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Bevezetés 
 

 

A gyermekirodalom olvasói, de még kutatói között is felmerül-

het a kérdés: mit keresnek az ifjúsági könyvek között, s van-e 

egyáltalán létjogosultságuk ott az antiutópiáknak? Orwell, 

Huxley, Zamjatyin, Bradbury műfaja megtartja szuggesztív 

erejét akkor is, ha kevés történelmi tapasztalattal bíró (vagy a 

nélküli) olvasó lesz a befogadója? MICHAEL ENDE nemzetközi, 

majd BÉKÉS PÁL hazai sikerei arra utaltak, hogy határozott 

igen a válasz. A kérdés még inkább okafogyottá vált LOIS 

LOWRY disztópiájának (The Giver, magyarul: Az emlékek őre) 

megjelenése, világszerte pozitív fogadtatása után. Sőt – MARIA 

NIKOLAJEVA szerint a felnőttirodalomhoz képest fél évszázados 

késéssel ugyan, de – a ’90-es évekre a műfaj kiemelt jelentő-

ségűvé vált – elsősorban az angolszász nyelvterület gyermek-

irodalmában1. Például azért, mert a disztópia térhódítása fon-

tos új témákat hozott be az ifjúsági irodalomba. Olyanokat, 

melyek eddig hiányoztak, tabunak számítottak. (A magyar if-

júsági irodalomban ezek a „problémafelvető” könyvek tovább-

ra sincsenek jelen igazán, de még Amerikában is hiánypótló 

műként értékelték e tekintetben a The Givert.2) 

A következőkben tehát a műfaj létjogosultságát a gyermek-

irodalomban nem vitatjuk, azt nem kérdőjelezhettük meg. 

Fontosnak tartottuk ugyanakkor azt vizsgálni, hogyan jelen-

nek meg a felnőttirodalom disztópiáinak sajátosságai, motí-

                                              
1 Nikolajeva, Maria: From Mythic to Linear. Time in Children’s Literature. Lanham @ London: The 
Children’s Literature Assosiation and The Scarecrow Press, 2000. p. 167. 
2 Lea, Susan G.: Seeing Beyond Sameness: Using The Giver to Challenge Colorbind Ideology. In: 
Children’s Literature in Education, 2006. 37. évf. 1. sz. p. 51. 
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vumai egy más olvasóközönséget feltételező mű esetében. Eh-

hez mindenekelőtt be kellett mutatnunk magát a műfajt is.  

Hamar kiderült, hogy kiindulási alapként megkerülhetetlen 

az utópia (mint műfaj) és az utópiák (konkrét művek) vizsgála-

ta. Egyet kell értenünk PÁL JÓZSEFfel abban, hogy az utópiák 

műfajtörténete a filozofikus értekezésektől az államregényen 

át vezetett a 20. századi negatív utópiákig.3 (Igaz ez akkor is, 

ha az antiutópiák megjelenése a 19. századra tehető.4) A mű-

vek (irodalom)történeti áttekintésével (a második, illetve har-

madik fejezetben) részben ezt az „ívet” is szerettük volna érzé-

keltetni, s ezért is törekedtünk teljességre. (Szándékunk sze-

rint minden magyar nyelven írt utópia/disztópia szerepel 

munkánkban.) 

A kronológiát más szempontból is megtartva először előbbi 

műfaj sajátosságait ismertetjük, ideértve a pontos meghatáro-

zást, a típusos jegyeket, a filozófiai, lélektani hátteret és lehet-

séges tipológiákat is. Érdekes kérdés az utópia és az 

antiutópia kapcsolata, erre is kitérünk az első fejezetben. 

Egyszerű magyarázatnak tűnik, hogy utóbbi művek (illetve 

maga a műfaj) szükségszerűen az előbbiek oppozíciójaként 

jöttek létre.5 Miközben nem ritkán diszjunkció nélkül, együtt 

használják a két műfaj megjelölését, első pillanattól kezdve 

nyilvánvalóak a különbségek is. Fontos például, hogy az utó-

piák jövőbe vetettségével szemben a disztópiáknál a jelen 

idejűség az alap. Emellett persze utóbbi is tárgyalja irányítók 

és irányítottak viszonyát s bizonyos (állam)bölcseleti kérdése-

                                              
3 Pál József: Világirodalom. Bp.: Akadémiai Kiadó, 2008 p. 877. 
4 Burnett, Wesley G. – Rollin, Lucy: Anti-leisure in Dystopian Fiction: The Literature of Leisure in the 
Worst of All Possible Worlds. In: Leisure Studies, 2000. 19. évf. 2. sz. p. 77. 
5 Uo. 
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ket.6 KRISHAN KUMAR találóan így fogalmazza meg: „az utópia 

az eredeti, az antiutópia másolat”.7 Ugyanakkor mindkét eset-

ben – a „tökéletes társadalom” és a „legrosszabb jövő” bemu-

tatásával is – a jelennel szembesítenek a szerzők. Persze, míg 

az utópia ünnepli az ember lehetőségét a tökéletességre, az 

antiutópia egyfajta melankolikus érzést kelt az elbeszélésben 

az elmaradt és elvetélt reformok és forradalom kapcsán.8 Ér-

dekes módon a két műfaj gyökere, társadalmi vagy épp tech-

nikai előzménye közös is lehet, jellemző, ahogy például 

Zamjatyinnál két alternatíva jelenik meg a technikai haladás 

következményeként, e fejlődés vezethet utópiához és 

antiutópiához is.9 

A felnőtt- és gyermekutópiák, -disztópiák bemutatása után 

három gyermekirodalmi antiutópiát részletesebben is elem-

zünk (negyedik–hatodik fejezet), különböző szempontok alap-

ján. Végig szem előtt tartottuk természetesen a műfaji emlé-

kezet megnyilvánulásait, a transz- vagy épp az intertextualitás 

példáira minden esetben igyekeztünk felhívni a figyelmet. (Kü-

lönösen igaz e műfajra Iser megállapítása, tudniillik, hogy a 

fikció is a valóságról közöl valamit.10 Így ezek, a valóságra vo-

natkozó allúziók is jelentőséggel bírtak számunkra.) Kerestük 

azokat a narratológiai jellemzőket is, melyek akár az utópiák, 

akár az antiutópiák kapcsán általánosan megfogalmazhatók. 

Önmagában érdekes az a kérdés is, hogy van-e, s ha igen, mi-

lyen különbség van a narrációt, mondjuk, a narrátori pozíciót 

tekintve a két műfaj között. Vajon megjelenik-e kimutatható-

                                              
6 Pál József: i. m. p. 877. 
7 Idézi: Burnett, Wesley, G. – Rollin, Lucy: i. m. p. 78. 
8 Uo.  
9 M. Nagy Miklós: Utópiák igézetében: Jevgenyij Zamjatyin regényéről. In: Nagyvilág, 1989. 34. évf. 5. 
sz. p. 670.  
10 Idézi: Lea, Susan G: i. m. p. 52.  
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an az a „frusztráltság”, mely többnyire az antiutópia szerzőjé-

re jellemző. (Kumar szerint, aki disztópiát ír, valójában utópi-

ára vágyik, de nem találhatja meg azt, hát egyfajta szelepe 

lesz a frusztrációjának, ahogy elképzeli a tökéletes társadalom 

elvesztését.11) 

Mindezek alapján körvonalazódni látszott az is, hogy bizo-

nyos esetekben a művészi megvalósulás, az „esztétikai objek-

tum” a sajátosságai, a szerzői (vagy épp narrátori) attitűd 

alapján sorolható be a disztópiák közé, míg más esetben tuda-

tos választás a műfaj, s az író a meglévő előzmények ismere-

tében, a konvenciókat használva vagy azokra rájátszva hozza 

létre a „tartalmat”, a regényt.12 Utóbbira jó példák a Swift 

utáni gulliveriádák, ezek közül eggyel részletesebben is foglal-

kozunk a negyedik fejezetben. 

Érdekes volt felfedezni a különbséget az egyértelműen kelet-

európai sajátosságokat mutató magyar és a nyugat-európai, 

illetve amerikai disztópiák között. Utóbbiak először példák, 

minták voltak a kelet-európai szerzők számára, de már a ko-

rai művekben is megjelennek az egyéb, a nemzeti hagyomá-

nyokból következő előzmények, irodalmi művek hatásai is.13 A 

hagiográfusok írásai éppúgy említést érdemelnek e tekintet-

ben, mint a – „szekularizált” előzményként fontos – „rendkívü-

li utazások” leírásai. Természetesen, míg az adott nép utópiá-

inak, disztópiáinak egyedi jellegzetességei nem mutatkoztak 

meg, máshonnan „kölcsönöztek” a szerzők.14 

                                              
11 Burnett, Wesley, G. – Rollin, Lucy: i. m. p. 78. 
12 ’Forma’ és ’tartalom’ viszonyáról lásd részletesebben: Bahtyin: A szó az életben és a költészetben. 
Bp.: Európa, 1985. p. 136–137. 
13 Ðergović-Joksimović, Zorica: Featured Essay. Serbia Between Utopia and Dystopia. In: Utopian 
Studies, 2000. 11. évf. 1. sz. p. 1. 
14 Uo. p. 14. 
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Jogosan vetődhet fel az a kérdés, munkánkban miért csak 

regényekkel foglalkoztunk. Természetesen sok novellában, sőt 

drámákban is kimutathatók az általunk a regényekben felfe-

dezett vonások. Ám a műfajra jellemző az a szerzői ambíció, 

hogy egyfajta teljességet, teljes világot hozzanak létre (még in-

kább: izoláljanak15), írjanak le. Az effajta „totalitásra” törekvés 

teret és időt igényel. Nem ritkán frazeológiát, esetleg nyelvet is 

alkottak a szerzők, hogy még hitelesebben, érzékletesebben 

mutathassák be az elképzelt tökéletes vagy épp legrosszabb 

világot. (Lukács interpretációjában a totalitás-elv a megisme-

rés befejezettségének deklarálását is jelenti.16)  

Másrészt az újabb műfajok, műnem bevonása a vizsgála-

tokba megnehezítette volna, hogy fenntartsuk a teljességre 

törekvést. 

Bár van olyan elemző, aki elkülöníti utópia és regény fogal-

mát17, mi úgy gondoljuk, éppen a regény műfaján belül telje-

sedtek ki az irodalomba „betört”18 s – néhány kivételtől elte-

kintve – ott is ragadt utópiák, majd disztópiák. 

 

 

 

 

                                              
15 Lásd Bahtyin: A szó az életben és a költészetben. Bp: Európa, 1985 p. 142. 
16 Himmer Péter: Hegel Fenomenológiája Lukács György gondolkodásában. In: Világosság, 2008. 51. 
évf. 6. sz. p. 80. 
17 Fekete Sándor: Az utópia-műfaj karakteréről. Miskolc: Miskolci Egyetem BTK (tudományos diák-
köri közleményei), 2003. p. 79. 
18 Uo. 
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I. AZ ANTIUTÓPIA SAJÁTOSSÁGAINAK MŰFAJEL-
MÉLETI ÉS TÖRTÉNETI BEMUTATÁSA  
 

 

Műfaji meghatározás,  
az utópia és az antiutópia vizsgálatának problémái 
 

Ha másutt nem, az irodalomban biztosan létezik hibáktól 

mentes, szó szerint „jóléti” társadalom. Sőt, nem is egy műfaj 

foglalkozik ezzel a témával. A cocagne-ok, az aranykorok (age 

d’or), az árkádiák, az utópiák különböző korok embereinek 

vágyairól árulkodnak – más-más stílusban, hangulatban, 

máshol megtalálva a boldogulás kulcsát. S közben persze azt 

is megmutatják, mennyire elégedetlenek voltak a szerzők saját 

jelenükkel – ez utóbbi érzés talán legszuggesztívebb megjelení-

tésére született meg az antiutópia is.  

Munkánk során olyan írók könyveit vizsgáltuk, akik regé-

nyeikben egyszerre mutatnak be történelmi, politikai és filozó-

fiai kérdéseket – mindezt a szépirodalom eszközeivel. Akik lát-

ják saját jelenük – legfőképpen a társadalmának – alapvető 

problémáit, valamint annak gyökereit is, s ezt meg is tudják 

fogalmazni. Néha még ötletük is van a megoldásra. Elsősor-

ban antiutópiákkal foglalkozom, de majdnem ugyanilyen 

hangsúllyal, vele együtt tárgyalom az utópia műfaji sajátossá-

gait, majd konkrét műveket is.  

S ez az a pillanat, amikor szét kell választanunk – az egyéb-

ként nem ritkán azonosnak tekintett két műfajt, – az utópiát 

és az antiutópiát. (Jellemző, hogy az angol nyelvű szakiroda-

lom legtöbbször együtt használja a két kifejezést, per jellel  

elválasztva: ’utopia/dystopia’. De találkozunk ezzel a magyar 
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szakirodalomban is, PAPP ZSOLT például „tökéletesen kelle-

mes”, illetve „tökéletesen kellemetlen” utópiákról ír.19) Kutatá-

saink során az utóbbi kategóriába sorolható könyveket vizs-

gáltuk részletesebben, ám a műfajelméleti részben megkerül-

hetetlen az utópia bemutatása. Látszólag könnyű az elkülöní-

tés, a megkülönböztetés, ha a fenti bekezdésből indulunk ki: 

az utópiaszerzőnek van elképzelése a jobb világról, az 

antiutópia írója csak figyelmeztet, hogy rossz irányba tartunk. 

Mindeközben fontos leszögezni: bár bizonyos szempontból 

logikusnak tűnne, de az utópia nem a „deviancia nélküli rend” 

bemutatása, ebből következően a disztópiákban gyakran leírt 

ellenőrzés itt is lényeges motívum.20 A különbséget nem itt 

kell keresni.  

A későbbiekben ezt részletesebben is kifejtjük, először 

azonban fontos megindokolni, miért kap kevesebb szerepet 

elemzésünkben az előbbi, s miért többet az utóbbi műfaj. 

Egyrészt korántsem egyértelmű, hogy az antiutópiák való-

ban egy létező műfaj ellenében születtek meg. Ezt cáfolni lát-

szik a kronológia is – erről később írunk –, valamint az a tény 

is, hogy szinte sohasem egy ismert utópia hatására (cáfolatá-

ra) keletkezett egy-egy ilyen mű. (Sőt, az antiutópiák többnyi-

re újabb antiutópiák ihletői lettek. Lásd a Gulliver-

történeteket vagy Huxley Szép új világát.) KIRÁLY JENŐ helye-

sen mutat rá: „Az utópia ellentéte a fennálló rend igazolása és 

nem az apokalipszis.”21 

                                              
19 Papp Zsolt: Utópiák szociológiája – szociológiák utópizmusa. In: Világosság, 1975. 16. évf. 8–9. sz. 
p. 532. 
20 Davis, J. C.: Utópizmus. In: Café Bábel, 1995. 5. évf. 15–16. sz. p. 123. 
21 Király Jenő: Frivol múzsa: A tömegfilm sajátos alkotásmódja és a tömegkultúra esztétikája 1. köt. 
Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994. p. 233. 
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Ha a műfaj más elnevezéseit nézzük, hívják még aipótunak 

(az utópia szó megfordításából), disztópiának (a dys- valami-

nek a hiányát vagy zavarát jelzi), kakotópiának22 (a kako- 

vagy caco- előtag az utótag rossz voltát jelzi, ez a terminus 

egyébként Burgesstől származik), ezenkívül találkozhatunk a 

negatív utópia, de a fekete utópia23 kifejezéssel is. E jelzők, 

képzők láthatóan ahhoz a helyhez tartoznak, ahol a történet 

játszódik, nem pedig az ’utópia’ szóhoz mint műfaji megjelö-

léshez.  

A másik ok, amiért kisebb hangsúlyt kap e dolgozatban az 

utópia, az eddigi kutatásokból következik. Csak a német szak-

irodalom mennyisége, minősége is lenyűgöző a témában, ám 

szinte kivétel nélkül filozófiai és társadalomelméleti megköze-

lítésből vizsgálódtak a szerzők. Ennek oka a szocialista, kom-

munista ideológiák utópiaként értelmezése vagy épp utópia-

ként való értelmezhetetlensége. A kommunista ideológusok és 

követőik, majd a műveikre reflektálók írásai sohasem irodalmi 

(irodalomelméleti vagy épp narratológiai) szempontot válasz-

tottak, mi viszont ezekre a sajátosságokra is kíváncsiak vol-

tunk. 

Az antiutópiának „szerencsés” sajátossága, hogy nem épül 

rá filozófia, nem akarják megvalósítani, s nem is vitatkoznak a 

megvalósíthatóságáról.  

A marxizmus előtti, illetve a nem politikai-filozófiai indítta-

tásból született elemzésekkel kapcsolatban ugyan nem per-

döntő, ám kétségkívül találó STANISLAW LEM bírálata:  

                                              
22 Szilágyi Ákos: Ezerkilencszáznyolcvannégyen innen és túl. Bp.: Magvető Kiadó, 1988. p. 12. 
23 Lem, Stanislaw: Tudományos-fantasztikus irodalom és futurológia. Bp.: Gondolat Kiadó, 1974. p. 
354. 
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„Így hát minden munka, amely monográfiaszerűen feldol-

gozza az utópia témáját – különösen, ha kollektív fáradozással 

készült –, elkápráztat bennünket a hipotézisek gazdagságával, 

a sok hermeneutikus, ezoterikus magyarázattal, s úgy kiok-

tat, hogy majd szétpattan a fejünk.”24 

Ráadásul, mert a vizsgálat szempontjai sem egyformák (sőt, 

sokszor nem is tisztázottak), a szerzők szépen elbeszélnek 

egymás mellett, vagy másképp megfogalmazva: „a szövegma-

gyarázat egyik iránya éppolyan jó, mint a másik; s ezért nagy-

szerű a helyzet, hiszen senki senkinek nem tudja bebizonyí-

tani, hogy ellenfele téved, és ahelyett, hogy rekonstruálná az 

utópikus gondolkodás röppályáját, ostobaságokat fecseg.”25 

Mindezekkel együtt, ha pontosan meg szeretnék érteni az 

aipótuszerzők motivációit, ha valamelyest szeretnénk tisztá-

ban lenni a lélektani motívumokkal, szükséges az utópisták-

ról is szót ejtenünk. Ha másért nem, hát azért, mert kínálja 

magát az oppozíció, amely az antiutópia megismerésében is 

segít.  

 

 

 

                                              
24 Uo. p. 355. 
25 Uo. p. 356. 
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Az utópia műfajelméleti sajátosságai 
 

 

A filozófiai, lélektani háttér 
 

Hogy miért fog az ember utópia írásába, sokakat foglalkozta-

tott már. Van, aki szerint e művek keletkezése az ember töké-

letesedésre való vágyából következik26, mások szerint a mí-

toszteremtés kényszere a motiváció. Megint mások csupán 

„eltévelyedésnek” tartják e műveket, de elemezhetők az egyes 

ember metafizikai szükségletének kifejeződéseként is.27 Cio-

ran szerint ugyanakkor az igazi utópia megalkotásához „jó 

adag naivság, már-már együgyűség szükséges, mely, ha tú-

lontúl szembeötlő, kétségbe ejti az olvasót.”28 

MIHAIL BAHTYIN karnevál-elmélete kifejtésekor írja: „…a kar-

neválon maga az élet játszik – színpad, rivalda, színészek, né-

zők, vagyis minden sajátosan művészi eszköz nélkül –, s amit 

eljátszik, az önmagának egy másik, szabad (kötetlen) megva-

lósulása, saját újjászületése és jobb elvek szerinti megújulása. 

Az élet valóságos, egyszersmind megújult, eszményi formája 

is.”29 Ezután nem meglepő, hogy az utópia műfaját úgy írja le, 

hogy „karneváli világszemlélet” jellemzi.30 

Logikusan levezethető a műfaj kialakulása az egyenlőség 

vágyából is – lásd az egalitárius utópiákat.31 Empirikus bizo-

nyíték nyilván egyik elméletre sincs. 

                                              
26 Péteri Zoltán: Előszó. In: Morus Tamás: Utópia. Bp.: Szent István Társulat, 2002. p. 5. 
27 Lem, S.: i. m. p.  
28 Cioran, E. M.: Az utópia mechanizmusa. In: Nagyvilág, 1991. 36. év. 6. sz. p. 859. 
29 Bahtyin, Mihail: François Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája. Bp.: Euró-
pa. 1982. p. 13. 
30 Uő: A műfaj és a szüzsé-szerkezet sajátosságai Dosztojevszkij műveiben. In: Nagyvilág, 2001. 46. 
évf. 7. sz. p. 1129. 
31 Hahn István: A késő antik utópia. In: Világosság, 1975. 16. évf. 8–9. sz. p. 470. 
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Az természetesen már a korai művek megszületését, mi-

lyenségét is befolyásolta, hogy szerzőjük magától értetődően 

meg is akarta valósítani a leírtakat. Platón, az első fennma-

radt utópia, az Állam szerzője például azért utazott Szicíliába, 

hogy egykori tanítványa, Dión (syracusai uralkodó) segítségé-

vel belefogjon az ideál valóságba történő átültetésébe.32 Érde-

kes módon századokkal később éppen az váltott ki ellenérzést 

az utópiákkal szemben, hogy attól féltek, megpróbálják meg-

valósítani azokat.33  

Az utópisztikus és antiutópisztikus beállítottság csak a pol-

gári forradalmak hatására válik politikai ideológiák elemévé34. 

