hogy szinte valamennyi szereplőnek megvan a maga különös, sőt biaszfémikus „szertartása". Ahogy Zámbó úr ragaszkodik fia halála évfordulójának rituáléjához, levele felolvasásához, hasonló ritmikussággal ismétli ki-ki a maga monomániás mondókéit, szokásait, akár a már
említett passzióktól Dalián Félix kocsmáros nagymosás idején kikövetelt nemi
erőszakjáig. S az egymás vesszőparipáit jól ismerő polgártársak megadóan szetaet hunynak vagy részt vesznek ezeken a ceremóniákon, avagy más, titkos
tevékenységek hallgatólagos elrejtésében (ilyen a Kisasszony múltja, melynek
titkos részesei; Betty szalonjának látogatása, mely nyílt titok stb.).
Ugyanakkor felfedezhetjük — különösen a kötetet nyitó-záró „szentségtörések" esetében —, hogy az ironizált, köznapiasított ünnepiesség éppen a profán
ellenpontozással nem egyszerűen elveszti, de ú j szinten vissza is nyeri hitelességét. Hiszen például a gyónást felszenteletlen ember hallgatja, s a gyónó hölgy
legkevésbé sem tekinthető szeplőtelennek, mégis szavai nyomán el kell fogadnunk gyermekded hitét, mely szerint saját tevékenységét misszióként fogja fel.
A harangozó bűnbe esése is más jelleget ölt, amint tanúi leszünk kettejük meghitt, őszinte emberi kapcsolatának; Göröngyi Dénes szerelme kibontakozásának.
A halotti tor is, minden profanitás ellenére mélyen ünnepélyes: a legsötétebb
gyász megnyilatkozása („Századunk a szabadság kihűlt koporsója"), egyben
„utolsó vacsora" is, a magát önként feláldozó harangozó halál előtti búcsúzása.
Üj, más szintű szakralizálódás történik.
Sigmond István regényének különös vonzereje éppen a vázolni próbált
anomáliák szétválaszthatatlanságában van; az ehhez meglelt egyedi kompozícióban, ahogy személyeinek személytelen egyedisége, történetének köznapi ünnepiessége szorosan összefonódik egymással, s a szervesen, egységükből fakadó,
kisszerűt nagyszerűvé transzformáló elbeszélésmódban torzító-nemesítő, könnyfakasztó humorban.
Mindezért, nem tudom, olvastam-e ennél istentelenebbül istenes könyvet,
kegyetlenebbül kegyeset, irgalmatlanabbul irgalmasat, élvezetesebben borzasztót, elrémisztőbbet és elangyalítóbbat. Folytathatnám a végletpárok sorolását,
akárcsak belső összefüggéseinek számtalan finom rétege számlálását.
Végezetül azt kell elárulnom, hogy mióta — csak először, m a j d ú j r a — olvastam a Félrevert harangokat, nem szabadulhatok a nevezetes szállóige felidéződésétől: „Uraim, le a kalapokkal!" — Kiváló, nagy mű született. (Magvető,

1990.)
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