Ekkor – mint az „ész utópiája” – egy szellemi terv politikai 

eszközökkel történő megvalósításaként tekintenek rá.35 

Azt a nézetet, amely szerint az utópia megvalósíthatatlan 

elképzelés36, már a 19–20. század kutatói (leginkább filozófu-

sai) fogalmazták meg. Ez a felfogás azonban szükségessé tette 

egy új fogalom bevezetését is, hiszen a megvalósíthatatlanság 

csak adott történelmi korban tűnhetett biztosnak, évtizedek, 

évszázadok múltán könnyen valósággá válhatott (volna) a ko-

rábban szürreálisnak tűnő „álom”. Így aztán beszélhetünk 

’abszolút utópiáról’, mely elnevezéssel azokat a műveket illet-

jük, amelyek nemcsak egy adott történelmi korban látszanak 

megvalósíthatatlannak.37 (Kicsit másképp megközelítve a 

                                              
32 Péteri Z.: i. m. p. 5. 
33 Duveau, George: Az utópia feltámadása. In: Az utópiáról. Szerk. Erdélyi Lajos. (Kézirat gyanánt) 
Oktatási Minisztérium Marxizmus–Leninizmus Oktatási Főosztály, Bp. 1979. p. 148. 
34 Mannheim, Karl: Das Konzervative Denken. In: Wissenssoziologie. Surhkamp, 1967. p. 408–508.  
35 Szilágyi Ákos: i. m. p. 13. 
36 Mannheim Károly: Ideológia és utópia. Bp.: Atlantisz Kiadó, 1996. p. 226. 
37 Uo. 
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problémát Lamartine úgy fogalmazott: „Az utópiák gyakran 

csak korán jött igazságok.”38) 

Az alapkérdéshez – tudniillik, mi végre születtek meg az 

utópiák – visszatérve: leginkább utánzásra ösztönző modell-

ként értelmezhetjük e műveket, melyek meglepően sok olvasót 

befolyásolnak. Ugyanakkor nem követelik meg a változtatást, 

egy új civilizáció létrehozását, csak egyszerűen hatni akarnak 

az emberre.39  

Ami bizonyos, elsődleges célja a fennálló rend tagadása40, 

de legalábbis a jelen élményei, problémái jelennek meg a jövő-

ben.41 Van, amikor ez meg is fogalmazódik a műben (Morus: 

„Önök borzalmas jövőt készítenek elő”42), máskor a jelen kriti-

kája csak implicit módon jelenik meg. Azt egyébként, hogy az 

utópia, a jobb világ modellje egyben a mai világ bírálata, már 

Comte is megállapította.43 Király Jenő azt is kifejti, hogy a je-

len realitása épp jövő fikciója segítségével lepleződhet le: „A 

mesélő a lehetséges igazsága segítségével leplezi le a valóságos 

hamisságát, azt, hogy a valóság a saját lehetőségeinek (a léte 

mineműségében rejlő immanens programoknak) hamis – sze-

gényes és eltorzult »tükröződése«.”44 

Természetesen a motiváció koronként is változott. Platón Ál-

lama – a Periklész-korban csalódott író tollából45 – még abból 

a vágyból született, hogy minél racionálisabb világot képzeljen 

el. Morus és kortársainak írásaiban már liberalizálási hullám 

                                              
38 Mannheim K.: i. m. p. 233. 
39 Eurich, Nell: Science in Utopia (1967). In: euronet honlapja.[online][2006. 02. 06.]> URL: 
www.euro.net/mark-space/glosUtopia.html  
40 Poszler György: Eszmék, eszmények, nosztalgiák. Bp.: Magvető Kiadó, 1989. p. 105. 
41 Király Jenő: i. m. p. 227. 
42 Horkheimer, Max: Az utópia. In: Az utópiáról. Szerk. Erdélyi Lajos. (Kézirat gyanánt) Oktatási 
Minisztérium Marxizmus–Leninizmus Oktatási Főosztály, Bp. 1979. p. 15. 
43 Duveau, G.: i. m. p. 131. 
44 Király Jenő: i. m. p. 214. 
45 Poszler Gy.: i. m. 107. 

http://www.euro.net/mark-space/glosUtopia.html
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mutatkozik46, Campanella „az olasz reneszánsz véres alko-

nyát” élte meg.47 A népi utópiák (melyek alapattitűdje évszá-

zadok alatt sem nagyon változott) a Földön keresett Paradi-

csom jegyében születtek, gyakran antiklerikális felhanggal, 

indíttatásból. Legjellemzőbb példája a Cokaygne országa a 14. 

századi Angliából.48 

A 19. század – a harmadik nagy szellemi mozgalom idejének 

– szerzői (elsősorban a francia utópista szocialisták: Babeuf, 

Fourier, Saint-Simon stb.) megint más hatások alatt írták re-

gényeiket. Ekkor egyértelműen „ideologikus témává” vált, a 

szocialista eszmék, majd forradalmak után kialakult disz-

kusszió irodalmi megnyilvánulásai voltak ezek. 

A 20. század sokkal inkább az antiutópiák százada, e kor-

szak sajátosságairól az aipóturól szóló fejezetben írok részle-

tesebben. 

A legújabb kor álmodozói mindenesetre biztosan a korábbi-

aktól eltérő eszközökhöz nyúltak társadalomelméleti elképze-

léseik, vágyaik leírásakor. ERDÉLYI LAJOS szerint a mai szerzők 

egész más műveket írnak e témában, mint anno Morus, Cam-

panella, Saint-Simon, Fourier, Owen stb. A mai regények 

„látnokok és kuruzslók által »kielégített« vigaszt-keresők utó-

piái.”49 

Végül az objektív okok mellett érdemes végiggondolni azt is, 

mennyire játszottak szerepet az utópiák megszületésében a 

személyiségjegyek. Vajon nemzetmentő hősök vagy a pódium 

(a politika, a sajtó) nyilvánosságát kerülő, „befelé forduló” 

                                              
46 Mannheim, Karl: Utópia. I. m. p. 199.  
47 Poszler György: i. m. p. 107. 
48 Morton, A. L.: Angol utópia. Bp.: Kossuth Kiadó, 1974. p. 11.  
49 Erdélyi Lajos: Előszó. In: Az utópiáról. Szerk. Erdélyi Lajos (Kézirat gyanánt) Oktatási Minisztéri-
um Marxizmus–Leninizmus Oktatási Főosztály, Bp. 1979. p. 6. 
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gondolkodók adták a fejüket arra, hogy – legalább gondolat-

ban – jobb világot teremtsenek. A válasz: is-is. Platónt mindig 

felháborították a környezetében tapasztalt igazságtalanságok, 

de harcos szembenállást nem vállalt50. TOMMASO CAMPANELLA 

dominikánus létére igazi lázadó volt – nem csodálkozhatunk, 

ha 25 év börtönre ítélték51. Morus önmagában is ellentmon-

dásos egyéniség: egyszerre szelíd humanista és szigorú lord-

kancellár. Erasmus betegesen gyenge alkat52, Montaigne te-

kintélyes polgármester53, de beteges öregember.54  

Talán e néhány jelző, jellemvonás mutatja: nem a személyi-

ségjegyek predesztinálják a nagy álmodókat arra, hogy egy 

Seholsincsország bédekkerét megírják. Bár az egyéni, lelki, 

mentális sajátosságoknak nyilván van ebben szerepe, mégis 

fontosabbnak tűnik a kor, melyben élni kényszerültek. 

 

 

Mi is az utópia? 
 

Etimológiai szempontból nincs nehéz dolgunk a szóval, a gö-

rög ’u’ fosztóképző és a ’toposz’ (hely) szavak összetételéből 

képzett fogalomnak több magyar „fordítása” is létezik. 

„Seholse”, „Sehol-sziget”55, „Seholsincs-ország”.  

A pontosabb etimológiai vizsgálat azonban megmutatja, 

hogy a szónak kettős jelentése lehet, hiszen a ’topos’ utótag 

elé éppúgy illeszthető az ’eu’ (jelentése ’boldogság’, ’tökéletes-

ség’), mint az ’ou’ fosztóképző. Ráadásul a hatvanas évek vé-

                                              
50 Világirodalmi lexikon 10. Szerk.: Szerdahelyi István. Bp.: Akadémiai Kiadó, 1994. p. 615–616. 
51 Világirodalmi lexikon 2. Szerk.: Szerdahelyi István. Bp.: Akadémiai Kiadó, 1994. p. 14. 
52 Poszler Gy.: i. m. 104. p. 
53 Payne, Tom: The A–Z of Great Writers. Carlton Books. p. 256. 
54 Poszler Gy.: i. m. p. 105. 
55 Péteri Z.: i. m. p. 5.  
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gének francia kutatói épp a két különböző jelentés elválaszt-

hatatlanságára hívták fel a figyelmet56. Megtette ezt korábban 

Mumford is, a görög ’eutopia’ az ő fordításában ’jó hely’ len-

ne.57 Ezt tovább szőve van olyan angol definíció, mely a szófej-

tésben eddig jut: ’good no-place’ (’jó nem-hely’, ’nem létező jó 

hely’).58  

A két jelentés közötti ellentét feloldását BRONISLAW BACZKO 

próbálta meg, aki az utópiáknak két alaptípusát különböztette 

meg, s a platonit törvényhozási tervezet-utópiának, a morusit 

pedig képzelt utazásos utópiának nevezte el. Hangsúlyozta 

ugyanakkor azt is, hogy a műfaj igazi – modern – értelmezése 

Morustól veheti kezdetét. Ekként az utópia valójában „polgári 

jelenség”.59 (D. SZÉNÁSI ÉVA arra is rámutat, a műfaj sajátos-

ságai – regényforma, képzelt utazás mint kerettörténet, új vi-

lág felfedezése, a társadalmi-politikai viszonyok s a minden-

napi élet bemutatása – is Morus nevéhez köthetők.60)  

Hogy fontos-e igazán a fogalom szó szerinti értelmezése? 

FRANCO CRESPI szerint: „Az utópia szó az eredeti »nem hely« 

jelentésében lehetővé teszi, hogy elkerüljünk két ellentétes il-

lúziót: azt hinni, hogy a hely, ahol vagyunk, az egyetlen lehet-

séges hely, és hogy egy nem létező hely után kutassunk.”61 

Ha pontos definíciót keresünk, már nem olyan egyszerű a 

dolgunk. SZERDAHELYI ISTVÁN szerint: „…olyan (legalább impli-

cit módon) átfogó társadalomelméleti – s mindenekelőtt állam-

elméleti – elképzelés, amely az adott korban megvalósíthatat-

                                              
56 Például C. G. Dubois. Idézi: D. Szénási Éva: Utópia –  ideológia – társadalmi realitás: Az utópiák a 
modern kritikai irodalom tükrében. In: Filozófiai Figyelő, 1982. 4. évf. 1–2. sz. p. 36. 
57 Mumford, Lewis: The Story of Utopias. New York: Compass Books Edition, 1963. p. 1. 
58 Defining Utopia. In: Brainstorm Services [online] [2007. 07. 17.]>URL: http://brainstorm-
services.com/wcu-2004/utopia-defining.html  
59 Baczko, Boleslaw: Lumieres de l’utopie. Paris: Payot, 1978. p. 40. 
60 D. Szénási Éva: i. m. p. 37. 
61 Crespi, Franco: Mediazione simbolica e societa. Milano: F. Angeli, 1982. p. 8. 

http://brainstorm-services.com/wcu-2004/utopia-defining.html
http://brainstorm-services.com/wcu-2004/utopia-defining.html
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lannak látszó, eszményi társadalom berendezkedését rögzí-

ti.”62 

A nyugat-európai kutatók többsége tágabban értelmezi a 

fogalmat. Duveau szerint: „létező valami, amely azonban túl-

mutat a saját pillanatnyi létén.”63  

MAX HORKHEIMER még líraibban fogalmaz: „Az utópia csu-

pán tehetetlen vágy kifejeződése lehetett, puszta költészet.”64 

ISAIAH BERLIN szerint a nyugati utópiák – véleményünk sze-

rint nemcsak azok – ugyanazt a fontos alapmotívumot tartal-

mazzák: a tiszta harmónia jelenik meg bennük.65 

Érdekes, hogy a műfaj elméleti vizsgálata meglehetősen ko-

rán elkezdődött. FRANCESCO SANSOVINO 16., JACOB THOMASIUS 

17. századi munkái mellett említésre méltó, hogy JOHANN HE-

INRICH ZEDLER 1742-es lexikonában már szócikket szentel  az 

utópiának, melyben olyan kitalált országként értelmezi, ame-

lyet jellemezhet „tökéletes kormányzás, dologtalanul is ké-

nyelmes élet, de bűnös viszonyok is”66. 

Később is találkozunk olyan értelmezővel, aki elvonatkozta-

tott az irodalomtól, RUDOLF VOIGT szerint a marxizmus is utó-

pia, pedig az nem is regény…67 Az ennek megfelelő definíció: 

„más világokról alkotott eszményi fogalmak, amelyek létezését 

vagy lehetőségét tudományosan nem lehet bebizonyítani, 

amelyekben csupán hinni lehet.”68 

                                              
62 Világirodalmi lexikon. 16. kötet. i. m.  p. 252. 
63 Duveau, G.: i. m. p. 107. 
64 Horkheimer, Max: i. m. p. 22. 
65 Berlin, Isaiah: Az emberiség göcsörtös fája: Fejezetek az eszmék történetéből. Bp.: Európa, 1996. p. 
37. 
66 Idézi: Nagy Imre. Filozófia, állambölcselet, utópia, szatíra: Bessenyei György Tariménes utazása 
című regényének műfajtörténeti háttere. In: Mesterek, tanítványok: Ünnepi tanulmánykötet a hetven-
éves Csetri Lajos tiszteletére. Szerk. Szajbély Mihály. Bp.: Magvető, 1999. p. 77. 
67 Uo. p. 133. 
68 Uo.  
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A téma egyik legismertebb kutatója, KARL MANNHEIM azon-

ban újra ragaszkodik az irodalmi „vonalhoz”, amikor megal-

kotja saját definícióját: „ezzel a címmel foglalják össze minden 

idők irodalmi műveit, melyek dialógus, regény vagy más for-

mákban hasonló módon emberi tökéletlenségektől mentes 

társadalmat vagy államot igyekeznek leírni.”69 

A marxizmus eszmerendszere kapcsán megjelent reflexiók 

az utópiát az ideológiával oppozícióba állítva vizsgálják. A 

szerzők többsége egyetért abban, hogy utópia és ideológia éle-

sen szembenálló fogalmak. Horkheimer szerint: „Ha az ideoló-

gia a látszatot érinti, akkor ezzel szemben az utópia az »igazi 

és igazságos életrend álma«.”70 

Csakhogy ez a két, elméletileg egymással szembenálló foga-

lom nem is olyan könnyen különíthető el egymástól. Mannhe-

im definíciója szerint: „Ideológiáknak nevezzük azokat a lét-

transzcendens képzeleteket, amelyek de facto sohasem jutnak 

el a bennük foglalt tartalom megvalósításához.”71 

Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy az ideológiát onnantól ne-

vezik utópiának, amikor meg akarják valósítani72, megint egy-

szerűnek látszik a különbségtétel. 

Zavar csak akkor keletkezik, ha megnézzük az utópia meg-

határozását. Ahogy korábban – éppen Mannheimtől! – idéz-

tük: az utópia elvileg megvalósíthatatlan elképzelés.73 

A probléma tehát az, hogy az elméletben pontos definíciók a 

gyakorlatban (a történelemben) nem működtek. Míg az ideoló-

giát elméletileg nem akarják megvalósítani, a marxizmus pél-

                                              
69 Mannheim, Karl: Utópia. In. Az utópiáról. I. m. p. 199. 
70 Uo. p. 107. 
71 Mannheim, K.: i. m. p. 224. 
72 Uo. p. 222. 
73 Uo: p. 226. 
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dája azt bizonyítja, hogy mégis van olyan, amikor akarják. Az 

utópia megvalósíthatatlanságát nehéz cáfolni, de hogy törek-

vések voltak rá, az bizonyos.  

Ha a Mannheim-féle teóriából indulunk ki, egy kis „segít-

séggel” (Voigt gondolatával) azért elfogadhatóvá tehetők az ál-

tala használt terminusok. Eszerint ugyanis a marxizmus sem 

ideológia, hanem utópia (lásd korábban). Igaz, ő nem a meg-

valósítás szándékával indokolta, hogy megváltozott a fogalom 

„besorolása”, ám a történelem távlatából visszatekintve mind 

a megvalósítás szándéka, mind a megvalósíthatatlanság ki-

mondható.  

Van olyan vélemény is, mely szerint a téves jövőképzetekre 

épülő utópiák kifejezetten károsak, hiszen hamis ideálokat 

mutatnak be, vagy illúziókat terjesztenek. Még tovább szőve a 

gondolatot ANATOLE FRANCE megállapítja: „a látszólag legár-

talmatlanabb utópiák is alapjában véve igen ártalmasak. Az 

emberekkel megutáltatják a valóságot.”74  

A lehetséges definíciók, értelmezések közül szándékosan 

maradtak ki a szélsőséges megnyilvánulások, amelyek ideoló-

giai megfontolásból elrugaszkodtak az objektivitástól. (A legjel-

lemzőbb talán Engels minősítése: „a tőkés termelés éretlen 

állapotának, az éretlen osztályhelyzetnek éretlen elméletek 

feleltek meg”.75 Ugyanakkor magyar szerzőknek sem mindig 

sikerült reális képet alkotniuk a kérdésben. Erdélyi szerint 

például az utópia nem a szocializmus problémája, hanem a 

tőkés társadalomból „szivárog szét” az utópia azon túlra is.76) 

 

                                              
74 Világirodalmi lexikon 16. kötet. i. m. p. 252. 
75 Engels, F.: A szocializmus fejlődése az utópiától a tudományig. Marx–Engels művei. 19. kötet Bu-
dapest, 1969. p. 188. 
76 Erdélyi Lajos: i. m. p. 5.  
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A meghatározás után érdemes egyfajta tipológiát is felállíta-

ni.   

Az első kísérlet a műfajon belüli jegyek elkülönítésére már a 

17. században megtörtént, CHRISTIAN THOMASIUS egy kortárs 

utópiáról írt recenziójában. Thomasius pontosan mutat rá két 

fontos motívumra: a fikció leleményességére és a fikció hihe-

tőségére.77  

A legegzaktabb csoportosítást RAYMOND RUYER írta le L’uto-

pie et les utopies (1950) című munkájában. A francia kutató 

három kategóriába sorolta be a műveket – intenciójuk szerint: 

1. A „boldogság városa” (például Morris könyve). 

2. Kritikai utópia (Platón, Fénelon). 

3. Semlegesek – leleményes meseszövésűek (Morus, Ba-

con).78 

PAUL TILLICH szerint létezik igazi és hamis utópia. „Az igazi 

utópiák nem tévedhetnek, legalábbis a lényeges dolgokban 

nem: ők a banális tévedések fölött állnak.”79  

Az „igazi utópiák” az isteni ítéletet hirdetik, a mulandóknak 

is ígéretet hozva, míg a „hamis utópiák egy mulandó fölényét 

hirdetik más mulandók fölött.”80 

Történelmi koronként változott az, hogy időben és/vagy tér-

ben utaztak-e a hősök, míg eljutottak Sehol-szigetre. Morus 

és kortársai időben nem mentek előre, szerintük azonnal lét-

rehozhatók lennének ezek az ideális államok, pusztán akarni 

kellene azokat.81 Így tehát mindössze térbeli utazásra volt 

szükség. A 16–18. századi művek szerzőit ráadásul befolyásol-

                                              
77 Nagy Imre: Filozófia, állambölcselet, utópia. In: Mesterek, tanítványok. I. m. p. 77. 
78 Idézi: D. Szénási Éva: i. m. p. 38. 
79 Duveau, G.: i. m. p. 138. 
80 Uo. 
81 Horkheimer, Max: i. m. p. 17. 
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ták a nagy földrajzi felfedezések, melyek a Föld még felderítet-

len tájait vették célba. 

Az újabb korok utazói – különösen az aipótuké – ellenben 

gyakran időben is előre szaladtak. De van erre példa utópiá-

ban is, SEBASTIEN MERCIER története a 2240. évben játszódik 

(A 2240. év). A 19. század végének, 20. század elejének utó-

piaíróit természetesen befolyásolta a jelentős technikai fejlő-

dés, illetve a korábban csak szórványosan művelt tudomá-

nyos-fantasztikus irodalom megjelenése is.82  

NÉMETH GYÖRGY szerint a művek besorolhatók három nagy 

csoport valamelyikébe (esetleg annak alosztályába): időbeli, 

térbeli és abszolút utópiákról83 ír. Németh ezek kronologikus 

rendjét is megállapítja, s jegyzeteiben idézi Hahn, Giangrande, 

majd Dermandt osztályozását. Utóbbi: 1. Kozmopolis. 2. Utó-

piák a szélrózsa minden irányában. 3. Utópiák a mélyben és 

magasban. 4. Utópiák távoli időkben.84 E felosztások azonban 

– a szerzők szándéka szerint – az ókori történetírók (Hésiodos, 

Platón, Jambulos stb.) alkotásaira érvényesek. 

Ami biztos, utazásnak szerepelnie kell a műben: „Komoly-

nak szánt jelen idejű utópia soha nem született, s nem is szü-

lethet. A tartalmi és funkcionális lényeg zárja ki ezt a műfaji 

lehetőséget, hiszen egy ilyen verziónak nem Seholsincsor-

szágra, hanem egy valóságos ország (társadalom) azonnali 

megváltoztatására kellene irányulnia, változtatni pedig csak 

konkrét programmal és cselekvéssel lehet, puszta ábrándo-

zással nem.”85 

                                              
82 D. Szénási Éva: i. m. p. 37. 
83 Németh György: Az aranykortól Utópiáig. In: Café Bábel, 1995. 5. évf. 15–16. sz. p. 106. 
84 Uo. p. 118. 
85 Falus Róbert: Szép új világ – antik módon. In: Világosság, 1975. 16. évf. 8–9. sz. p. 549.  



 22 

Csoportosíthatók a művek aszerint is, hogy „istenes” vagy 

nagyon is szekularizált elveken nyugvónak képzelik el az ideá-

lis államot. Morus és Campanella is hibának látta az Istentől 

való elfordulást, ugyanakkor elutasították a vallás eszközként 

való használatát.86 

Rousseau vagy Morelli ugyanakkor a tulajdont, a birtoklást 

teszik felelőssé. Utóbbi írta:  

„Ha egyszer megvizsgáljátok a képmutatást, a felfuvalko-

dottságot, a gőgöt, a becsvágyat, a csalást, a kétszínűséget, az 

elvetemültséget; ugyanígy, ha ízeire szeditek látszólagos eré-

nyeik többségét, mindenütt a birtoklási vágy nehezen megfog-

ható és veszélyes elemeit találjátok.”87 

Az mindenestre közös pont, hogy szinte mindenki a gazda-

ságban kereste a problémák megoldását. Ezenkívül egyetértet-

tek abban is, hogy a tökéletes társadalom az értelmet kell, 

hogy értékelje.88 

A helyszínt tekintve a tipológia alapja lehet, hogy szigetes 

vagy nem az utópia. Verne például mindig robinzonádba „olt-

ja” utópiáit. (Az is jellemző, hogy ezek a társadalmi „kísérle-

tek” rendre kudarcba fulladnak.89) 

Bár nyilvánvalóan abszurd a kérdés, végül keressünk vá-

laszt arra, van-e haszna az utópiáknak. BRIAN W. ALDISS sze-

rint: 

                                              
86 Horkheimer, Max: i. m. p. 15. 
87 Uo. p. 16. 
88 Uo. p. 20–21. 
89 Kuczka Péter. Lehetséges és lehetetlen világok – részletek a sci-fi regényéből. IV. Az alapító atyák. 
In: Kincskereső. 1985. 12. évf. 9. sz. p. 32. 
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„Akárhogy is van, mi becsüljük a nagy utópiákat, mint a 

sorsunk jobb tételére vonatkozó kísérleteket. Legalább a papí-

ron, ha másképp nem megy.”90 

 

 

 

                                              
90 Aldiss, B. W.: Trillió éves dáridó (1.). Szeged: Szukits Könyvkiadó, 1994. p. 89. 
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Mi az antiutópia? 
 

 

Ahogy fentebb jeleztük, az ’utópia’ definiálása után nincs 

olyan nehéz dolgunk, amikor a ’disztópia’ fogalmát kell meg-

határoznunk. Szerdahelyi István és KUCZKA PÉTER értelmezése 

szerint azok a könyvek tartoznak ide, melyekben az adott 

korhoz (a szerzőéhez) képest irreálisan rossznak, embertelen-

nek mutatkozó társadalomképet írnak le.91 D. Szénási Éva – 

valamelyest leegyszerűsítve a definíciót – „az utópiának saját 

eszközeivel történő tagadásaként”92 határozza meg az antiutó-

piát. 

A fogalom jelölésére használnak még szinonim kifejezéseket 

(’antiutópia’, ’kakotópia’, ’negatív utópia’, ’ellenutópia’ – lásd 

az előző fejezetet), ezek közül az ’ellenutópiá’-nak lehet rész-

ben eltérő jelentéstartalma: ezt néha már létező disztópikus 

írások oppozíciójaként, azzal polemizáló szándékkal írta meg 

szerzője. Másutt a ’negatív utópiáról’ is külön kategóriaként 

olvashatunk, mivel ebből hiányzik az antiutópiákra jellemző 

szatirikus hang93 (lásd Orwell vagy Huxley regényét).  

Maga a ’disztópia’ szó JOHN STUART MILL  nevéhez köthető, 

nem meglepő, hogy a szigetország adta a műfaj legjelesebb 

alkotóit. (VÍZER BALÁZS szerint: „Úgy tűnik, ha a brit tárgyias-

ság és flegmaság találkozik a szigetország harcias szociális 

érzékenységével, abból egészen sajátos végtermék áll elő.”94 A. 

L. MORTON is hasonló következtetésre jut az utópiák kapcsán, 

                                              
91 Világirodalmi lexikon. 16. kötet. i. m. p. 252. 
92 D. Szénási Éva: i. m. p. 44. 
93 Farkas Judit: Az utópia a remény ígérete. In: sulinet honlapja. [online] Bp. [é. n.][2008. 04. 08. 
>URL: http://www.sulinet.hu/tart/cikk/See/0/33390/1  
94 Vízer Balázs: Az ember gyermeke. Kritika. In: mozinet honlapja. [online] Bp. 2006. 11. 16. [2007. 
07. 16.] >URL: http://www.mozinet.hu/index.nof?o=0&nyelvid=1&k1=1&k2=43&filmid=2481 
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bár szerinte a magyarázat inkább az, hogy Anglia és Utópia 

egyformán két sziget, melyeknek történelme párhuzamos vo-

násokat mutat.95) 

Az utópiákkal való közeli rokonságot mutatja az a tény is, 

hogy angol nyelvterületen több szerző is röviden „rémálomba 

forduló álom”-ként határozza meg a disztópiát (míg az előbbi 

műfajt ’álom’-ként értelmezik), s ahogy fentebb is említettük, 

rendre együtt szerepeltetik az utópiával. 

Közösek a gyökerek is. MILTON EHRE szerint, amikor az iro-

dalmi képzelet szakít az utánzással, és inkább megmutatja a 

valóságot96, akkor – itt HARRY LEVINt idézi – valószínűleg egy 

vágyakozó vagy épp egy aggódó attitűddel találkozunk. Ez 

vagy vágyódást, vagy undort mutat a korszak iránt, s ezzel 

idillt vagy szatírát teremt.97 

A disztópikus irodalom tehát majdnem tiszta szatíra98.  

Fontos ugyanakkor kiemelnünk, hogy az a fajta szatirikus 

hang, amely ARISTOPHANES művében, a Nőuralomban megjele-

nik, idézi ugyan a műfajt, de mégsem igazi negatív utópia.99 

(Abban már nem értünk egyet SZILÁGYI ÁKOSsal, hogy a Gulli-

ver utazásai vagy Huxley Szép új világa sem tartozik ide. 

Nemcsak azért, mert Adorno, Forster, Mumford vagy épp 

Wheeler is e kategóriába sorolja, de szerintünk az az „erkölcsi 

pokol”, amelyet Szilágyi hiányol e művekben, igenis megvan 

itt. Erre más fejezetekben példát is hoztunk, hozunk.) 

                                              
95 Morton, A. L.: Angol utópia. Bp.: Kossuth, 1974. p. 5. 
96 Ehre, Milton: Olesha’s Zavist’: Utopia and Dystopia. In: Slavic Review, 50. évf., 3. sz. (Autumn, 
1991), p. 601.  
97 Levin, Harry: The Gates of Horn: A Study of Five Realisis. New York: Oxford University Press, 
1963. p. 28. 
98 Ehre, Milton: i. m. p. 602. 
99 Szilágyi Ákos: Ezerkilencszáznyolcvannégyen innen és túl. Bp.: Magvető, 1988. p. 12. 
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Az természetesen igaz, hogy a műfajra leginkább jellemző 

jegyek a 20. században keletkezett regények sajátosságai, 

ahogy azzal is egyetértünk, hogy ekkorra lesz a műfaj igazán 

szuggesztívvé, helyenként elborzasztóvá. „Az antiutópisztikus 

beállítottság pedig ettől kezdve (ti. a polgári forradalmak után)  

jelenti az utópia megvalósulásától való félelmet, az utópia 

»csábításának« elutasítását, az utópiában rejlő lehetőség po-

kolként való megbélyegzését.”100 

A 20. század a tekintetben is megfelelőbb környezetet bizto-

sított az aipótuszerzők számára, hogy ebben az időszakban a 

világ több pontján is működött erőszakon alapuló diktatúra. 

Márpedig elnyomott országokban a disztópia az egyik – sok-

szor egyetlen – lehetséges módja a tiltakozásnak.101 MAKAI PÉ-

TER szerint a diktatúrák mellett a 30-as évek gazdasági válsá-

ga és az érezhetően közelgő világháború jelentett még motivá-

ciót például Huxley és Wells számára.102  

Érdekes, hogy nincs nagy különbség az írók teremtette tár-

sadalom, berendezkedés jellegében a szerző lakhelyét, „élette-

rét” tekintve. Leggyakrabban fegyelmezett és zárt hatalmi rend 

jelenik meg103 (Huxleynál, Orwellnél, Zamjatyinnál is), de van 

példa kaotikusabb, vegyes, több létező rendszerre is hasonlító 

világra is. (Lásd a gulliveriádák egy részét vagy a G. A. úr X.-

ben-t.) 

Összegezve: e műfaj sajátosságait az utópiával való oppozí-

cióba állítással határozhatjuk meg leginkább: „Az utópia fo-

galmát rendszerint úgy értjük, mint a vágyott, áhított jövő ké-

                                              
100 Szilágyi Ákos: i. m. p. 13. 
101 Babarczy Eszter: Azt a szép, régi asszonyt. In: Ponticulus Hungaricus, 2002. VI. évf. 4. szám p. 1. 
102 Makai Péter: William Gibson teljes Neurománc univerzuma I. In: ekultura – olvasnivaló. [online] 
2006. február 25. [2007. 07. 16.] <URL: http://www.ekultura.hu/mutat.php?id=688 
103 Pomogáts Béla: Déry Tibor. Bp.: Akadémiai, 1974. p. 146. 
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pét vagy akár egyenesen tervrajzát. A disztópia ezzel szemben 

a félt, elkerülni vágyott jövő képét és megvalósítási lehetősége-

inek a számbavételét jelenti. Az utópia a haladásba és felvilá-

gosodásba vetett hithez tartozik inkább, míg a disztópiákat a 

haladásba vetett hitből való kiábrándulás vagy az iránta eleve 

meglévő szkepszis élteti.”104 

POSZLER GYÖRGY szerint az utópia tagadja, ellenzi a fennálló 

rendet105, ugyanez az antiutópiákra hatványozottan igaz. Rá-

adásul könnyen lehet – anélkül, hogy általánosító, értékelő 

kijelentést tennénk –, hogy utóbbi műfaj alkalmasabb az efféle 

tiltakozásra, figyelmeztetésre. 

BALÁZS ZOLTÁN ugyanakkor határozottan állást foglal, sze-

rinte nem csodálkozhatunk azon, hogy a 20. század nagy ha-

tású, „irodalmilag is jobban sikerült” művei (Orwellé, 

Zamjatyiné, Huxleyé) jellemzően disztópiák.106 

 

 

 

                                              
104 Balázs Zoltán: Utópia és disztópia. In: Holmi, 2006. 18. évf. 9. sz. p. 1167.  
105 Poszler György: i. m. p. 105. 
106 Balázs Zoltán: i. m. p. 1167. 
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Az utópisztikus művekről 
 

 

Fontos foglalkoznunk a művek egy olyan csoportjával, me-

lyekben az utópiák vagy antiutópiák több jellemző jegye meg-

található, ám összességében mégsem sorolhatók be e műfaji 

kategóriába.  

Az ’utópia’ irodalmi megközelítésű definiálásánál nem emlí-

tettünk egy tágabb értelmezést, mely szerint: ide tartozik 

„bármilyen fantasztikus színezetű társadalomelméleti elképze-

lés”.107 Természetesen kutatásunk során ragaszkodtunk a 

pontosabb, szűkebb meghatározáshoz. Így nem lett elemzé-

sünk tárgya például néhány olyan írás, mely nem irodalmi 

alkotás.  

Kizártunk a műfaji kategóriából olyan regényeket is, melyek 

kétségtelenül meglévő utópisztikus motívumaik mellett sem 

ide tartoznak. DARVASI LÁSZLÓ Trapitijében vagy SZIJJ FERENC 

Szuromberek királyfijában (gyermekirodalmi példákkal élve) 

viszonylag pontos leírást találunk egy-egy diktatúra működé-

séről. A mindkét műre jellemző irónia sem idegen – különösen 

az anti- – utópiáktól, ám e két mű problémafelvetése nem egy 

társadalmi berendezkedés kapcsán kerül elő. A részletekben, 

helyenként feltűnő – jelen esetben – disztópiamotívumok szer-

vesen illeszkednek a történetbe, ám nem e köré szerveződik a 

cselekmény. (Ellentétben például Michael Ende két aipótujá-

val. A Végtelen Történet vagy a Momó meseszerű elemei rá-

épülnek a disztópikus vázra, míg az említett magyar szerzők-

nél éppen fordított a helyzet.) Ugyanígy – és hasonló okokból – 

                                              
107 Világirodalmi lexikon 16. kötet. I. m. p. 252. 
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nem került be a bemutatott regények közé BODOR ÁDÁM 

Sinistra körzete sem. 

A fentiekhez hasonlóan a poszt-apokaliptikus sci-fi (’post-

apocalyptic sciente fiction’) műfajába sorolható művek is tar-

talmazhatnak disztópikus jegyeket108, éles elkülönítése e két 

műfajnak nem könnyű, bizonyos esetekben nem is szeren-

csés. Előfordul, hogy egy regény mindkét kategóriába éppúgy 

besorolható (lásd JULIE BERTAGNE: Exodus 2100), máskor az 

antiutópiák sajátosságai nincsenek jelen erőteljesen (lásd: 

BOGÁTI PÉTER: Az utolsó ember).  

Könnyebb elkülöníteni a katasztrofista irodalmat az 

antiutópiától. Előbbinél a jövő látszik végzetesebbnek (a je-

lennel összevetve), utóbbinál a jelen hordozza magában a bor-

zalmakat, illetve az, ahogy, amerre a jelen halad.  

Mindegyik utóbb említett műfajra igaz, ha nincs meg benne 

(nem részleteiben, hanem egészében, központi motívumként) 

a társadalom erkölcsi, etikai, politikai bírálata, nem tekinthe-

tő antiutópiának. Ezeket megint csak az ’utópisztikus iroda-

lom’ kategóriába soroljuk. Ezt a terminust tehát nem a 

Kuczka Péter–Szerdahelyi István által alkalmazott109 jelentés-

ben használjuk. Nálunk ez a fogalom éppen hogy megkülön-

böztetést jelöl az utópiákhoz képest.  

Más oldalról megközelítve a problémát, lehetőséget ad a 

diszjunkcióra, ha azt vizsgáljuk meg, megvan-e az adott mű-

ben az utópisztikus magatartás. Szilágyi Ákos szerint az utó-

pia mint műfaj nem más, mint az utópisztikus magatartás re-

                                              
108 Dystopia. [szerző nélkül] In: Fact Index. [online][2007. 07. 23.] > URL: http://www.fact-
index.com/d/dy/dystopia.html 
109 Világirodalmi lexikon. 16. kötet. I. m. p. 253. 
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alizálása110. Vagyis azt kell megnéznünk, kifejeződik-e a mű-

ben az az érzület, hogy az alkotó „egy másik világba kéredzke-

dik”111. Látható, hogy ilyen szempontból nem releváns, hogy 

utópiáról vagy antiutópiáról van-e szó, ugyanakkor megint 

csak arra jutunk: a szerzői alapattitűd meghatározza, hogy 

(anti)utópiáról vagy utópisztikus könyvről beszélhetünk.  

 

 

 

Az antiutópia tipológiája és egyéb sajátosságai 
 

 

Az utópia műfajának bemutatásánál példákkal is jeleztük, 

több kísérlet volt már különböző altípusok megnevezésére, de-

finiálására. Érdekes módon az antiutópiák rendszerezése ke-

vésbé foglalkoztatta a kutatókat, mindössze egy egzakt felosz-

tással találkoztunk vizsgálódásunk során. Az alábbiakban e 

hiányosságot próbáljuk meg pótolni. A tipizálásban segítsé-

günkre lesznek hasonló műfajok kategóriái, illetve az ismert 

művek számbavétele, rendszerezése is megmutat különböző 

csoportokat. 

ROGER MUCCHIELLI az ellenutópiák három fajtáját jelöli meg: 

1. A fennálló rendszer apológiáját hirdető művek, melyek ab 

ovo szemben állnak az utópiákkal (lásd de Sade műveit). 

2. Utópikus ellenutópiák, melyek valójában szatirikus taga-

dások (lásd a Gullivert). 

                                              
110 Szilágyi Ákos: Utópisztikus magatartás a lírában és az epikában. In: Világosság, 1975. 16. évf. 8–9. 
sz. p. 537. 
111 Uo. p. 537. 
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3. Kritikai ellenutópiák, melyek tagadnak bizonyos, az utó-

piákban kifejtett értékeket (lásd Huxleyt).112  

Ha egyéb szempontú felosztást szeretnénk készíteni, a 20. 

századi antiutópiákat áttekintve egy lehetőség azonnal kínálja 

magát: az ismert művek nagyjából fele sci-fi, a másik fele nem 

az. Azt a kérdést nem vizsgáljuk, hogy a fantasztikum alap-

eleme-e az antiutópiáknak, elfogadjuk GYESKÓ ÁGNES megál-

lapítását: „E művek szükségképpen tartalmaznak fantaszti-

kus elemeket.”113 (Ez a műfaj obligát sajátossága, hiszen a 

szerző egy, a létezőtől eltérő világot teremt. Gehlen szerint a 

fantázia a jövő felé haladó képzelőerő.114) A kérdés tehát az, 

egyértelműen elkülöníthető-e a disztópiákon belül a tudomá-

nyos-fantasztikus művek csoportja. A válasz nem nehéz, illet-

ve csak annyira, amennyire általában elfogadhatónak tartjuk 

a sci-fi műfaji sajátosságait. Még azt is megkockáztatjuk, bi-

zonyos korszakokban jellemzően nagyobb számban jelentek 

meg tudományos-fantasztikus antiutópiák. Ilyen például a 19. 

század második fele, a magyar utópiairodalom e korszakából 

(ÁGAI ADOLFtól FRANKENBURG ADOLFig) számtalan példát hoz-

hatunk. 

A szocialista és a fasiszta eszmék „tettleges” megnyilvánulá-

sai – a 20. század első felében – megfigyelhetők a disztópiák 

változásán is. Jellemzően olyan társadalmi kérdések kerültek 

előtérbe, melyek bemutatására kevésbé volt alkalmas ez a 

forma. (Vagy a túlzott távolítás kevésbé lett volna hatásos?) Az 

Az időgép (H. G. Wells – 1895) után évtizedeket kellett várni a 

következő jelentős disztópikus sci-fire. (Kuczka Péter szerint a 

                                              
112 Mucchielli, Roger: Le mythe de la cité idéale. Paris: Presses Universitaires de France, 1960. p. 111. 
113 Világirodalom. 21. századi enciklopédia. Szerk. Madarász Imre. Bp.: Pannonica, 2004. p. 482. 
114 Idézi Király Jenő: i. m. p. 214. 



 32 

tudományos-fantasztikus irodalom aranykora Wells említett, 

első regényének megjelenésekor volt, míg amerikai irodalom-

történészek a 40-es éveket emelik ki.115 A köztes időszak min-

denképpen – stílusosan fogalmazva – „űr”.) 

Hasonló volt a helyzet hazánkban is. Szathmári Sándor, 

Karinthy, Babits antiutópiái uralják a század első felét, a vi-

lágháború után pedig általában kerülendő volt a sci-fi műfaja. 

A szocialista realizmussal nem voltak összeegyeztethetők a 

„holnap meséi”.116 (Érdekes, hogy S. SÁRDI MARGIT az említett 

három szerző munkáját a sci-fi egy új, posztmodern irányza-

tának tekinti.117 A magunk részéről úgy véljük, e regények sa-

játosságai igénylik a műfaji diszjunkciót. Karinthy és Szath-

mári más művei esetében ugyanakkor elfogadjuk a sci-fi mi-

nősítést.) 

Igazi (anti)utópisztikus sci-fikre a hetvenes évekig kellett 

várnunk, de aztán sem nagy számban jelentek meg ilyen ma-

gyar regények. Ezek jelentősége azonban korántsem elhanya-

golható, Kelet-Európában magán a tudományos-fantasztikus 

irodalmon belül is gyakran tárgyalt téma a jövő társadalma, 

az egyén és a hatalom viszonya.118 A könyvek csekély számá-

nak magyarázata – ahogy erre korábban utaltunk – inkább a 

műfaj „gyökértelensége”. 

Részletesebb elemzés nélkül megjegyezzük, hogy e tekintet-

ben vannak még nemzeti sajátosságok, a romantika hagyo-

mányáig visszanyúló 20. századi német szerzők között sem 

sokan írtak jelentős tudományos-fantasztikus aipótut, míg a 

                                              
115 Kuczka Péter: Lehetséges és lehetetlen világok – részletek a sci-fi regényéből. IV. Az alapító atyák. 
In: Kincskereső, 1985. 12. évf. 9. sz. p. 34. 
116 Sárdi Margit, S.: Sci-fi irodalom Magyarországon. In: EUROCON Konferencia. Temesvár, 1994. 
május 29. 
117 Uo. 
118 Uo. 
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másik típusú antiutópiák közül mind a Momo, mind A Végte-

len Történet a műfaj klasszikusai közé került. 

E felosztás kapcsán meg kell emlékeznünk FRED L. POLAK 

elméletéről. A holland szociológus nem a science fictionon be-

lül különít el utópiákat, hanem általánosságban ’félutópiák-

nak’ tartja a műfaj darabjait.119 Általánosításának alapját fő-

leg a korszak amerikai SF-regényei adják, s egészében a tu-

dományos-fantasztikus irodalom amerikanizálódásáról ír. 

Ennek kapcsán kiemeli, hogy egyhangúak a műfaj témái, kul-

túraellenes attitűd jellemzi, s oly borzasztó jövőt vázol fel, 

melyhez képest a jelen legalábbis elfogadható.120 Összességé-

ben „anti-utópisztikusnak” és „anti-humanistának” minősíti 

ezeket a ’félutópiákat’, ám e terminus nála nem ekvivalens az 

általunk (is) használt antiutópia fogalmával. Polak így zárja 

tanulmányát: „A félutópia átmenet a negatív utópiához.”121 

Természetesen e szemlélet távol áll az eddigi elméleti alapja-

inktól. Miközben az említett kifogások megállhatják a helyü-

ket jó néhány konkrét regénnyel kapcsolatban, az általánosí-

tás – még ha Asimov, Herbert vagy épp Lem pályájuk elején 

tartottak is Polak könyvének születésekor – indokolatlan. 

Ahogy azt sem tudjuk elfogadni, hogy a tudományos-

fantasztikus regények mindenképpen utópisztikusak, csak 

mert a jövőben játszódnak – lásd erről bővebben Az utópia 

műfajelméleti sajátosságai című fejezetet. 

Érdekes kérdés az is, hogy vajon az obligátnak látszó kap-

csolat a tudományos-fantasztikus irodalom és a disztópiák 

között valóban ennyire magától értetődő-e. 

                                              
119 Polak, Fred. L.: A félutópia. In: A holnap meséi. Írások a sci-firől. Szerk. Kuczka Péter. Bp.: Kos-
suth, 1973. p. 277. 
120 Uo. p. 280. 
121 Uo. p. 283. 
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ROBERT SCHOLES így definiálta a sci-fit: A spekulatív 

fabulációt [vagyis a sci-fit] az határozza meg, hogy van benne 

legalább egy tisztán reprezentációs diszkontinuitás a lét álta-

lunk ismert formájától.122 Ez – BRIAN MCHALE értelmezése sze-

rint – azt is jelenti, hogy a SF-regények nóvuma nem csupán a 

történet és a szereplők szintjén jelenik meg, hanem a megjele-

nített világ szerkezetében is. Ráadásul ez a világ, mely szük-

ségszerűen különbözik a miénktől, konfrontálódik is azzal.123 

Ezzel szinte definícióját kaptuk az antiutópiáknak (esetleg az 

utópiáknak, amennyiben a konfrontáció „vesztese” a jelen). 

McHale konkrétabban is megfogalmazza ezt: „A tudományos-

fantasztikus irodalom jövőbe vetített világai hajlamosak arra, 

hogy az utópikus pólus felé mozduljanak el…”124 Sőt, némileg 

kibővítve az „érintett” művek, írók körét, a szerző azt is állítja, 

a posztmodern „scifizálódásának” egyik jele éppen az, hogy a 

posztmodern regények jövőképei antiutópisztikusak. (Mindezt 

azzal magyarázza, hogy a posztmodern szerzőt – aki általában 

nem nyíltan vállalva, de él a SF-toposzokkal – nem a technika 

fejlődése érdekli, hanem a progresszió társadalmi következ-

ményei.125 

LIONEL STEVENSON még tovább megy, ő egyenesen a sci-fi 

„legrangosabb előfutárának” nevezi az utópia műfaját.126 De 

DONALD A. WOLLHEIM szerint is: a legjobb modern SF-regények 

tartalmaznak elemeket a társadalmi szatírákból.127 A legköze-

                                              
122 Scholes, Robert: Structural Fabulation: An Essay on Fiction of the Future. Notre Dame and Lon-
don: Notre Dame University Press, 1975. p. 61–62. 
123 McHale, Brian: Postmodernist Fiction. New York: Routledge, 1991. p. 3.  
124 McHale, Brian: Világok összeütközése. (ford.: Bohács Ákos). In: Prae [online] 1999. 1. évf. 1–2. sz. 
< URL: http://magyar-irodalom.elte.hu/prae/pr/199901/0002.html 
125 Uo. 
126 Stevenson, Lionel: A művészet szempontja: A science fiction mint regény. In: A holnap meséi. i. m. 
p. 303. 
127 Wollheim, Donald A.: Verne vagy Wells? In: A holnap meséi. i. m. p. 170. 
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lebbi rokonságot JEAN SERVIER jelzi, aki Az utópia története 

(1967) című könyvében a tudományos-fantasztikus könyveket 

a „20. század utópiáinak” nevezi.128 Szerinte csupán a techni-

kai orientáció a különbség, az utópia számára ez ugyanis csak 

annyira lényeges, amennyire érinti a társadalmi viszonyokat. 

A kapcsolat tehát valóban dinamikus a két műfaj között, 

nyilvánvalóan nem alkalmi „keveredésről” van szó, s ezt nem-

csak a mennyiségi bizonyítékok birtokában állíthatjuk. 

Feltehetjük a kérdést, felosztható-e altípusokra a sci-fi jel-

legű antiutópiák kategóriája. 

Wollheim négy csoportba sorolja a sci-fiket:  

1. képzeletbeli utazások, 

2. előrejelzések a jövőre, 

3. csodás találmányok, 

4. társadalmi szatíra.129 

Ezek közül természetesen a legutolsóba tartoznak a 

disztópiák, ám a másik három csoport sajátosságai is meg-

vannak a tudományos-fantasztikus aipótukban. (Wollheim is 

jelzi: efféle keveredés nem ritka.) Hogy a négy közül melyik 

típus jellemzői fordulnak elő leginkább, vizsgálható lenne, ám, 

ha nem a negyedik kategóriába kerül a mű, az antiutópia-

jelleg kérdőjeleződik meg. Vagyis nem látjuk értelmét további 

felosztásnak. Ha mégis megtennénk ezt, valójában a SF-

regények csoportosítását végeznénk – ez ezúttal nem célunk. 

A disztópiák egyik – nem bizonyossággal, de úgy gondoljuk, 

valamelyest nagyobb, népesebb – csoportját azonosítottuk. 

Nevezhetjük ezeket sci-fi alapú antiutópiáknak. Vizsgáltuk 

ezek altípusait, a további csoportosítás lehetőségeit és nehé-

                                              
128 Idézi: D. Szénási Éva: i. m. p. 43. 
129 Uo. p. 169. 
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zségeit is. Kérdés, hogy a nem ebbe a kategóriába tartozó mű-

vek további osztályokba sorolhatók-e, illetve hogyan határoz-

hatók meg közös tulajdonságaik. 

Elsősorban a német példák sugallják, hogy beszélni kell 

mesei alapú disztópiákról. Ende regényei mellett van magyar 

reprezentáns is, ide sorolható például Békés Pál A Félőlénye. 

A kategória meghatározása nem okozhat nehézséget: olyan 

antiutópiák ezek, melyek a tágabb műfaji kategóriát tekintve 

meseregények. Vagyis a csoda megléte természetes a műben. 

(A ’meseregény’ fogalmának pontos definiálásától itt eltekin-

tünk.)  

Érdekesebb kérdés, hogy bontható-e további alcsoportokra 

e kategória, hiszen mind a mesének, mind a meseregénynek 

létezik felosztása. A mesék osztályozása sokféle problémát fel-

vet (lásd Propp elemzését erről130), ám elfogadott és viszonylag 

egyszerű az alábbi rendszer:  

1. állatmesék 

2. tündérmesék 

3. novellamesék 

4. legendamesék.131  

Ha konkrét disztópiákat próbálunk beilleszteni, kiderül, 

hogy a 3–4. csoport biztosan felesleges lesz, ez a műfaji sajá-

tosságokból következik. A másik két csoportnál az okozhat 

nehézséget, hogy bizonyos művek (például A Végtelen Törté-

net) az első és a második csoportba egyaránt besorolhatók. 

A fentiek miatt azt látjuk célszerűnek, hogy a mesei alapú 

aipótukat ne bontsuk további csoportokra. 

                                              
130 Propp, W.:  A mese morfológiája. Bp.: Osiris–Századvég, 1995. p. 14–17. 
131 Gyermekirodalom Szerk. Komáromi Gabriella. i. m. p. 73. 
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Felmerül még az a kérdés, létezik-e olyan antiutópia, mely 

sem a sci-fi, sem a mesei alapúak csoportjába nem sorolható 

be. A 20. század legjelesebb vizsgált alkotásai közül nem is 

egy van, amelynél problémát okozhat a tipizálás. Ha kitartunk 

korábbi álláspontunk mellett (lásd fentebb), tudniillik, hogy 

Karinthy és Szathmári gulliveriádái, illetve Babits Elza pilótája 

nem sci-fi, akkor ezek a művek bizonyosan egy harmadik ka-

tegóriába tartoznak. A csoport „azonosítása” nehéz feladat, 

hiszen míg előbbi két író regényei között sok a hasonlóság 

(abból is következően, hogy mindegyik gulliveriáda – e műfaj-

ról egy későbbi fejezetben részletesebben szólunk), Babits 

könyve egészen más. (Itt jegyezzük meg: felmerülhet a 

gulliveriáda önálló kategóriaként értelmezése. Ez részben in-

dokolt lehet, ám nem az ilyen szempontú felosztásnál. Hiszen 

létezik sci-fi alapú és mesei alapú gulliveriáda is, és olyan is – 

épp a kiemelt példák –, melyek egyikhez sem hasonlítanak 

túlságosan.) 

A jelentős különbségek miatt e harmadik csoportot nehéz 

lenne közös névvel illetni, a legpontosabbak akkor vagyunk, 

ha e műveket a nem sci-fi és nem mesei alapú disztópiákként 

kezeljük. Hogy a felosztásnak van létjogosultsága, példák erre 

Lois Lowry vagy CLIVE WOODALL disztópiái, melyek az említett 

magyar regényekkel azonos osztályba sorolhatók.   

Természetesen az aipótuk a fentitől eltérő szempontú osztá-

lyozása is elképzelhető. 

Alapul vehetjük például Frye felosztását is, melyet a fikciós 

módok alapján alakított ki. Eszerint öt csoport létezik: 

1. A hős minőségileg felsőbbrendű az olvasónál, felette áll a 

természeti törvényeknek (lásd: mítosz). 
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2. A hős fokozatilag felsőbbrendű az olvasónál, a természeti 

törvények fölött áll (lásd legenda, mese). 

3. A hős fokozatilag felsőbbrendű az olvasónál, de nem áll a 

természeti törvények fölött (lásd eposzok, tragédiák). 

4. A hős egyenrangú az olvasóval, és egyenlő jogú a termé-

szeti törvényekkel – alsó szintű mimetikus mód. 

5. A hős alacsonyabb rendű az olvasónál – ld. irónia 

E kategóriák közül elméletileg majdnem mindegyik lehetne 

disztópiatípus is, ám a példák alapján kijelenthetjük, az 1–2. 

csoportba nem sorolhatók aipótuk, s a harmadik sem jellem-

ző. Előfordul ugyan, hogy van a történetben „vezér” típusú 

alak, de sokkal jellemzőbb az esendő, hozzánk, az olvasóhoz 

hasonló (4.) vagy épp nálunk is „gyarlóbb” főszereplő (5.).  

Utóbbira példák a gulliveriádák, előbbire a 20. század első fe-

lének magyar utópiái. A gulliveriádák szatirikus-ironikus 

hangjáról már ejtettünk szót, a műfaj standard elemei ezek, 

melyek nélkül el sem képzelhető. 

A nagyon emberi hősök is indokoltak egy ilyen szuggesztív 

műfajnál, ahol az elborzasztást vagy épp a reménykeltést ak-

kor könnyebb elérni, ha a szereplővel azonosulhat az olvasó.   

Utóbbi szempontból érdekes az, hogy a szerző mennyire tö-

rekszik arra, hogy antiutópiájának helyszíne, környezete való-

szerű legyen. Az ezzel kapcsolatos felosztással TZVETAN 

TODOROVnál találkozunk a fantasztikus műveknél132, érdemes 

nekünk is alkalmazni ezt. 

Annál is inkább, mert néha kifejezett szerzői utalást ka-

punk arra vonatkozóan, hogy reális-e a bemutatott, a jelentől 

mindenképpen különböző világ. LENGYEL MENYHÉRT utópiájá-

                                              
132 Todorov, Tzvetan: Bevezetés a fantasztikus irodalomba. Bp.: Napvilág, 2002. p. 14. 
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nak vagy Babits aipótujának környezete nem áll távol a szerző 

koráétól (Lengyel ezt hangsúlyozza is), a Heraklidák-trilógia 

vagy a nem emberi miliőben játszódó történetek (lásd: Integ-

rállények, Capillaria), illetve a meseszerű disztópiák (A Félő-

lény vagy Ende művei) egészen elrugaszkodhatnak a valóság-

tól. 

Todorov később azt is hangsúlyozza, hogy a kevésbé való-

szerű fantasztikus történet esetében is kell annyi következe-

tesség, hogy el tudjuk képzelni az eseményeket úgy, ahogy a 

szerző leírta azokat.133  

Ugyancsak a bolgár származású szerző használ egy egész 

más alapú felosztást, melyet az alábbi táblázat szemléltet:  

tiszta különös fantasztikus-

különös 

fantasztikus-

csodás 

tiszta csodás 

A tiszta fantasztikum adja a középvonalat.  

Az egyes rovatokba sorolható történetek sajátosságai: 

• fantasztikus-különös: természetfelettinek tűnő események, 

de végül racionális magyarázatot kapunk. 

• tiszta különös: tökéletesen megmagyarázható események, 

de megdöbbentőek, sajátosak, nyugtalanítóak.  

• fantasztikus-csodás: fantasztikusnak tűnik a történet, vé-

gül a természetfölötti elfogadásával ér véget. 

• tiszta csodás: nincsenek határok. Az események nem vál-

tanak ki semmiféle reakciót. Nem a reakció, hanem az esemé-

nyek természete hordozza a csodát.134 

A kategóriák egyértelműek, egy-egy mű besorolása sem tű-

nik nehéz feladatnak. Ezért is érdekes az, hogy szinte bármely 

disztópiával próbálkozunk, ebbe a rendszerbe nem illeszthető 

                                              
133 Uo. p. 32. 
134 Uo. p. 42. 
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bele! Már korábban jeleztük, hogy az antiutópiák (és az utópi-

ák) nem képzelhetők el fantasztikus elemek nélkül. Mivel 

Todorov a különös és a csodás meglétét vizsgálta, nézzük meg, 

ezek milyen kapcsolatban vannak az aipótu műfajával.  

A ’különösség’ sok antiutópiában megvan, akár a sci-fi ala-

púakra, akár a másik két csoportra gondolunk. Fontos azon-

ban, hogy – legyen az egy tárgy, egy társadalmi jelenség, egy 

szokás – ezek alkotóelemét jelentik egy világnak, egy rend-

szernek, meglétük segít elképzelni azt, ám nem domináns ré-

szei az egésznek. Mivel a disztópia egy elképzelhető, megvaló-

sulható jövőt mutat be, nem illik hozzá a dominánsan jelenlé-

vő különösség, mely azt sugallhatná, hogy ez a világrend, tár-

sadalom csak rendkívüli helyzetben, körülmények között lé-

tezne.  

Még kevésbé találunk e művekben ’csodá’-t. Csak a mesei 

alapú aipótuk adnak erre példát, ám a csoda itt is csak része 

a történetnek, nem szervező ereje. (Jellemző, hogy A Félőlény 

egyetlen igazi csodája az, amikor a történet végén a kidőlt fa a 

helyére áll. Mindez már a regény végén, a hepiend megerősíté-

seként következik be.) 

Ez azt is jelenti, hogy a Todorov által jellemzett, bemutatott 

„fantasztikus irodalom” épp csak érintkezik az utópiák, 

anitutópiák világával. Az a fajta habozás135, amelyet ő oly fon-

tosnak tart, amely az „esetleg megtörténhet velem/velünk” 

érzését kelti, az általunk vizsgált művekben sokkal inkább a 

„meg fog történni velem/velünk” formában jelenik meg. Az 

antiutópia olvasója számára nem az a tét, hogy elhiszi-e, amit 

                                              
135 Uo. p. 30. 
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olvas, hanem hogy az tudatosul-e benne: amit olvas, az a je-

len folytatása.  

Amennyire használható alapokat kaptunk tehát a tudomá-

nyos-fantasztikus irodalmat vizsgáló kutatóktól, annyira ke-

vésbé mutatkoznak közös pontok a „csak” fantasztikus mű-

vekkel. 

Természetesen érdemes megvizsgálni, hogy az utópiánál 

használt tipológia bizonyos elemei használhatók-e a disztópi-

áknál. A korábban említett szempontok közül többet is talá-

lunk, mely itt is jellemző. 

Hogy időbeli és/vagy térbeli utazás szükséges-e az „új világ-

rend” megismeréséhez, lehet felosztási alap az antiutópiáknál 

is. Karinthy vagy Szathmári Gulliverje mindig térben utazik, 

ORBÁN DEZSŐ vagy a Heraklida-trilógia (MANDICS GYÖRGY és M. 

VERESS ZSUZSANNA kötetei) esetében – s mert sci-firől van szó, 

ez természetes is – időben kell előre mennünk. Van ugyanak-

kor olyan történet, ahol nem eldönthető a kérdés. Ilyen Békés 

Pál A Félőlénye, ahol a Kiserdő földrajzi és időbeli helye sem 

tisztázott – nem is szokás ez a mesék világában. Általában a 

disztópikus meseregényekre igaz ez a fajta meghatározatlan-

ság – másképp: általánosabbá tétel. 

A sci-fi alapú disztópiáknál mindenesetre jellemzőbb, hogy 

nemcsak időben, de térben is elmozdulunk. 

Szintén nem mutat nagy egyenlőtlenséget a szigetes és nem 

szigetes disztópiák aránya. (Az aránytalanság a felosztás ér-

telmetlenségét is jelentené.) A gulliveriádák többnyire szigete-

sek (de csak ritkán robinzonádok!), bár itt is van ellenpélda, 

ilyen az Utazás Faremidóba. Az előbbi kategóriába sorolható 

még FEKETE GYULA A kék szigete, az utóbbiba Babits aipótuja.  
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Az utópiák – különösen a koraiak – esetében fontos elkülö-

nítési sajátosság volt a vallásos vagy épp szekularizált jelleg. A 

20. században jóval kevesebb keresztény utópia keletkezett. 

(Van azért ilyen, Drozdy Aurora Borealisának tökéletes állama 

bibliai alapelveken nyugszik.) 

Az antiutópiák közül nem találtunk olyat, amelynek dikta-

túráját szakralitás jellemzi. Vakhit, vallási köntösbe bújtatott 

személyi kultusz elő-előfordul (Szentmihályi A tökéletes válto-

zatának egy epizódjában egy egykori hivatalnok alakít ki a 

Holdon vallási fanatizmussal átitatott, autokratikus rend-

szert), ám inkább csak motívumként jelenik meg ez a sajátos-

ság.   

 

Összegezve: látható, hogy a vizsgált műfaj darabjait többféle 

szempontból csoportosíthatjuk. A számunkra legfontosabb 

információkat hordozó sajátosságok alapján a legjobbnak azt 

a felosztást tartjuk, amely alapján sci-fi alapú, mesei alapú, 

illetve e két kategóriába nem sorolható disztópiákról beszélhe-

tünk. 
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II. Utópiák és antiutópiák a magyar irodalomban 

 

 

A kezdetektől a 19. század végéig 
 

Bár mindmáig nem sikerült kideríteni a szerzőjét, egész Euró-

pa irodalmára, de különösen az utópiairodalomra nagy hatás-

sal volt a feltehetően 1140-es évek táján keletkezett János pap 

országa című történet. A fiktív János pap levele egy egykor 

talán valóban megtörtént eset mitizálódása közben íródott, s 

nagy népszerűségre tett szert Európa-szerte. A mű eljutott 

Magyarországra is, először VALKAI ANDRÁS históriás énekében, 

majd többször is hivatkoztak rá, néhol pedig átértelmezve je-

lent meg a kulináris paradicsom e képzete.136 (Később MIKES 

KELEMEN és Csokonai is megidézte János pap országát, utóbbi 

több művében is.) 

A következő mű, sőt tulajdonképpen az első igazi magyar 

utópia szerzője egy költő, ORCZY LŐRINC. A fehér tatárok orszá-

ga című művéről azonban csak annyit tudunk, hogy Besse-

nyei dicsérően szól róla egy levelében, kiemelve, hogy az el-

képzelt ország törvényeiről, szokásairól szép és mély munka 

született.137 Maga az írás sajnos elveszett.  

 Újabb ismeretlen szerző műve következik 1782-ből. A 

pamfletszerű kis írás a Prófétzia, mellyet látott álom közben 

                                              
136 Csordás Attila: Utópia és jövőkép a XVIII–XIX. századi magyar irodalomban. In: Magyar 
Scifitörténeti Társaság honlapja. [online] Bp.: Magyar Scifitörténeti Társaság, 2003. [2006. 06. 06.] 
>URL: http://scifi.elte.hu/utopia-csa.doc p. 4. 
137 Bessenyei levele Barcsay Ábrahámhoz 1772 első negyedéből. In: Bessenyei György társasága. 

Budapest, 1941. Vajthó-kiadás p. 17. 
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egy Frantzia ez előtt Tizennégy esztendőkkel címet viseli, s tu-

lajdonképpen a felvilágosodás programjának dicsérete.138  

Egy kereskedő-agrár ország ideálját vetette papírra 1790-

ben KERESZTURI JÓZSEF. A Második Leopold magyar király, 

Eleuterinek, egy magyar prófétának látomása szerént az első 

magyar nyelvű regények között van, melyeket bizton minősít-

hetünk utópiának.139  

Az „irodalom határát súroló”140 munkaként értékeli BODOR 

BÉLA A jó nevelésnek tüköre (1791) című SZENTMIKLÓSY TIMÓT-

könyvet. A narratíva szegényes: Utópia uralkodója, II. Mátyás 

követek küld a világba, s közülük az egyik beszámol egy töké-

letes boldogságban élő országról, ahol nincsenek „vallástalan 

emberek”. E tapasztalatok után a király új törtvényeket hirdet 

(ezek szerint a vallástalanság és a teológiai tanok harsány 

hirdetése egyaránt akadálya a hivatali előre jutásnak), s bol-

dog társadalmat teremt. A kerettörténet mellett a könyv na-

gyobb része a prédikátor szerző tanainak ismételgetéséből áll. 

A felvilágosult abszolutizmus rendszerének, társadalmának 

visszásságait jeleníti meg BESSENYEI GYÖRGY a Tariménes uta-

zásában. Az 1802 és 1804 között írt utópiában már megvan-

nak a műfaj sajátosságai: szatirikus hang, metsző irónia, gro-

teszk komikum jellemzi az államregényt.141 Fontos megemlí-

tenünk, hogy a szerző nyilvánvalóan ismert több kortárs utó-

piát, olvasta HALLER LÁSZLÓ Telemakusát (1755), mely Fénelon 

művének „magyarítása”, látta Orczy utópiáját, s hatással vol-

tak rá a 18. századi francia „filozófiai regények”, különösen 

                                              
138 Balázs György: A magyar utópia nem-létének ürügyén. In: Világosság, 1975/8–9. p. 554. 
139 Csordás Attila: i. m. p. 13. 
140 Bodor Béla: Régi magyar regénytükör I. Bp.: Dekameron, 2008. p. 138. 
141 Klaniczay Tibor – Szauder József – Szabolcsi Miklós: Kis magyar irodalomtörténet. Bp.: Gondolat, 
1965. p. 74. 
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Voltaire Candide-ja142. (A szerző egy korábbi, elveszett írása, a 

Podrokotz krónikája avagy a Gorgonai Szarándok ugyancsak 

említést érdemel. Ezt sokan a Tariménes előképének tekintik, 

bár világa „szűkösebb” lehetett.143)  

Egészen más típusú művel újítja meg hazánkban a műfajt 

NEY FERENC, aki a jövőbe és egy idegen égitestre álmodja ideá-

lis államát. Az Utazás a Holdba (1836) részben ironikus para-

bola, másrészt – a kor divatjának megfelelően – a technikai 

fejlődés csodáit (lásd holdutazás) bemutató kisregény. A fan-

tasztikus utópiák első hazai megnyilvánulása e kötet, melyet 

több hasonló követett.144 Sőt, az ilyen mértékű távolítás is – a 

beszédes nevű hősök, Kalandi és Regényi a Holdban találják 

meg azt, ami hazájukból hiányzik – izgalmas lehetőséget mu-

tatott a kortárs íróknak és az utódoknak is. 

A később nagy számban megjelenő katasztrofista irodalom 

sajátosságai jelennek meg KORONKA JÓZSEF Utazás a régi Eu-

rópa romjai felett a 2836-dik évben (1836) című történetében.  

Két évvel később MUNKÁCSY JÁNOS Hogy álla a világ a jövő 

században? (1838) című utópiája a technikai és a társadalmi 

változásokat is bemutatja. Jellemző, hogy az államok közötti 

konfliktusokat nem háborúk, hanem versmondóversenyek 

döntik el. 

Érdekes módon az utópiák külön ágaként tűntek fel a Bu-

dapest jövőjét firtató írások. Ezek között elsősorban az újság-

írás divatos műfajában, tárcaként alkotott művek a jelentő-

                                              
142 Erről részletes elemzést ad Nagy Imre: Filozófia, állambölcselet, utópia, szatíra. In: Mesterek, tanít-
ványok. I. m. p. 70–76. 
143 Lásd erről Koszani Ágnes, Nagy Imre idézett műveit. 
144 Szarka Emese: Utópiák avagy dédapánk légvárai. In: Magyar Scifitörténeti Társaság honlapja. [onli-
ne] Bp.: Magyar Scifitörténeti Társaság, 2003. [2006. 06. 06.] >URL 
http://scifi.elte.hu/nyomtat.phtml?cim=utopiak.htmlp. 1.  
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sebbek145. TOLDY FERENC Buda és Pest, 1800, 1833, 1850 című 

utópiájában Budapest végre méltó fővárosként jelenik meg. 

Ágai Adolf rövid sci-fi-je (Budapest ezer év múlva – 1872) ter-

jedelméhez képest meglepően sok klasszikus sci-fibe és utópi-

ába illő motívumot tartalmaz, de írt a főváros jövőjéről Mik-

száth is. A Kétszáz év múlva – Gondolatok a váci hajón 1873-

ban jelent meg.  

„A jövő Magyarországé. Látom lehunyt szemekkel. Az ősz 

Duna büszkén viszi a magyar trikolórt hajóin a Fekete-

tengerig: mindenütt úr a magyar. A budapesti világkiállításra 

rajzik az egész földkerekség. Éppen most rendeltek meg egyik 

könyvtárosunknál 10 ezer magyar nyelvtant külföldre, mivel 

Budapesten bajos más nyelven eligazodni.”146 – érdekes, hogy 

itt is problémaként jelenik meg (az 1870-es évekre vonatkozó-

an), hogy Budapesten alig találkozhatunk magyar szóval, így 

az elképzelt pozitív jövőben ez az egyik hangsúlyos jellemző. 

TARJÁNYI ESZTER szerint nem magától értetődő, hogy Mikszáth 

efféle „jóslatirodalomba” fogott, hiszen ő inkább a múlt és je-

len kapcsolatát vizsgálta. (Lásd az Új Zrínyiászt.)147 Hogy mé-

gis megszületett ez az írás, nyilván a kor divatjának, a műfaj 

iránti felfokozott érdeklődésnek is köszönhető. 

NAGY KÁROLY Daguerréotyp című kötetében (1841) is van a 

főváros jövőképét háttérként bemutató utópia. A Pest a fen-

tebb idézett Mikszáth-írás idealizált városképéhez hasonló fő-

várost mutat be. Fejlett infrastruktúra, csendes, zöld terüle-

tekkel teli település tárul elénk, apróbb zavart az olvasóban 

                                              
145 Lukácsy Sándor: Jókai magyar utópiája. In. Vigilia, 1997. 62. évf. 5.sz., p. 370–374. 
146 Mikszáth Kálmán: Kétszáz év múlva – Gondolatok a váci hajón. In: M. K. Ö. M. 51. k., Cikkek és 
karcolatok I. s. a. r. Bisztray Gyula, Budapest, 1964. p. 55–56. 
147 Tarjányi Eszter: Utószó, avagy fantasztikum magyar módra. In: XIX. századi magyar fantasztikus 
regények. Bp.: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2002. p. 442. 
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csak a gyermekmunka (10–15 évesek vesznek részt aktívan a 

termelésben!) dicsérete okoz. Negatívumok amúgy nem tűn-

nek fel, a „nemzet akarata” rövid idő – ötven év – alatt is cso-

dát tett.148 

1847-ben jelent meg az első magyar „space opera”.149 JÓSI-

KA MIKLÓS Végnapok című történetének társadalma harmoni-

kus megértésben, szeretetben élő emberekből áll. Az apokalip-

tikus látomás hősei („A földnek lakható része legfelebb 

nyolczmillió emberrel birt”150) egy közeledő jégkorszak ellen 

küzdenek, magas technikai fejlettségű eszközökkel. A novella 

második része – némileg meglepő módon – hangnemet vált, és 

inkább szerelemről szól, mely egy földi „delejes” lány és egy 

másik bolygó „szárnyas ifjúja” között szövődött. 

A világirodalmi rokonságot nézve is kuriózum számba megy 

FARKAS GYULA alkotása. Az utolsó ütközet 2453-ban (1888) 

ugyanis műfaját tekintve eposz. Sci-fit idéző utópikus eposz – 

bizarr keveredés, hát még ha megemlítjük a szereplőket: a 

hun vezér, Attila leszármazottja, harmadik Atila (ő az uralko-

dó) éppúgy megjelenik, mint egy Kossuth Imre nevű feltaláló. 

Az elképzelt jövőben csak a magyarok őrzik az erkölcsöt, nem 

véletlen, hogy az ő közreműködésükkel, vezetésükkel jöhet 

létre a világbéke. Mindezekről az eseményekről a szokásos 

eposzi kellékek – invokáció, enumeráció – felhasználásával 

mesél a szerző.151  

Ha már egy rendhagyó műfajú – s elemzésünk körébe szo-

rosan nem tartozó – utópiát említettünk, illendő megemlíte-

                                              
148 Csordás Attila: i. m. p. 17–18. 
149 Szarka Emese: i. m. p. 2. 
150 Jósika Miklós: Végnapok. In: Digitális Klasszika honlapja. [online] Szeged: Digitális Klasszika, 
2002–2003. [2006. 08. 04.] <URL: http://www.kiad.hu/bibl/josika_1/index.php?sorszam=2 p. 14. 
151 Csordás Attila: i. m. p. 24–26. 
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nünk Az ember tragédiája (1861) tizenkettedik színét is, hi-

szen a Phalanszterről szóló részt a legtöbb utópiával foglalko-

zó kritikus (SZARKA EMESE, CSORDÁS ATTILA stb.) magától érte-

tődő természetességgel sorolja ide. E rész szinte minden jel-

lemző motívumának megvan a „párja” valamelyik kortárs vagy 

korábbi (anti)utópiában. 

A korábban felsorolt írásokhoz képest kevésbé lelkesítő jö-

vőkép jelenik meg Frankenburg Adolf Magyarország nem volt, 

hanem lesz (1880) című „fantáziagroteszkjében”.152 Az 1980-

ba kerülő „időutazó” fejlett technikai színvonalat (éghajlat-

szabályozást, napelemeket stb.), gépi szántás közben Vergili-

ust olvasó parasztot talál, ám Magyarország – a kiegyezés óta 

még mindig – osztrák fennhatóság alatt áll. A sziporkázó ötle-

tesség és a jellemzően ironikus hangnem mellett következet-

lenségek is vannak a novellában (például a tolvajok bünteté-

sét illetően). Összességében mégis érdekes, jellemző darabja 

ez a szatirikus utópiáknak.153 

URBÁN LÁSZLÓ a „radikális szocialista utópia”154 minősítéssel 

illette a korszak egyik legjelentősebb utópiáját, TÓVÖLGYI 

TÍTUSZ regényét, Az új világot (1888). A művéért börtönbünte-

tést kapó szerző nagyon logikus szerkesztésmóddal tette még 

hatásosabbá történetét. A cselekmény elbeszélést mindig el-

méleti kifejtés követi. (Utóbbiak a hangsúlyosabbak.) A 21. 

század Európájából nézve különösen érdekes, hogy Tóvölgyi 

„Európa parlamentről” és „európai államok szövetségéről”155 

beszél. A társadalmi harmónia ára, az ehhez használt mód-

                                              
152 Urbán László: In: A fekete sugár. Szerk. Csernai Zoltán. Bp.: World SF 1989. p. 8. 
153 Csordás Attila: i. m. p. 36. 
154 Urbán László: i. m. p. 8. 
155 Tóvölgyi Titusz: Az új világ. In: XIX. századi magyar fantasztikus regények. Piliscsaba: Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem BTK, 2002. p. 37. 
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szerek ugyanakkor helyenként megdöbbentőek. A gyerekeket 

elválasztják szüleiktől, s állami intézetekben kapnak nevelést. 

A házasságok mindössze két hónapig tartanak, igaz, meghosz-

szabbíthatók. E kifejezetten merész – és a kor szellemiségé-

nek, elveinek ellentmondó – elképzelések mellett többször is 

tapasztaljuk a kultúra, a művelődés jelentőségét ebben az 

„ideális” társadalomban. Tóvölgyi utópiája több szempontból 

is kiemelkedik a hasonló művek közül. Egyrészt bátran mond 

ellent kora alapelveinek, másrészt nemcsak a problémákat 

jelzi, de megoldásokat is mutat. (Mindezt tényként jegyezzük 

meg, nem értékítéletként.) Ugyanakkor hatása nem nagyon 

mutatható ki későbbi szerzőknél, ismertsége ugyanis minimá-

lis volt. (Jellemző, hogy mindössze 2002-től van hozzáférhető 

kiadása.) 

Tóvölgyiéhez hasonlóan nagy jelentőségű JÓKAI MÓR két 

utópiája. (A Fekete gyémántok hatodik kontinenséről szóló ré-

szét nem számítjuk ide, csak megemlítjük.) Bár a regények 

fogadtatása inkább elutasító volt, és irodalmi értékük sem 

mérhető néhány más művéhez, A jövő század regénye (1872) 

biztató kísérlet a magyar államregény megteremtésére. Emel-

lett tudatosan igyekezett meghaladni a vernei technicista 

eszmerendszert.156 Ráadásul sajátosan magyar karakterű a 

történet.157 Ugyanakkor fontos sajátossága a könyvnek, hogy 

kifejezetten abszurd, irreális mellékszálak, mellékmotívumok 

emelik ki az I. Habsburg Árpád király boldog Magyarországát 

bemutató részek komolyságát.158 

                                              
156 Urbán László: i. m. p. 8. 
157 Lukácsy Sándor: Jókai magyar utópiája. In: Lukácsy Sándor: A végtelen jövő. Bp.: Balassi Kiadó, 
1998. p. 200. 
158 Balázs György: A magyar utópia nem-létének ürügyén. I. m. p. 557. 
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Erényként fogalmazzuk meg, hogy másik ugyanilyen műfa-

jú regénye, az Ahol a pénz nem isten (1904) szinte nyomokban 

sem emlékeztet az előző utópiára. E történet különlegessége, 

hogy az ideális társadalom mindössze tíz fővel valósul meg. 

(Az nem egyértelmű, hogy a szerző szerint csak ennyivel való-

sulhat-e meg.) A több bibliai utalást tartalmazó írás néhány 

motívuma emlékeztet a János pap országára is. Tizenhat alka-

lommal szerepel a paradicsom motívuma, de szóba kerül az 

édenkert, az áldott új világ és a tündérkert is.159 Érdekessége 

a regénynek, hogy – bár Raymond Trousson szerint a két mű-

faj kizárja egymás160 – egyfajta robinzonád is.  

TÁBORI RÓBERT Az élet folytatásokban (1890) című utópiájá-

ban mesés elemek keverednek a sci-fi jellemző motívumaival, 

s érdekes módon kulcsfontosságú szerepe lesz a szerelemnek. 

Emiatt kevésbé hangsúlyosak a társadalmi rendre vonatkozó 

utalások is. 

A század utolsó utópiája sajnos nem több egy Verne-

utánérzésnél. A Repülőgépen a holdba (1899) érezhetően az 

ismeretterjesztés szándékával készült, MAKAY ISTVÁN ponyva-

regényének legérdekesebb motívuma, hogy a holdlakók társa-

dalmának bemutatásával – egy hajdan tündöklő kultúra ha-

nyatlását írja le a szerző – végül inkább antiutópiává válik. 

                                              
159 Csordás Attila: i. m. p. 44. 
160 Trousson, Raymond: Utopiet et roman utopique. In: Revue des Sciences Humanies, 1974. 155. sz. 
p. 373–373. 
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20. század 
 

Nem sokkal a századforduló után – a korra jellemző módon – 

programszövegnek is beillő utópia jelent meg Magyarországon, 

HERZL TIVADAR Ősújország (1902) című regénye. A könyvet ma 

inkább politikai okokból tartják számon, érdekes, hogy Izrael 

állam szinonimájaként ma is előfordul az „ősújország” elneve-

zés. A cionista mozgalom alapítója mindenesetre beírta magát 

a történelembe, regényét azonban csak ritkán értékelik iro-

dalmi műként. Jellemző, hogy manapság is azt elemzik leg-

többen, milyen „jóslata” vált be, s miben tévedett a jeles ál-

lamférfi. 

A század második utópiája némileg érthetetlen módon telje-

sen feledésbe merült. Pedig NASZÁDY JÓZSEF Anarchia (1903) 

című műve stílusa, valamint mély, következetes alapfilozófiá-

ja161 miatt is megérdemelne egy újabb kiadást. A leírt ideális – 

mint a könyv végén kiderül, 30. századi – világ szinte minden 

szempontból tökéletesnek tűnik a 19. században „elalvó” s ké-

sőbb felébredő utazó számára. Magas átlagéletkor – 200 év –, 

béke, nyugalom, magas technikai színvonal, szórakoztató ta-

nulás, az önromboló szenvedélyek hiánya jellemzi az utópisz-

tikus államot. Az egyetlen különös dolog, hogy a felebaráti 

szeretet az emberek számára többet ér a házasságnál, ez 

utóbbi intézményt egyébként az emberiség fejlődésének egy-

kori béklyójaként tartják számon. 

A huszadik század elején keletkezett utópiák és antiutópiák 

közül több – érthető módon – még Jókai hatását mutatja. MA-

GYAR GYULA Félszázad múlva (1907) című regényének elsősor-

                                              
161 Szarka Emese: i. m. p. 3. 
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ban a szereplői eredeztethetők a nevesebb elődtől, különösen 

a főhős emlékeztet Kárpáthy Zoltánra.162 A mű irodalmi érté-

két jelentősen rontja a propaganda jelleg, amely szinte min-

den oldalon tetten érhető. Ráadásul mindez nemcsak a KÁRO-

LYI SÁNDOR- és BERNÁT SÁNDOR-féle Gazdaszövetség agrárpoli-

tikájának, antiliberális és antiszociális nézeteinek hangoztatá-

sában nyilvánult meg, de megfigyelhető az antiszemitizmus is. 

Figurái laposak, egyértelműek, a „retorikai alakzatok túlbur-

jánzanak”.163 A regény olyan szempontból azonban érdekes, 

hogy a szerző kétféle jövőképet is bemutat: egy negatívat és 

egy pozitívat. Így egyszerre disztópia és utópia is a történet. 

Hasonlóan egyértelmű és egyoldalú könyv JIM DOLLAR Mess 

Mend (é. n.) című utópiája. Ugyanakkor – bár a propagandisz-

tikus jelleg itt is sokat ront az összképen – e regény több 

szempontból is meghaladja Magyar Gyuláét. A Mess Mendben 

nagyobb jelentőséget kapnak a technikai újdonságok, a gépi 

civilizáció, s mert a szocializmus és a fasizmus eszmerendsze-

rének hívei két földrészen laknak, tágabb földrajzi környezet-

ben is játszódik a történet.  

HERCZEG FERENC elbeszélése, A jövő század novellája (1914), 

mely címében Jókai regényét idézi, furcsa antiutópia. 

Arisztophanes Nőuralomához Vagy Merle Védett férfiakjához 

hasonlóan matriarchális társadalmat jósol, melyből a szere-

lem segítségével mentené ki szíve hölgyét egy férfi. Az 1980-

ban játszódó történet végül hepienddel zárul. Bár a bírónő 

egyetlen pillanatra sem látszik megingani a gépies, 

ultraracionális rendszer igazságosságát, helyességét illetően, 

                                              
162 Kosznai Ágnes. i. m. p. 11. 
163 Uo. 
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egyetlen csók elég hozzá, hogy vádlott-udvarlójával tartson 

egy természetes, a civilizációtól mentes világba. 

 

A század első felének két legjelentősebb antiutópiája ugyan-

azon szerző nevéhez fűződik.  

KARINTHY FRIGYESről biztosan nem az antiutópia műfaja jut 

először eszünkbe, pedig okkal kereshetünk szorosabb kapcso-

latot az író és az antiutópiák között. Gyerekként Verne-

könyvekért rajongott, s írói munkásságát is Verne-epigonként 

kezdte – egészen fiatalon.164 Majd jött H. G. Wells, akinek a 

művei már nemcsak kalandosságuk miatt érdekelték. Ka-

rinthy ezt írta róla a Nyugatban: „Verne többet merít a való-

ságból, Wells többet a lehetőségből – és kiderül, hogy az amit 

lehetségesnek tartunk, egyszóval a logikum mindenben izgal-

masabb és érdekesebb és jobban szárnyalja a képzeletünket, 

mint az, amit el tudunk képzelni, de nem tartjuk lehetséges-

nek.”165 

Talán ez a fajta érdeklődés terelte Karinthy figyelmét Swift 

írásaira is. Kevésbé ismert, hogy a magyar író nem csupán 

lelkes olvasója, majd történeteinek folytatója, de fordítója is 

volt a Gulliver-könyveknek. (A nála szokásos attitűddel dolgo-

zott: Swift írásai alapanyagok voltak, melybe bele is nyúlt, 

hozzá is tett, ha szükségét érezte.) 

Ha a Wells-könyvek mellett szóba hozzuk a fordításokat, 

majd az általa írt két gulliveriádát, belátható, a szerző kapcso-

lata az antiutópiával nem esetleges. Sőt, az előbbi idézet (az 

emberiség lehetséges jövőjének vizsgálata) némi magyarázatot 

                                              
164 Gyermekirodalom (szerk.: Komáromi Gabriella) Bp.: Helikon Kiadó, 1999. p. 149. 
165 Veres András.: „Rajongó tudomány, az a baj…”. In: Bíráló álruhában. Szerk.: Angyalosi Gergely. 
Bp.: Maecenas Kiadó., 1990. p. 99. 
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is ad a műfaj iránti érdeklődésére. Hozzátéve mindehhez azt, 

hogy az irónia, a szarkasztikus hang gyakran alapeleme e 

műveknek, még kevésbé kell csodálkoznunk azon, hogy Ka-

rinthy többször is e területre tévedt. (A gulliveriáda műfajáról 

később részletesebben szólunk.) 

Karinthy első gulliveriádája, az Utazás Faremidóba 1915-

ben jelent meg. Gyakran jellemzik háborúellenes írásként (ez 

tulajdonképpen igaz is), ám érdekesebb, ha megkeressük a 

párhuzamokat Babits Elza pilótájával, a kortárs (1931-es) 

disztópiával. A két nyugatos író ugyanannak a generációnak 

volt bizonyos tekintetben (például személyiségjegyeikben) 

ugyan nagyon különböző tagja, de mégiscsak egy korban él-

tek, ugyanannak az időszaknak ugyanolyan tankönyveiből 

tanultak, nyilván hasonlóan szocializálódtak is. És így az 

utolsó generációját képviselték annak a kornak, amelynek 

emberei különös jelentőséget tulajdonítottak a gépi civilizáci-

ónak.166 E momentum persze nem előzmény nélküli. Miköz-

ben az ember jobbá válásából kiinduló utópiák részben a va-

lóságban, részben a filozófiában is halálra ítéltettek, Verne 

vagy épp Wells gépcsodái komfortosabb jövőt ígértek. A gépek, 

melyek néhány évtizede aktív részesei, tulajdonképpen okozói 

voltak egyfajta uniformizálódásnak a társadalomban (az öl-

tözködés, megjelenés „forradalmi” dátuma 1851 – Singer var-

rógépének szabadalma167, innentől jellemző az emberek igé-

nye arra, hogy „beolvadjanak”, hogy ne lógjanak ki a tömeg-

ből), szinte az élet minden területén segítségként jelentek 

meg. Óriásit fejlődött a tömegközlekedés, megjelentek a repü-

lőgépek, a városképek megváltoztak, a lóvasutak helyett vil-

                                              
166 Uo. p. 99. 
167 Sennet, Richard: A közéleti ember bukása. Bp.: Helikon Kiadó, 1998. p.  
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lamosok szelték át a városokat. (Érdekes: az első magyaror-

szági villamos – Miskolcon – két héttel Karinthy születése 

után indult útjára.)  

Irodalomtörténeti szempontból különös e néhány évtized, 

ha az ember/író és a gépek viszonyát nézzük. Swift 18. száza-

di hőse laputai utazása során hasznos, csodálatos gépekkel is 

találkozik ugyan (maga a repülő sziget is ilyen), ám a szerző 

véleményét hűen tükrözi a jelenet, amikor Balnibariban egy 

olyan gépet fejlesztenek ki, mely véletlenszerűen egymás mellé 

rak szavakat, s így születhetnek meg a jövő briliáns irodalmi 

alkotásai.168 Ha a Karinthyék utáni aipótukat nézzük, ugyan-

csak kedvelt téma, hogy hogyan próbálják meg a gépek átven-

ni az emberi szerepeket, s hogyan vezetnek ezek a kísérletek 

valamilyen tragédiához, kataklizmához. Ugyanakkor Verne és 

a korabeli, valamint a századforduló utáni szerzők érezhetően 

reményteli várakozással tekintettek az eljövendő gépi civilizá-

ció elé. A Karinthy és Babits aipótujának megjelenése közötti 

tizenöt év azért látványos attitűdkülönbséget eredményezett a 

gépi civilizációhoz. (Nyilván különös jelentősége volt ebben az 

első világháborúnak, az először használt tankokkal, harci re-

pülőkkel, gázfegyverekkel stb.) Az időpont mellett a két író 

személyisége, érdeklődése is oka volt a különbségnek. Ka-

rinthy még az 1931-es, Pesti Hírlapban megjelent írásában is 

lelkesedéssel ír a természettudományos fejlődésről. Ő amúgy 

mindig is rajongott a technikai vívmányokért. Rengeteg írásá-

nak témája a repülés (az elsők között próbálta ki ezt az új köz-

                                              
168 Swift, Jonathan: Gulliver utazásai. (ford.: Szentkuthy Miklós) Bukarest: Kriterion, 1982. p. 212. 
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lekedési eszközt, ült a Zeppelinen is), de csodálója volt a fil-

meknek is, sőt megálmodta a televíziót is.169 

Az 1930-as években van ugyan egy törés Karinthy rendület-

len hitében a gépi civilizáció iránt, de inkább ambivalens érzé-

sek maradnak benne, mint ellenségesek. A nemzetiszocializ-

mus térnyerése elkeseríti, ugyanakkor a kétségbeejtő politikai 

helyzetet is azzal magyarázza, hogy a tudomány stagnál, sőt 

hanyatlik.170 Máskor azt írja: „a veszedelmes világállapot ki-

alakulásában a metafizika és a tudomány is ludas”.171 

A Faremidó főszereplői, a szolaszik mindenesetre magasabb 

rendű lények az embernél. Éles megfigyelőkészségük, logikus 

működésük (életvitelük) egyfajta tökéletes társadalmat sejtet – 

azt gondolhatnánk, Gulliver ötödik útja valójában inkább 

utópia lehet. Ezt az érzést erősíti az is, hogy míg a történet 

eleje, az emberi világ bemutatása hemzseg az ironikus meg-

jegyzésektől, a szolaszik világába érve egy csapásra megszű-

nik ez a hang.  

A Faremido is a szokásos gulliveriádás magyarázkodással 

kezdődik, a sebészorvos ismét csak rövid időt tölt családja kö-

rében. Ezúttal azonban nem nyughatatlansága, olthatatlan 

tudásvágya motiválja, hanem hazaszeretete: „arra a lángoló és 

határtalan hazaszeretetre kell utalnom, amely minden angol 

alattvaló lelkében ott ég, arra a gondolatra, hogy hazájáért 

életét és vagyonát kockára tegye.”172 

Az irónia még egyértelműbbé válik a világháború kirobba-

násának megmagyarázásánál: „…az Osztrák–Magyar Monarc-

                                              
169 Veres A.: Uo. p. 90. 
170 Veres A.: Uo. p. 104. 
171 Uo. 
172 Karinthy Frigyes: Utazás Faremidóba (Gulliver ötödik útja). In: Karinthyságok. Bp.: Könyvkuckó, 
2000. p. 417. 
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hia elégtételt kért a szerb kormánytól azért, mert a felbérelt 

emberekkel orvul megölette az ország trónörökösét. Szeretett 

hazánk és Oroszország lovagiassága természetesen nem tűr-

hette, hogy egy erős és hatalmas állam, amilyen a monarchia, 

megtámadjon egy olyan gyenge és tehetetlen kis népet, ame-

lyiknek még ahhoz sincsen elég ereje, hogy nyílt csatában ölje 

meg ellenségét, hanem kénytelen orvul, hátulról támadni, mi-

kor egy kicsit gyilkolni szeretne. Hogy tehát Európa békéjét 

biztosítsa, hazám hadat üzent Németországnak, mint a kultú-

ra kerékkötőjének, amelyik folyton háborúval fenyegette a vi-

lágot.”173 

E rövid részlet nemcsak állásfoglalás a felelősség ügyében 

(Karinthy mint narrátor ironikusan az angolok mellett érvel, 

így tulajdonképpen mint író és a Monarchia polgára, a másik 

oldal, saját hazája pártját fogja), de rámutat az események s 

általában az európai és világpolitika magától értetődő követ-

kezetlenségére, logikátlan, öngyilkos voltára. (Egy bekezdéssel 

lejjebb Gulliver ugyanabban a mondatban váratlanul megtá-

madott hazájáról beszél, amely tíz éve készül a háborúra…174) 

Ez az irónia még a Swiftnél tapasztaltnál is erősebb. Kulcs-

fogalmai a ’hazaszeretet’ és az ’önkéntesség’, de Karinthy Gul-

liver orvosként azt a következtetést is megfogalmazza: „A há-

ború gyönyörű, mert fejleszti a sebészetet.”175 

A háborús tragédiából történő irreális menekülés (az aknára 

futott hajón van egy berregő motorral várakozó repülőgép, 

melyre csak a seborvos és a kapitány pályázik, utóbbi nem éli 

túl a légi utat) után találkozunk még ironikus megjegyzéssel, 

                                              
173 Uo. 
174 Uo. 
175 Uo. p. 418. 
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ám ez az utazó „imádott hazájának” természettudósaira vo-

natkozik: „komoly természettudóst elméleteinek felállításában 

nem befolyásolhat olyan csekélység, mint például egy tény 

vagy jelenség, mely homlokegyenest ellentmond az elmélet-

nek.”176 

Az ezt következő részekből egyrészt Gulliver leírásában 

megismerkedünk Faremidóval – legalábbis azokkal az infor-

mációkkal, melyeket a felfedező empirikus úton szerez –, majd 

helyi kísérője, Midore, valamint hősünk párbeszédéből két 

eszmerendszer, világnézet különbsége rajzolódik ki. Dérczy 

Péter szerint177 ez utóbbi miatt sajátos dialógusnak, példáza-

tos elbeszélésnek nevezhetjük Karinthy aipótuját. A szatirikus 

hang és az utópisztikus jelleg egyaránt kizárja a tradicionális 

elbeszélésmódot. Nincs történet, nincsenek részletgazdag le-

írások, emberábrázolása elnagyolt178, a tér-idő paraméterek 

lényegtelenek vagy épp irreálisak. 

Ehhez hozzávéve Gullivernek a történet végére kialakuló ra-

jongását a szolaszik világa iránt (ahogy korábban is utaltunk 

erre) megint inkább az ’utópia’ jelző, műfaji megjelölés kíván-

kozna a Faremidó mellé. De vajon tényleg őszinte az utazó el-

ragadtatása Midore nézeteinek hallatán? Vagy – bújtatva 

ugyan, de – e rajongás mögött is ott van az irónia? 

Tapasztalhattunk már hasonlót Swift tetralógiájának ne-

gyedik részében. Ott az angol orvos ugyanúgy ragaszkodni 

kezd (ló) gazdájához s annak életmódjához, mint itt 

Midoréhez. Ugyanúgy fájdalmas a búcsú, s az utazó nem ta-

lálja helyét otthonában, miután elhagyta a „tökéletes társa-

                                              
176 Uo, p. 426. 
177 Dérczy Péter: Epikus hagyomány és személyiségválság. In: Bíráló álruhában.  Szerk.: Angyalosi 
Gergely Bp: Maecenas, 1990. p. 25. 
178 Uo. p. 26. 
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dalmat”. Csakhogy a nyihahák földjéről olvasva találkozha-

tunk néhány olyan motívummal, mely éppen emberi gyarlósá-

gunkra emlékeztet minket. Az alapvető szándékok látszólag 

irigylésre méltóak: „Felebaráti szeretet és őszinte jóakarat; ez 

a két fő erény, melyet a nyihahák gyakorolnak.”179 

Csakhogy itt is vannak szolgák, s amiért az emberi világot 

lenézik, az rájuk is jellemző. Fontos, hogy egy másik faj ala-

csonyabb rendűként való (ki)használásáról van szó. Csupán 

szerepcsere történt, s itt a jehuk (az emberek) a szolgálók. Rá-

adásul e társadalomnak is megvan a tagozódása. Színük, faj-

tájuk alapján megkülönböztetik, rangsorolják a nyihahákat, s 

vannak közöttük csak szolgaként dolgozók, akiket kevesebb 

jog illet meg.180 

Ezt figyelembe véve itt is ironikusnak kell tekintenünk Gul-

liver búcsúját gazdájától: „A földre akartam borulni előtte, 

hogy patáját csókkal illessem, de ő kegyes volt, hogy szelíden 

ajkamhoz emelte.”181 (Itt jegyezzük meg, hogy fentiek miatt 

nem értünk egyet BALOGH TAMÁS megállapításával182, amely 

szerint a Swift-tetralógia második és negyedik része utópia. E 

részekben kétségkívül hangsúlyosabb Gulliver saját hazájá-

nak kritikája, s bizonyos szempontból országa alulmarad az 

összehasonlításban Brobdingnaggal és Hauhnhnmországgal 

szemben. Csakhogy utóbbiak társadalma is messze van a tö-

kéletestől, korrupció, születés útján szerzett – és nem kiérde-

melhető – előjogok, kegyetlenkedések mindkét helyen előfor-

dulnak. Az utópiák ellenben „mintaállamba” vezetik az olva-

sót.) 

                                              
179 Swift, Jonathan: Gulliver utazásai. (ford.: Szentkuthy Miklós) Bukarest: Kriterion, 1982. p. 305. 
180 Uo. p. 307. 
181 Uo. p. 321. 
182 Balogh Tamás: „Csak férfi és nő van”. In: A Tiszatáj Diákmelléklete. 2000. április 69. sz. p. 3. 
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Vajon találunk-e iróniára utaló nyomokat, s ezzel együtt az 

antiutópia (s nem az utópia) sajátosságait tükröző motívumo-

kat a Faremidóban is? 

Az első árulkodó jel az, hogy a Faremidóban élő ’emberek’ 

(doszirék) ugyancsak másodrendű lények, tulajdonképpen nö-

vények.183 Megalázó procedúra Gulliver számára, amikor ösz-

szevetik őt ezekkel a növényekkel (ahogy Swift tetralógiájában 

a jehukkal), mérlegelve, hogy vajon ő is ilyen alacsonyabb 

rendű életforma-e.184 

Ugyancsak hasonló Midore attitűdje Gulliver hauhnhnm-

országbéli gazdájáéhoz vagy épp a kazohiniai Zatamonéhoz. 

Udvariasan mindent megmutat a jövevénynek, őszintén ér-

dekli az idegen társadalma, ám rendre fölényeskedő helyreiga-

zításban, kioktatásban részesíti, és valójában nem tekinti 

egyenrangú vitapartnernek. 

Nem sokkal beszélgetésük kezdete után a seborvos azt is 

megtudja, Midore milyen lénynek tekinti őt valójában: „össze-

tételemben semmilyen értékes anyag, fém vagy ásvány nem 

található, s hogy ennek következtében szükségszerűen beteg-

ség vagy mulandó jelenség vagyok.”185  

Később Midore pontos diagnózist állít fel a Föld állapotát il-

letően, s megállapításaival – az emberiség lassan elpusztítja a 

bolygót, és saját magára is veszélyes – Gulliver nem is tud vi-

tatkozni. Csakhogy a szolaszik nemcsak vizsgálatnak vetették 

alá az emberiséget, de alkalmanként be is avatkoztak. S mert 

fő céljuk a „bolygó megmentése” volt, ennek érdekében, ha 

kellett, tízezrével irtották ki az embereket. 

                                              
183 Karinthy Frigyes: Utazás Faremidóba. p. 422. 
184 Uo. p. 425. 
185 Uo. p. 433. 
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Ezek után hiába éri el Midore, hogy Gulliver végül teljesen 

azonosulni tudjon a gépek filozófiájával, s doszire-létét nyűg-

nek érezze. Az elbeszélő és az olvasó nézőpontja szét kell, hogy 

váljon, a kegyetlenek szájából nem lesz őszinte a kegyetlen-

ségtől való óvás. Ez – az ilyen szellemiségű gépvilág apoteózi-

sának keserű tálalása s ezzel elutasítása – persze nem annyi-

ra meglepő Karinthytól. Tudjuk, hogy a swifti gulliveriádák 

közül a harmadik rész, a laputai utazás volt az író/fordító 

kedvence, amely a haszontalan találmányokat, gépeket is gú-

nyolja. Ahogy az is közismert, mennyire szerette Az ember tra-

gédiáját, amely többek között a fourier-i falanszter csődjét is 

bemutatja. Rajongása a gépek iránt tehát nem mindent elsöp-

rő – az embert segítő, a tudományos fejlődést támogató szere-

pen túl nem lelkesedik a magyar szerző sem. 

Végül külön meg említenünk a történet (de legalábbis 

Midore eszmefuttatásának) egyik legfontosabb szakaszát, 

melyben a „gazda” azt magyarázza el, miért vannak halálra 

ítélve a doszirék, azaz az emberiség: 

„A tudat szerve, mely az ösztönből sarjadt, s melynek szere-

pe az lett volna, hogy kifejlődve az ösztön helyét foglalja el: ez 

a  szerv, valami ostoba véletlen révén, kicsúszott az ösztönből, 

az agy elülső részében külön kezdett növekedni, s vele szem-

ben, az agy hátsó tekéjében, zavartalanul és nyugodtan to-

vább fejlődött az ösztön is. Tudja, mi ez? Az orvosok úgy hív-

ják: méhen kívüli terhesség, amitől az anya is elpusztul meg a 

gyerek is. Két szerv, homlokegyenest ellenkező célnak szolgá-

latában, az egyik az életet keresi, a másik a halált. E hiba ré-

vén kétfejű torzszülött minden ember, el kell pusztulnia, mi-

helyt a két félteke, az ösztöné és a tudaté, egy bizonyos fokon 
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összeszorul, megfojtja egymást, mint a közös barázdába ke-

rült két mag. Két kéz, az egyik épít, a másik rombol; az egyik 

megkapaszkodik, hogy ne ragadja el a vihar, a másik eltépi a 

horgony kötelét; az egyik befedi a testét, hogy meg ne fagyjon, 

a másik föltakarja!”186 

Az Utazás Faremidóba születésekor Karinthy – elsősorban 

CSÁTH GÉZA hatására – még lelkes híve és valamelyest ismerő-

je is a freudizmusnak187. Tisztában van hát azzal is, hogy ösz-

tön és tudat az egészséges személyiségben egymás fontos ki-

egészítői, s ezek egyensúlya éppen hogy szolgálja az embert. 

Mindezeket figyelembe véve az Utazás Faremidóba csak a 

felületes olvasó számára tűnhet utópiának, a gépi világ apote-

ózisát hirdető műnek. Bár az irónia a szolaszik földjén háttér-

ben marad, a keserűség, az egyet nem értés ott van a sorok 

között, s végül ez a mű is éppúgy antiutópia, mint Swift 

gulliveriádái vagy a Capillária. 

Ha a Capillaria (1921) értelmezéseit (vagy akár értelmezési 

lehetőségeit) nézzük, két nagyon különböző eredményt ka-

punk. Ezek pont annyira különböznek egymástól, mint Ka-

rinthy két házassága. Hogy ez akár magyarázata is lehet en-

nek a kettőségnek? Ha pusztán a regény keletkezési idejét 

nézzük, elfogadható lenne az indoklás, a háttér, hiszen a szer-

ző 1918 elején kezdi el írni, de csak 1921-ben jelenik meg, s a 

történet második felét már 1920-21 körül fejezte be.  

Vagyis a gulliveriáda alapötlete s első fejezetei (szám szerint 

valószínűleg hat188) az író Judik Etellel, Bogával kötött házas-

sága alatt születtek meg. Egy olyan nő mellett, akit nagyon 

                                              
186 Uo. p. 437 
187 Szalay Károly: Karinthy Frigyes munkássága viták és vélemények tükrében. Bp.: Kozmosz Kiadó, 
1987. p. 37–38. 
188 Balogh Tamás: i. m. p. 2. 
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szeretett, aki őt is nagyon szerette, s akinek a halálát talán 

sohasem tudta igazán feldolgozni. („Így halt meg, hogy a pokol 

minden kínját gyötrődjem át, amiért szerettem, hogy nem tud-

tam beszélni róla…”189) 

A gyász múltával ismerkedik meg Karinthy a kor egyik is-

mert dominájával, a Nyugat több költőjét, íróját magába bo-

londító orvosnővel, BÖHM ARANKÁval. Házasságuk – a kortár-

sak és fia, Ferenc elbeszéléséből egyaránt tudjuk – valóságos 

rémálom volt. A férjét folyton gyötrő asszonyt csak legendás 

humorával, flegmaságával tudta elviselni az író. 

Ha e kronológiát vesszük alapul, nem kétféle értelmezésű, 

hanem két részre bontható regényt kellene kapnunk – eltérő 

nő-képpel. Csakhogy ez a kép – hiába az elhúzódó írás – meg-

lehetősen egységes. Karinthy konzekvensen valósítja meg írói 

szándékát, utólagos módosítás nincs, illetve mégiscsak van, 

ám ez a változtatás cseppet sem visz közelebb a kétféle értel-

mezés (tudniillik a nőgyűlölő vádirat versus a női nem védel-

me elnyomásuk okán) valamelyikéhez. Ráadásul nem módosí-

tásról, hanem kiegészítésről van szó: 1925-ben, az első kia-

dást fogadó értetlenség miatt Karinthy előszót írt a 

Capilláriához: Levél H. G. Wellshez címen. (Érdekes, hogy az 

így „bővített” változat először németül jelent meg, a „teljes” 

magyar kiadás csak ezt követte.) 

Az utólagos beszúrás azonban nem az „Aranka-trauma” ha-

tását mutatja. Sőt, inkább tekinthető az antifeminizmussal 

vádolt szerző magyarázkodásának: „Most már megmondha-

tom: Capillaria lidércnyomásos álma annak a felismerésnek 

nyugtalanító érzéséből született meg, hogy miként felelt a nő a 

                                              
189 Idézi: Balogh Tamás: uo. 
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fajtájából való kiközösítésre, a társadalomban való zsarnoki 

önkénnyel: miként bosszulta meg jogosabb és egészségesebb 

és eredményesebb önzéssel a hóbortos, értelmetlen, beteges 

férfiönzést, amivel megtagadta tőle az önmagát férfitársában, 

a másik énben felismerő én biztonságos, boldogító érzését.”190 

Tovább bonyolítja a helyzetet, ha megnevezzük a szerző 

azon olvasmányélményeit, melyek – ROBOTOS IMRE szerint191 – 

felülírták még a boldog házasságból eredő, pozitív nő-képét is: 

a nőgyűlölő Strindberg, a nőket ugyan nem ismerő, de róluk 

minden rosszat leíró Weininger192 vagy a szellemes asszony-

csúfoló paradoxonjairól is ismert Bernard Shaw. Vagy ott 

vannak Karinthy korábbi írásai, melyek viszonylag lineáris 

vonalú fejlődést mutatnak az asszonykép változásában a fölé-

nyes férfihangtól a magát kellető, de nem adó nő bemutatásá-

ig.193 

Érvek pro és kontra egyaránt vannak, és az is nyilvánvaló, e 

mű értelmezése elsősorban ilyen szempontú megközelítést, 

vizsgálódást kíván. 

A nő és férfi örökös harcának, egymás ilyen-olyan elnyomá-

sának jelzései – metaforák, allúziók formájában – ott vannak a 

Capilláriában, sőt éppen ezek az allúziók adják meg különös 

hangulatát, stiláris sajátosságait. GYURKOVICS TAMÁS szerint194 

ezek miatt a „többnyire szellemes, időnként azonban keresett-

ségükkel zsibbasztó párhuzamok” miatt nem került be a re-

gény Karinthy legnépszerűbb művei közé.  

                                              
190 Karinthy Frigyes: Capillaria. p. 357. 
191 Robotos Imre: A természet lángelméje vagy tréfája. Karinthy Frigyes nőszemlélete. In: Bíráló álru-
hában. Szerk.: Angyalosi Gergely. Bp: Maecenas, 1990. p. 124. 
192 Balogh Tamás: i. m. p. 5. 
193 Uo. 
194 Gyurkovics Tamás: Bevezetés, avagy rövid bédekker Seholsincs-országba. In: Magyar Scifitörténeti 
Társaság honlapja. [online] Budapest: Magyar Scifitörténeti Társaság, 2003. [2006. 11. 05.] > URL: 
http://scifi.elte.hu/cikk.phtml?cim=bedekker.html  

http://scifi.elte.hu/cikk.phtml?cim=bedekker.html
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Ha arra a kérdésre is választ keresünk, hogy – leegyszerű-

sítve – végül is Boga vagy Aranka szelleme kísértette-e jobban 

múzsaként a szerzőt, érdemes a nemekre vonatkozó utaláso-

kat tanulmányozni. 

A bullokok (a férfinem megjelenítői a történetben) már első 

megjelenésükkor negatív jelzőket kapnak: „furcsa rovar”, „kü-

lönös állat”, „utálatos kis férgek”195 stb. Gulliver azonban 

nemcsak külső tulajdonságaik miatt viszolyog tőlük. Az utazó 

e lények „kimondhatatlan butaságát”196 emeli ki, s ezen állítá-

sára több példát is hoz indoklásul. Amikor az oihák rájuk tá-

madnak, sohasem védik magukat vagy egymást, sőt egy fajtá-

juk, az „úgynevezett gálánsok” a támadók védelmében neki is 

esnek fajtársaiknak, különösen a „strindbergeknek”.197  

Ha meg akarják enni őket, versengenek, melyikük ugorjon a 

forró vízbe, úgy vélik, az oihák szemében ezzel kitűnőbbek 

lesznek társaiknál. Ráadásul nem ismeretlen közöttük a hiú-

ság sem, bármennyire csúnyák is.198 

A bullokok igazi kritikája azonban akkor fogalmazódhat 

meg az olvasóban, amikor Gulliver látogatást tesz a bullok-

telepen. Az ott tapasztalt fejetlenség, irracionalitás, a szubjek-

tív hit mindenek felett érvényesnek tekintése199 Szatmári Ka-

zohiniája behintelepének őrületét idézi. 

Lesújtó vélemény ez a férfitársadalomról, ám e kötet nem-

csak róluk szól. 

A női nem kritikája sem várat magára sokat a regényben. 

Gulliver korábbi (és későbbi) kalandjainak kerettörténeteiben 

                                              
195 Karinthy Frigyes: Capillaria. p. 369. 
196 Uo. p. 388. 
197 Uo. p. 389. 
198 Uo. 
199 Robotos Imre: i. m. p. 131. 
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is rendre megemlíti feleségét, itt azonban a szokásosnál is na-

gyobb terjedelem jut az egykori Mary Burtonnek.  

Swift történeteiben is akadnak nőkkel kapcsolatos kaland-

jai a főhősnek, többnyire nagyon kellemetlenek: rosszul viseli, 

amikor óriásnők pajzánkodnak vele, s a nyihahák országában 

is kis híján áldozatául esik egy mohó (jehu) nő vágyainak. 

Capilláriába érve az utazó csak később találkozik az 

oihákkal (a nőkkel), s az első benyomások épp ellentétesek a 

bullokokkal kapcsolatban szerzett tapasztalatokkal. Gulliver 

elámul a szépségüktől, Opula királynőbe – vele még később 

kerül kapcsolatba – bele is szeret.  

Tapasztalt felfedezőként (és vérbeli angol polgárként) Gulli-

ver felderíteni és gyarmatosítani szeretne az új világban, eb-

ben a furcsa „Atlantisz-Amazóniában”. Utóbbira végig nincs 

esélye, és előbbi is nehezen megy. Mert bár az oihák semmi 

„fontos” dologgal nem foglalkoznak, semmittevésükből nem 

sikerül kizökkentenie őket, elképesztő közönnyel fogadják or-

száguk első szárazföldi látogatóját. Hogy ez nem capillariai 

sajátosság, a szerző példájából is kiderül: „Akinek felesége van 

vagy volt már dolga huzamosabb ideig nőkkel, ismeri azt a 

furcsa érzést, mikor az ember értelmesen és logikusan beszél-

ni kezd, felépít egy gondolatsort, s mikor diadalmasan rátérne 

a konklúzióra, ami betetőzné az érvek pompás palotáját – 

őnagysága egyszerre azt mondja, pardon, azonnal, s kirohan a 

konyhába vagy eltűnik egy fehérnemű-kereskedés ajtaja mö-

gött, hogy aztán, mikor félóra múlva visszatér s te még ott ál-

lasz ugyanazon a helyen, türelmetlenül várva, mikor fejezhe-

ted már be mondókáidat – vidám csacsogásából és egész vi-

selkedéséből megdöbbenve tapasztalod, hogy fogalma sincs 
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már róla, hogy te éppen beszéltél valamiről, mikor faképnél 

hagyott.”200 

Ez a mentalitás a víz alatt is működik. Az oihák életének fő 

szervezőeleme az élvezet. Az értelem helyét átengedik az ér-

zelmeknek. Már a víz állandó simogatása is jó kedvre deríti 

őket, s ezt egészítik ki hol gasztronómiai, hol egyéb élvezetek-

kel. (A simogató víz freudista magyarázatában Balogh Tamás 

rámutat, afféle magzatvíz ez a tenger. Burok, melynek lakója – 

ahogy a magzat az anyaméhben – mindig jól érzi magát.201) 

A gyönyör folyamatos keresése egészen megdöbbentő szint-

re jut, Gullivernek még arra is rá kell jönnie, hogy csak úgy 

teheti hatékonyabbá Opulával, az oihák királynőjével való tár-

salgását, ha nem a füleibe, hanem hajlékony és lágy csípőjé-

nek egy bizonyos pontjára leheli csiklandozó mondandóját202. 

De nemcsak efféle kritikákat kap Karinthytól a másik nem. 

A Wellshez írt levél-előszóban találkozhatunk – nem tévedhe-

tünk nagyot – Böhm Arankával is: „…és megjelent az élet 

színpadán az Önérzetes Nő, ez a nemi szélhámos, akit ünne-

peltek és csodáltak ugyanakkor, amikor a nemével szélhá-

moskodó férfit lenézték, megvetették és kiközösítették”.203 

Eldönthető-e ezek után, hogy melyik nem szatirikus bemu-

tatása, kritikája a Capillária? Ilyen szempontból igazi gullive-

riáda ez is. A szerző úgy fogalmaz meg bírálatot a felfedezett új 

országgal kapcsolatban, hogy az összevetés során saját orszá-

ga hibái is jócskán előjönnek. 

                                              
200 Karinthy Frigyes: Capillaria. p. 376. 
201 Balogh Tamás: i. m. p. 11. 
202 Karinthy Frigyes.: Capillaria. p. 380. 
203 Uo. p. 359. 
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„Szatirikus látásmódjában a férfi-női egyensúly újra helyre 

áll. Tőrszúrásait kíméletlenül osztogatja erre is, arra is. A mo-

soly vészbírósága elé állítja a férfi-nő-viszony gyarlóságait.204” 

 

KÜRTH GYÖRGY Mars (1926) című könyve leginkább antiutópi-

ának tekinthető, bár némely vonása a műnek megkérdőjelezi 

e besorolást.205 Van könyvajánló, mely röviden az „utópiszti-

kus társadalmi regény” minősítést alkalmazza, s ebben sok 

igazság van. A történet oppozícióban mutat be kétféle társa-

dalmat. Amerika a totálisan individualista, a marsi társada-

lom az abszolút kollektív berendezkedés példája. A főhős vé-

gül egyik megoldást sem tartja jónak, a regény lényege így az 

lesz, hogy meggyőzze az olvasót, az ismeretek megszerzése 

után változhat a véleménye. Ezzel együtt megnő a megszerez-

hető ismeretek jelentősége s azé a képességé, melynek birto-

kában felül tudjuk vizsgálni korábbi elgondolásainkat. 

Igazi gulliveriáda SEBES ÁRPÁD Doktor Gulliver a sarkvidéken 

(1930) című regénye. A hajóorvos ezúttal az Északi-sark kör-

nyékére kalandozik – természetesen akaratán kívül, egy bale-

set következtében kerül oda –, s az itt található Jégország la-

kói lesznek vendéglátói. Az utazó szemével látjuk ennek a kü-

lönös államnak a hétköznapjait, megismerjük a pénzügyeit, az 

adórendszerét, a címek és rangok magyarázatát. Mindezt – a 

műfaj követelményeinek megfelelően – szatirikus, gúnyos 

hangnemben. Ami a regény elfeledettségét indokolttá teszi, 

éppen e ragaszkodás a gulliveriádák hagyományaihoz. Míg 

Szathmári vagy Karinthy számtalan új ötlettel feszegette a 

műfaj határait, s csak az ő regényeiket is nehéz egymáshoz 

                                              
204 Robotos Imre: i. m. p. 132. 
205 Uo. p. 12. 
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hasonlítani, addig Sebes nem mert – nem tudott? – túllépni a 

biztos pontokon. Bátran karikírozta a honi társadalmi viszo-

nyokat, felnagyítva áthelyezte őket a hideg sarkvidékre, de itt 

megállt. Mindez már a korabeli kritikusoknak is feltűnt, ILLÉS 

ENDRE a Nyugat hasábjain dicséri a szerző „friss ötleteit”, 

ugyanakkor megjegyzi: „De akármilyen ügyes is, a sokszor 

ismétlődő utak – ismert fordulataikkal, meglepetést nem hozó 

monotonságukban – majdnem fárasztanak.”206 

 

A század egyik kiemelkedő magyar antiutópiája egy inkább 

költőként ismert szerző tollából született, ami nem is annyira 

különös. BABITS MIHÁLY Elza pilóta vagy a tökéletes társada-

lom (1933) című regénye éppen líraiságával (is) lesz több a 

magyar disztópiák nagy részénél. RÁBA GYÖRGY wellsi utópia-

ként elemzi a művet, hangsúlyozva, hogy a regény figyelmez-

tetés a háborúba rohanó emberiség számára207. Ennél fonto-

sabbnak tartjuk azonban a leírások meglepő pontosságát, a 

részletgazdagságot, s hogy nincs meg a magyar antiutópiákra 

gyakran jellemző elnagyoltság.  

Az Elza pilóta valóságos tárháza a negatív utópiák jellemző 

megnyilvánulásainak, motívumainak, legyen szó a filozófiai 

háttérről, a társadalmi problémákra való fogékonyságról, a 

sci-fire jellemző technikai újdonságokról vagy épp a komor 

hangulatról. Bizony, a gulliveriádák ironikus, szatirikus hang-

jának itt nyoma sincs, ez a regény már Orwell sötét aipótuját 

előlegezi meg. 

                                              
206 Illés Endre: Doktor Gulliver a sarkvidéken. Seres Árpád regénye – Népszava. In: Nyugat, 1931. 24. 
évf. 20. sz. p. 427. 
207 A magyar irodalom története 5. kötet, Szerk. Szabolcsi Miklós. Bp.: Akadémiai Kiadó, 1965. p. 
262–263. 
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S ami számunkra különösen érdekessé teheti – s egyúttal ki 

is emeli az eddig felsorolt alkotások közül –, az a sajátosan 

magyar jelleg. Az, hogy ezeket a szereplőket maximum egy 

Jókai- vagy Krúdy-regényben tudnánk elképzelni, Wells vagy 

épp Orwell hősei nem így beszélnek, nem így viselkednek. 

Kamuthy, Schulberg professzor a magyar arisztokrácia tipi-

kus képviselői – egy letűnt világba fennhéjázó gőggel kapasz-

kodó emberfajta megjelenítői. A komor hangulatot éppen az 

adja, hogy nyilvánvalóan hibás filozófiájukat bőszen hangoz-

tatják, s az írói szándék a hatást nem tompítja iróniával. 

„Drága asszonyom, az úgynevezett szellemi műveltség csak 

múló fázisa volt emberi fejlődéstörténetének.”208 – fejti ki a fő-

hősnő anyjának Schulberg professzor. De nem mer mást val-

lani a lányát elveszíteni készülő apa sem: „A háború adóját 

éppúgy le kell róni, mint a természet adóját.”209  

Az egyetlen ironikus vonás az első fejezet címe (egyben a 

könyv alcíme): a tökéletes társadalom. Az elképzelt világrend 

tökéletlensége, mi több, kegyetlensége aztán néhány bekezdés 

után világossá válhat az olvasó számára: „Ez a szó: béke, va-

lami történelem előtti világot jelentett.”210 

Ok és vég nélküli háború korszakába csöppenünk (e tekin-

tetben kísérteties a hasonlóság a 15 évvel későbbi 1984-gyel!), 

ahol a technikai fejlődés jócskán meghaladja Babits korának 

szintjét, ám ez a fejlettség csak a háborús technikában mu-

tatkozik meg. Egyre tökéletesebb fegyverek, egyre tökéletesebb 

védekezés, védelem a haladó tudomány eredménye. (A légbar-

                                              
208 Babits Mihály: Elza pilóta. In: Babits Mihály művei. Bp. Szépirodalmi Kiadó, 1982. p. 491. 
209 Uo. p. 485. 
210 Uo. p. 463. 
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langok anyagának, a földguminak a kitalálása már-már Ver-

nét idéző ötlet a költőtől.)  

A társadalmi rend azonban – természetesen – őrzi évszáza-

dos merevségét, az óvóhelyeken is osztályonként kapnak – el-

térő komfortú – elhelyezést az emberek. Mintha AMBRUS ZOL-

TÁN Az utolsó húsevő című novellájának korába csöppentünk 

volna. A bizonyos szempontból lenyűgöző fejlettségi szint mel-

lett irritáló nemtörődömség jellemzi a társadalom vezető réte-

gét. Még azt is nehéz meglátni, ki a haszonélvezője egyáltalán 

e világrendnek, e szemléletnek. A militarizmus látszólag nem 

tesz különbséget a polgárok között, a szélsőséges utilitariz-

musnak a leggazdagabbak, legbefolyásosabbak gyermekei is 

áldozatul esnek. Esetükben azonban más az áldozat. Míg a 

többiek halálos ítéletet vesznek kezükbe a behívóval, őket – 

már gyermekkorban – „csupán” megnyomorítják, hogy alkal-

matlanok legyenek a frontszolgálatra. 

A kegyetlenségnek nincs mélypontja, az újabb és újabb em-

bertelen törvények eredményeként egyfajta újkori, felnőttkor-

ban használt Taigetosz211 jön létre az országban (Magyaror-

szág ez, sőt Szeged is azonosítható az „Sz. város” elnevezés 

mögött), amikor kimondják, a harctéri sebesülteket „meg kell 

szüntetni”. Mintha a parancsot a legfőbb isten, a Harc istene 

adná ki – senki sem kérdőjelezi meg. 

De van-e menekülés ebből a világból, vagy az orwelli re-

ménytelenség marad?  

Elza anyját arról győzi meg a professzor, hogy nincs esély. 

„…Kitörni ebből a börtönből! Akárhová! Messze mindentől! 

Az ellenséghez! Ahova nem szabad! […] 

                                              
211 Gyurkovics Tamás: i. m. p. 24. 
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– Azt hiszi, asszonyom, csak úgy át lehet röpülni a föld 

egyik feléről a másikra? […] 

– Csak van egy senki szigete! Van egy Északi-sark! Csak 

van valami lakatlan hely a földkerekségen. […] 

...elbánnak mindenütt azokkal, akik nem tudják magukat 

kellően igazolni. S egyáltalán, akik nem illeszkednek a hábo-

rús rendbe.”212 

De nemcsak a szabályokat betartani igyekvők, a minimális 

előnyöket keresők számára kiúttalan a helyzet. A technokrata 

világban filoszként csak helyét kereső Elza sem tud elmene-

külni. Pedig mintha lenne rá lehetőség: 

„Ha arra mennék! – gondolta Elza. – Ahol a földnek másik 

fele kezdődik. Ahol nem isten az isten!”213   

A kisbetűs név mutatja, ez megint csak a Harc istene, hi-

szen „az Isten” Babits számára az egyetlen remény. Ahogy a 

Jegyzetekben írja: 

„Megvalósulhat az örök harc világa is, rövidebb idő alatt, 

mintsem hinnők. De ez a könyv nem jóslat, hanem intés. De 

van egy nagy különbség a mi földünk és a regényben leírt 

planéta között. A regény kihagyja az Istent. Az örök harc föld-

jét nem az Isten teremtette. S talán azon a földön, melyet az 

Isten teremtett, nem történhetnek ilyen dolgok. ... Mert a val-

lás ellen csak vallás harcolhat. […] Sőt én azt hiszem: az olyan 

világból, ahol nem törődnek vele: el is tűnik az Isten.”214 

A regény még egy olyan momentumát érdemes kiemelni, 

mely különlegessé teszi. Bár Rába György szerint a történetbe 

illesztett Kis Föld-epizód egyfajta távolításként szolgál, szerin-

                                              
212 Babits Mihály: Elza pilóta. i. m. p. 524–525. 
213 Uo. p. 635. 
214 Uo. p. 672. 
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te azt jelzi, hogy az egész talán nem is a mi bolygónkon ját-

szódik215, mi egy másik szerepét emelnénk ki. A Kis Föld tör-

ténete – melyet Kamuthyné olvas a professzortól kapott 

könyvben – mise en abyme-ként mutatja meg a bolygó prob-

lémájának forrását s egyben azt is, hogy a béke nem tartható 

fenn.   

 

Részben sorolható a fenti könyvek közé BOJCSUK JÓZSEF Ro-

mok árnyékában – riportsorozat a 25. századból (1937). Disz-

tópia jellege egyértelmű, ám a műneme nem regény. A törté-

net szerint Európa – s a világ, sőt tulajdonképpen a civilizáció 

– értékeit a nagy háború után Oroszország őrizte meg, s ezút-

tal keletről indul el a fejlődés. Bár antiutópiáról van szó, a be-

fejezés optimista, az emberiségből kiveszik a gyűlölet, a ko-

rábban megműveletlen területeket hasznosítják – az emberi-

ség sorsa Bojcsuk „álmában” elrendeződik. 

 

Babitséhoz és a Karinthy-regényekhez hasonló jelentőségű 

SZATHMÁRI SÁNDOR Gulliver utazása Kazohiniába (1941) – ké-

sőbbi címén: Utazás Kazohiniába (1946), majd Kazohinia 

(1957) – című antiutópiája. Jelentőségét e könyvnek részben 

eredetisége adja, amely tulajdonságot már csak azért is érde-

mes vizsgálni, hiszen Szathmári bevallottan Karinthy hatásá-

ra írta művét.  

„Karinthy nekem szellemi apám volt, az egyetlen magyar 

író, akinek az írás nem mesemondás volt, hanem eszköz az 

elsikkadt, agyonhínározott valóság felszínre búvárkodásá-

hoz… Ő volt az első ember, aki Kazohiniát teljesen átértette. 

                                              
215 Rába György: i. m. p. 263. 
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Mialatt beszél, az volt az érzésem, hogy én magam beszélek, 

szavai legbelsőbb agysejteimből hangzanak. Soha senkivel 

nem volt annyira tökéletes szellemi kapcsolatom, mint ve-

le.”216 

Maga az alapötlet sem új, hiszen Gulliver egy újabb utazá-

sáról van szó, mégis, megint csak azt hangsúlyozzuk, több 

szempontból egyedülálló e regény a magyar irodalomban. 

KERESZTURY DEZSŐ szerint mintha MORUS TAMÁS nyújtana ke-

zet Swiftnek.217 Valóban, (anti)utópia és irónia szerencsés ta-

lálkozásának lehetünk tanúi, ám a világirodalomban nem 

minta nélküli ez. Sőt – e dolgozatban több példát is láthatunk 

erre –, a disztópiának kifejezetten gyakori velejárója az ironi-

kus hang. (Egyébként az a Babits is elismerően szólt a re-

gényről, aki hasonló műfajú regényéből száműzte az iróniát. 

Baumgarten-díjra is érdemesnek tartotta ezt a gulliveriádát, a 

díjazásban végül halála akadályozta meg.)  

Nem kis hasonlóságot látott maga a szerző is a Kazohinia és 

a Szép új világ között. Még mentegetőzésre is okot adott az 

összevetés a Huxley-regénnyel, Szathmári leírta: saját írásával 

két évvel előbb elkészült, mint angol társa. „…ha a Szép új 

világot előbb olvastam volna, sohasem mertem volna megírni 

a Kazohiniát.”218 

A hasonlóság Keresztury szerint a paralel történelmi hely-

zettel magyarázható219, s innen nézve tulajdonképpen indo-

kolt is.  

                                              
216 Keresztury Dezső: Utószó a Kazohíniához. In: Szathmári Sándor: Kazohinia. 2. köt. Bp.: Magvető, 
1957. p. 268. 
217 Uo. p. 265. 
218 Uo. p. 264. 
219 Uo. 
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Mi adja hát az eredetiséget, ha ennyi egyértelmű irodalmi 

előzményre, hasonló példára hivatkoztunk, hivatkozhatunk?  

Egyrészt a kidolgozottság. A regény mindkét kötete jól kita-

lált társadalmakat (a hinekét, majd a behinekét) mutat be, 

apró részletességgel érzékeltetve az erényeket és a visszássá-

gokat és feltárva a gyökereket, az okokat, az ideológiai hátte-

ret is. Közben a szerző nem tér le a swifti útról, „hibátlan” 

gulliveriádát ír. A megszokott kezdésből – erős iróniával – ki-

derül, hogy az utazót nem annyira a kalandvágy, mint inkább 

a hazaszeretet hajtotta. Pontos, megint csak ironikus elemzést 

olvashatunk Szathmáritól (Gulliver tolmácsolásában) az aktu-

álpolitikai helyzetről – erre korábban Karinthynál találtunk 

hasonló példát. A főhős vak elkötelezettsége Anglia iránt is 

hamar kiderül: „…Angliának volt magasztos feladata, amire 

azt hiszem, elég bizonyíték a Hátsó-Indiától a búrokig az a sok 

gyarmat, amelynek népeit hazám szabadította fel nehéz har-

cok árán az elnyomás alól.”220 

De a későbbiekben is rendre feltűnnek a műfaj jellemző je-

gyei: az orvos irreálisan gyorsan elsajátítja a nyelvet, minden-

hol van egy kísérője/segítője, akivel néha ideológiai vitába ke-

veredik (előbb Zatamon, majd Zemöki segíti, előbbit ’gazdám’-

nak szólítja, lásd még Karinthynál). A technikai fejlődés meg-

előzi a szerző korát, a hineknél szélsőséges uniformizmus és 

utilitarizmus jelenik meg stb. 

Új elem a történelem hiánya (inkább a hamisítással találko-

zunk a disztópiákban), hasonló talán csak a Szép új világban 

olvasható, ahol a fordi mondás határozza meg a történelem-

szemléletet – „history is blunk”, vagyis „a történelem humbug” 

                                              
220 Szathmári Sándor: Kazohinia 1. kötet Bp: Magvető, 1957. p. 11–12. 
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– s ebből kiindulva elutasítanak mindent, ami nem felel meg a 

legújabb termelési módszereknek.221 

Ugyancsak újszerű a történet második része – a behintelep 

társadalmának leírása előzmény nélküli még az antiutópiák 

között is. Érdekes az is, hogy az író az első kötetben bemuta-

tott végletes utilitarizmussal szinte kívánatossá teszi az őrül-

tek világát, s Gulliverrel együtt az olvasó is elhiszi, hogy „eh-

hez képest az csak jobb lehet”. 

Természetesen gyorsan csalódnunk kell, az utazó e közös-

ségben sem találja meg a számítását. E társadalomban az ér-

vényesülés gátja a következetlenség. A főhőst intelligenciája 

alkalmassá tenné, hogy elsajátítson mégoly furcsa szabályo-

kat is, ám ebben az őrületben nincs rendszer. Gulliver egy idő 

után rájön, ha egy dolognak csak egy ellentéte van, akkor kö-

vetkezetesen azt használják, más esetben jóval nehezebb dol-

ga van, ezért többször is bajba kerül. „Óh, hányszor óhajtot-

tam epedve, hogy bárcsak az én agyam is megzavarodna, hogy 

hozzájuk hasonlítanék és mindig folyékonyan tudnám, hogy a 

fehéret mely esetben kell feketének és mikor sárgának mon-

dani.”222  

Némiképp meglepő, hogy ez a társadalmi berendezkedés 

sem csak az összevisszasága és a következetlensége miatt el-

fogadhatatlan. A szerző finom iróniával jelzi, amikor az euró-

pai kultúrára, berendezkedésre jellemző visszásságok jelen-

nek meg a behinek között. Miközben az emberek egy része 

éhezik, nagy mennyiségben öntenek ki élelmet. „A józan Eu-

                                              
221 Adorno, Theodor W.: Aldous Huxley és az utópia. In: Adorno, Th. W.: A művészet és a művésze-
tek. Bp.: Helikon, 1998. p. 149. 
222 Szathmári Sándor: Kazohinia 2. kötet i. m. p. 184. 
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rópában már ez is hihetetlen.”223 – kommentálja az esemé-

nyeket Gulliver. 

E részben találjuk azt a szakaszt, amelyet a cenzúra legin-

kább kifogásolhatott. A fanatizált behinek harca, majd kivég-

zése (elgázosítása) túlságosan egyértelmű utalás volt a nácik 

eljárására, az első kiadásból ki is kellett, hogy maradjon. 

Nem idegen az antiutópiák világától a transztextualitás, 

Szathmári különösen érdekesen építi be a szövegbe elődeit, 

Swiftre és Madáchra is van utalás a regényben. Előbbi eseté-

ben még arra is céloz, hogy az eredetileg szatirikus tetralógiá-

ból részben gyerekkönyv lett: 

„Egy Zift nevű makru leplezetlenül leírta az egész behintelep 

minden szennyét és borzalmát. Ennek könyvéből ma a 

skoroban a gyermekeknek magyarázzák, hogy kell jóízű bo-

londságokat írni. […]  

Egy Zadács nevű bölcs azt írta, hogy a behin élet mindig vi-

gasztalan szenvedés marad és remélni sem lehet, hogy ez az 

átkozott faj valaha is enyhíteni fogja maga okozta gyötrelmeit. 

Ezt a bölcset elnevezték a »Nagy Vigasztalónak«, mert mint 

mondták, »küzdelemre és bizalomra intett bennünket egy jobb 

jövőben.«”224 

Hasonló utalás már az első kötetben is volt: 

„Számos bölcselőnk dolgozik az ember felvilágosításán és ke-

resi azt a kormányzati rendszert, ami az előrehaladást célozza 

az örök béke és igazságos anyagi élet felé. 

Ismertettem vele Platón államát, Aquinói Szent Tamás elveit 

a munka gyümölcsének isteni egyetemességéről, a katárok és 

husziták munkaközösségét, Fourier phalansterét, Morus Ta-

                                              
223 Uo. p. 57. 
224 Uo. p. 133–134. 
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más Utópiáját, Proudhon népbankját, Louis Blanc nemzeti 

műhelyeit, Robert Owen szociális gyártelepeit, a dominikánu-

sok és jezsuiták közösségi államait Dél-Amerikában, s végül 

rátértem a tudományos szocializmusra, a legújabb elméletek-

re, Marx, Lenin, Bakunin, Bernstein, Kropotkin, Kautsky és 

Plehanov terveire éppúgy, mint a technokráciára, a Fabian 

Society, Wells és a Webb házaspár demokratikus szocializmu-

sára. Beszéltem azonban a merkantilizmus és fiziokratizmus 

munkaelméletéről, Adam Smith liberalizmusáról, a trade 

unionokról, de nem hagytam ki a meg nem valósult elképzelé-

seket sem, mint a georgizmust, szindikalizmust és anarchiz-

must.”225 

A gulliveriádák állandó eleme az ideológiai-filozófiai alapú 

vita, melyben a főhős rendre alulmarad, legalábbis nem tudja 

meggyőzni partnerét igazáról. Az eredmény ezúttal is hasonló 

lesz. Ugyanakkor kevésbé következetes a szerző a tekintetben, 

hogy az általa teremtett világokhoz, társadalmi berendezkedé-

sekhez képest szerinte mi a másik, a jó megoldás. Adorno már 

Huxley esetében is megjegyzi, hogy az író „belegabalyodik” a 

rendszer bírálatába, s nem tud egyértelműen pozitív alternatí-

vát felállítani, sőt önmagában a bírálat sem mindig állja meg a 

helyét, kritikai pozíciója nem elég szilárd. 

„A negatív utópiában azáltal jön létre az elkerülhetetlenség 

benyomása, hogy a termelési viszonyok korlátoltsága, a ter-

melési apparátus profitelvű trónra emelése mint a technikai 

és emberi termelőerők sajátossága tükröződik vissza. A törté-

nelem entrópiájának próféciájában Huxley azt a látszatot kö-

                                              
225 Szathmári Sándor: Kazohinia I. kötet i. m. p. 216. 
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veti, amelyet a társadalom szükségszerűen kelt – az a társa-

dalom, amely ellen ő maga kel ki a legjobban. 

Huxley bírálja a pozitivizmus szellemét. De mivel az ő kriti-

kája is megáll a sokknál, az átélt közvetlenségnél, és problé-

mátlanul, tényként regisztrálja a társadalmi látszatot, maga is 

pozitivista lesz.”226  

Hasonló önellentmondásra mutat rá Szathmárinál Balázs 

Zoltán is a behinek kiirtása kapcsán, hangsúlyozva, hogy a 

szerző utópikus pacifista, aki háborús hősök likvidálásában 

látja az esélyt az erőszak, a háborúk elkerülésére.227 

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy – Gulliverrel ellentétben 

– Szathmári tulajdonképpen nem utasítja el a hinek társa-

dalmát. Bár több nyilvánvalóan elfogadhatatlan dologgal ta-

lálkozik utazója, mégsem ítélhető el egyértelműen a rendszer. 

Az író szemszögéből hőse egyszerűen nem elég érett, s túl 

konzekvensen ragaszkodik az angol mintához, ezért nem tud-

ja elfogadni ennek az utópiszikus államnak a berendezkedé-

sét. Jellemző az országból távozásának utolsó, metaforikus 

mondata: „…orvos létemre a napba próbáltam nézni, pedig 

tudhatom, hogy az emberi szem nem arra van teremtve, hogy 

túl erős világosságba beletekintsen.”228  

Pedig ez a berendezkedés alapjaiban ugyanaz, mint Huxle-

yé, a kulcsszavak: közösség, azonosság, állandóság, s a fenn-

tarthatóság záloga itt is a kondicionálás229. Hogy nincs szere-

lem, a hogy emellett a hineknek le kell mondaniuk sok öröm-

ről, nem fájdalom, hiszen nem tudják, miről mondanak le. 

                                              
226 Adorno, Th. W.: i. m. p. 159. 
227 Balázs Zoltán: Utópia és disztópia. In: Holmi, 2006. 18. évf. 9. sz. p. 1173. 
228 Szathmári Sándor: Kazohinia 2. köt. i. m. p. 247. 
229 Adorno, Th. W.: i. m. p. 146. 
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Nehéz kérdés, hogy miközben Szathmári regénye oly sok 

párhuzamot mutat a Szép új világgal, miből adódik az a fontos 

különbség, hogy a magyar szerző nem mond egyértelmű ne-

met arra, amire angol kortársa igen. Gyurkovics Tamás sze-

rint: „A hinek közt játszódó rész tehát relatív utópia, hiszen az 

első olvasásra elidegenedettségével, lélektelenségével emléke-

zetessé (és valljuk meg, taszítóvá) váló hin rend a posteriori, a 

behinek megismerésének keserű tapasztalatával, és az ún. 

keresztény civilizáció fölvillantásával egyszeriben átértékelő-

dik, és mégiscsak egy eszményi, de legalább eszményibb világ 

fényében fürdik.”230 

Akár elfogadjuk ezt, akár nem, a Kazohinia mindenképpen 

kiemelkedik a magyar (anti)utópiák sorából. Színessége, sok-

színűsége, következetes iróniája, szatirikussága (mellyel a 

szerző sikeresen kordában tartja a didaxist) egyedülállóvá te-

szi. Igaz ez akkor is, ha – Keresztury szerint – ez részben vé-

letlen, s az alkotás valójában elszakadt szerzője szándéká-

tól.231  

 

Van némi morbiditás abban, ha valaki politikai fogolyként egy 

diktatúra börtönében ír disztópiát. DÉRY TIBOR G. A. úr X.-ben 

(1964) című regényéhez hároméves – harmadolt – börtönbün-

tetése alatt fogott hozzá, élményanyagának egy része is a ra-

boskodáshoz kötődik. (Egy példa: a szerző levélben számol be 

feleségének arról, hogy „szatirikus, fantasztikus regényt” kez-

dett írni, s hogy a főhős szerelmét, Erzsébetet kiről mintázta, 

szintén egyértelmű lesz – az „igazi” – Erzsébetnek, Böbének írt 

leveléből: „…tudod ugye, hogy hetekig táplálkozom egy-egy 

                                              
230 Gyurkovics Tamás: i. m. p. 15. 
231 Keresztury: i. m. p. 267. 
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beszélőből? Igyekszem minden szavadat, mozdulatodat fel-

idézni, az arcjátékodra visszaemlékezni, a hangodat utána 

hallani…”232) 

Bár az előszóban árnyalja a szándékot – „Az emberiség és a 

szocializmus iránti bizalmamról tanúskodik, hogy megír-

tam.”233 (ti. a regényt.) –, a mindig is baloldali elkötelezettsé-

géről híres Déryt nyilván óriási csalódottsága motiválta 

antiutó-pia alkotására. Az író a forradalom előtt NAGY IMRE 

köréhez tartozott, októberben aktív részese az eseményeknek, 

az Írószövetség elnökeként lelkesen buzdítja a fiatalokat, a 

munkásokat sztrájkra hívja.234   

Az előszóban azt is elárulja, kitalált világával azt a non-

szensz helyzetet akarja megmutatni, amikor szabadság nélkü-

li rend irányítja az emberek életét. („A pokolnak erre a bugy-

rára igyekszik figyelmeztetni regényem.”235) Bár így némileg 

didaktikus lesz az amúgy is példázatos műfaj, mindezt azzal 

igyekszik ellensúlyozni az író, hogy hősének karakterét alapo-

san, a többi szereplőnél mélyebben dolgozza ki. Később még 

egyszer találkozunk hasonlóan direkt tanítással, amikor G. A. 

előadásokat tart az Astória szálló pincéjében. Ezek az előadá-

sok a szamizdatos nyomtatványok és titkos találkozók hangu-

latát is megidézik, pedig. X. jellemzően nem a más antiutó-

piákban megszokott „közösség, állandóság, azonosság”236 

hármasra épül. Itt nincs meg a mindent látó Big Brothertől 

való félelem, nincs végletes korlátozottság – így hát igazi láza-

dásra, ellenállásra, szervezkedésre sincs igény. (Kivételnek 

                                              
232 D. T. úr X.-ben: Tanulmányok és dokumentumok Déry Tiborról. (Szerk.: Botka Ferenc.) Bp.: Pető-
fi Irodalmi Múzeum, 1995. p. CXX. 
233 Déry Tibor: G. A. úr X.-ben. Bp.: Magvető, 2001. p. 6. 
234 Réz Pál: Utószó. In: Déry Tibor: G. A. úr. X.-ben. i. m. p. 242. 
235 Déry Tibor: i. m. p. 5. 
236 Adorno, Th. W: i. m. p. 146. 
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számít az erőszaknak, a hatalom erőfitogtatásának az a példá-

ja, amikor G. A.-t megfenyegetik, s távozásra próbálják kény-

szeríteni.) Jellemzőbbek a képmutatás, a tartalmatlanná vált 

etikett megnyilvánulásai, melyek iróniát hoznak a történetbe, 

s ettől valamelyest könnyedebb lesz, mint Huxley s különösen 

Orwell disztópiája. A komor hangulat miatt azonban nincs 

meg az a szatirikus könnyedség, mint a gulliveriádák-ban. 

Érdekes ugyanakkor, hogy mégis hasonlóan borzasztó hatást 

kelthet az olvasóban a közönyösség, a változtatás igényének 

hiánya, az érzelmek hiánya, a – OLTYÁN BÉLA terminusát idéz-

ve – „totális dehumanizáció”237, mint a lelki terrort ábrázoló 

antiutópiák. Ezúttal nem találkozunk a hatalom szélsőséges 

megnyilvánulásaival. 

De más szempontból sem jellemzik szélsőségek a regényt. 

X. és a „külföld” nem két ellentétes véglet, sőt több lehet a ha-

sonlóság. FÖLDES ANNA rámutat, a különbséget az jelenti, hogy 

itt a kiábrándultság, ott a félelem dominál.238  

Míg a G. A. úr X.-ben a „klasszikus” disztópiákkal kevesebb, 

FRANZ KAFKA A per című művével több szempontból is hason-

lóságot mutat. Egyrészt e történet központi eseménye is egy – 

szintén abszurd – tárgyalás, másrészt van egyfajta rokonság 

Déry és a kafkai képzelet működése között. (Utóbbiról VAJDA 

ÉVA, Déry Tibor fordítója írt részletesebben.)  

Ami biztosan összekapcsolja több hasonló műfajú regénnyel 

Déry könyvét: a szerelem ereje. Igaz, másutt a reménytelen, 

túlszabályozott élet alternatívája egy-egy érzelemdús, heves 

viszony, itt viszont ez a szerelem a két világ – X. és a „külföld” 

                                              
237 Oltyán Béla: A zsarnokság „szabadsága”. A G. A. úr X.-ben modellértéke. In: Tiszatáj, 2003. 57. 
évf. 3. szám p. 72. 
238 Földes Anna: Déry realizmusának új arca. In: Húsz év húsz regény. Bp.: Szépirodalmi, 1968. p. 68–
80. 
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– között hányódó, mindkettőből kiábránduló főhős szinte 

utolsó reményt jelentő kapcsolata az élettel. Jellemző a re-

gényre, hogy végül nem tudjuk meg, találkozik-e újra G. A. 

kedvesével. Bár egy fontos pillanatban inkább a szabadság 

mellett dönt Erzsébet helyett, két évvel később – az előszóból 

tudjuk meg – azonban újra visszaindul érte, még inkább hoz-

zá. S megint csak egy olyan történés ez, mely általánosabbnak 

tűnik. Az egész könyvre, de az 50-es, 60-as évek Magyaror-

szágára is igaz: innen nézve mindig a másik hely tűnik elvisel-

hetőnek. 

 

Az antiutópiák általános ismérve egyfajta távolítás. A bemuta-

tott diktatúra vagy bármilyen szempontból hibásan működő 

társadalommal kapcsolatban ritkán van „itt és most” érzé-

sünk. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a lehetőség benne le-

gyen az olvasó gondolataiban. Éreznie kell azt, hogy a jelen 

tényei efelé a jövő felé mutatnak.  

KARINTHY FERENC Epepéje (1970) ehhez képest – fontos: első 

látásra – mintha túlságosan távolítana.  

Távolít a szerző térben, hiszen Budapesttől átszállással is 

többórás repülőút vezet az idegen országba. Ráadásul ponto-

san meg sem határozható a hely, de még a földrész sem. (Ami 

azért is különös, mert például Karinthy Frigyes a mégoly ab-

szurd Capillária földrajzi helyét is igyekezett viszonylag ponto-

san meghatározni. A szélességi és hosszúsági adatok még 

szögperceket is tartalmaznak.239) 

                                              
239 Karinthy Frigyes: Capillaria. I. m. p. 365. 
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Az időt is csak nagyjából tudjuk behatárolni. Széchenyi Ág-

nes 21. századi metropoliszról ír240, de egy nagyjából százéves 

intervallum sem tűnik túlzónak. (A kezdőpont nagyjából a re-

gény születése, 1970 lehet. Az akkori technikai, tudományos 

fejlődés jelentős meghaladásával nem találkozunk az 

Epepében.) 

Miért érezzük mégis azt, hogy a történet játszódhatna a 70-

80-as évek valamelyik kelet-európai nagyvárosában? Egy in-

ternetes blogból idézünk: „Aki olvasta Karinthy Ferenc Epepe 

című könyvét, és járt a rendszerváltás előtt Moszkvában, az 

jól érti a párhuzamot, aki meg nem, annak most elmesélek 

néhány esetet, amelyeket magam éltem meg, és amelyhez ha-

sonló bárki mással is megeshetett, hiszen annyira jellemzőek 

az akkori szovjet rendszerre.”241 Majd hosszas példák jönnek, 

melyek akár a regényből is származhatnának. 

Mi végre hát a távolítás, ha ennyire nyilvánvaló a közelség? 

A válasz valószínűleg a keletkezés idejében van. Alig kép-

zelhető, hogy 1970-ben „átcsúszott” volna ennél egyértelműbb 

allúzió valamelyik szocialista ország nagyvárosára. A távolí-

tásnak tehát „praktikus” okai voltak, s bár időben és térben is 

megvan, valójában nem nehezíti meg a párhuzamok felisme-

rését. 

Ezt is figyelembe véve megkérdőjelezhetetlen a regény műfa-

ji besorolása, az aipótuk szinte minden jellemző sajátossága 

megvan az Epepében. Elveszett hős, ismerkedés a hellyel, a 

helyi viszonyokkal, kalandok, lázadás. Valamint a sajátos, az 

adott országra jellemző nyelv.  

                                              
240 Szécheny Ágnes: Epepe. In: 7 * 7 híres mai magyar regény. Bp.: Móra, 1997. p. 76. 
241 pepe: Epepe – avagy Moszkva a 90-es években. In: ahogyérzed.hu honlapja. [online] [s. l.] 2006. 01. 
24. [2006. 11. 05.]> URL: http://www.ahogyerzed.hu/print.php?id=350 

http://www.ahogyerzed.hu/print.php?id=350
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E pontnál érdemes hosszabban elidőznünk. Az antiutópiák 

fontos eleme a nyelv. A gulliveriádákban például mindig 

hangsúlyos, hogy az utazó milyen könnyen, gyorsan megtanul 

kommunikálni a helyiekkel. Karinthy Ferenc (szokásos) főhő-

se nyelvész, hát még könnyebben boldogul majd – gondolhat-

juk a regény elején. És bár Budai (a neve itt annyit jelenthet 

csupán: magyar) kezdeti sikertelensége egy időre elveszi a 

kedvét a próbálkozástól, szinte végig az az érzésünk, hogy 

egyszer csak, mintegy varázsütésre „bekattan” majd a nyelv, 

és érteni fogja, mi több, használni is ezt a furcsa kommuniká-

ciós eszközt. Pedig gyanút foghatnánk – igaz, ez már nem a 

regény elején fordul elő –, amikor a felvonókezelőt nevezi meg 

a nyelvészprofesszor. Szinte sohasem ugyanazon a néven szó-

lítja: Epepe, Bebe, Petebe, Debebe, Pepep, Gyegye. 

Ekkor kell rádöbbennünk: a nyelv annyira következetlen, 

hogy talán maguk a használói sem értik egymást. Ez a nyelv 

valójában halandzsanyelv: epepe. Hogy honnan ered ez a ha-

landzsázás, ez a játék? 

„Devecseriné Guthi Erzsébet így emlékezik az epepe szó 

születésére: …vendégeket vártunk, akik hamarosan be is állí-

tottak. Rászóltunk gyerekeinkre (Kertész Tomira és Devecseri 

Gabira): Mutatkozzatok be szépen – mire ők illedelmesen meg-

hajoltak, és felfújt arccal, csúfondárosan fintorogva, nyelvüket 

kiöltve duettben hadarva kelepelték. »Jepphe-pphe-pphe-pphe!« 

Vagyis: Epepe. 

Az Epepe játék morális, társadalmi, politikai látlelet volt. 

Egy jellem alapvonásait, ellentmondásait, vagyis a lényegét 

vette célba. Megértéséhez jól kellett ismerni a hős tulajdonsá-

gait és tetteit. Előadásaihoz ezért nem volt szükség a nyelvre. 



 86 

Elégséges volt a helyszín és a szereplők bemutatása. Ezt még 

értelmes nyelven, prológusként az adott előadás kitalálója-

rendezője mondta el. 

Ezután a játék szereplői, a commedia dell'arte mintájára, 

rövid helyzeteket, szituációkat jelenítettek meg a hős életéből. 

Csak a megértéshez elengedhetetlen eszközöket, mozdulato-

kat, kellékeket használhatták. A dialógus csakis epepe nyel-

ven szólalhatott meg. Vagyis „értelmes” szó nem hagyhatta el 

a szereplők ajkát, csupán ez a minden érzést, indulatot kife-

jezni hivatott egy szótag: ep. Ezt azonban végtelen mennyiség-

ben lehetett ismételgetni. Epepepepepe… vagyis: epepe. Min-

den más színi hatás a játék ritmusára, a mozgásra és az eset-

leges zenei aláfestésre van bízva.”242 

Bár Budai hamar felfigyel rá, csak viszonylag későn tudato-

sodik benne, hogy az „epepeiek” általában nem figyelnek egy-

másra. Még az adót sem érdekli a másik (a potenciális vevő) 

figyelmének hiánya. (Lásd Budai alkalmi cellatársát, aki felte-

hetően elmeséli az egész életét, cseppet sem figyelve arra, 

„hallgatósága” követi-e mondandóját.243) E közöny mögött pe-

dig ott lehet a meg nem értés. Hiába is koncentrálnának a 

másik közlésére, ha úgysem egyértelmű a kód.  

Majd később maga is megtapasztalja, hogy a nyelvet mint 

kódot helyettesítheti más is. Amikor intim kapcsolatba kerül a 

felvonókezelő lánnyal, az együttlét után a lány hosszú mono-

lógba kezd. Budai egyetlen szavát sem érti, a „mondandóját” 

                                              
242 Karinthy Márton: „A kvázi Goldbach-sejtés című epepe”. In: Ponticulus Hungaricus. 2004. VIII. 
évf. 10. sz. [2006. 11. 5.] > URL: 
http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/humor/ordoggorcs-buba.html.] 
243 Karinthy Ferenc: Epepe. Bp.: Magvető, 1970. p. 80. 

http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/humor/ordoggorcs-buba.html
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azonban igen. Összerakja az életkörülményeket, a családi vi-

szály minden elemét.244  

A társas érintkezés akkor kezd el működni, amikor meg-

szűnik a görcsös kommunikálni vágyás. Amikor Budai hagyja 

elnyomni magában a nyelvészt, s nem akarja minden áron 

megfejteni Epepe kommunikációját. 

A meg nem értettség korábban oly mértékű volt az utazónál, 

hogy befolyásolja a regény műfaját is. Ha az alaptörténetet 

nézzük – egy tudósember ismeretlen társadalomba téved, ott 

információkat gyűjt, próbálja megfigyelni a nyelvet, a minden-

napi életet –, leginkább a gulliveriáda sajátosságait figyelhet-

jük meg. Budai azonban annyira nem tud kapcsolatot terem-

teni, hogy szinte teljesen elszigetelődik a környezetétől. Ebből 

következően nem is az ismeretlen dolgok iránti kíváncsiság 

motiválja. Előbb a hazajutáshoz próbál információt gyűjteni, 

majd az életéért, a fennmaradásáért küzd. A gulliveriáda he-

lyett a nem szigetes robinzonád245 ismérvei jelennek meg, ahol 

a lakatlan szárazföld helyett egy sűrűn lakott metropoliszt ta-

lálunk, ám a tömegben – a közös kód hiánya miatt elszigete-

lődve – mégis magányosan élő hős keresi a boldogulást. Ezek 

a műfaji sajátosságok még inkább felerősödnek, amikor a 

nyelvészt kidobják a hotelből, s szó szerint az életéért, a napi 

betevőért „küzd”. 

A robinzonádjelleg csak a történet vége felé tűnik el, amikor 

Budai belecsöppen a forradalomba (és így a neve máris több 

mint ’magyar’, s nem véletlenül lett Budai – ’budai’, ’budapes-

ti’), s bár nem érti a lázadás célját, ösztönösen csatlakozik a 

                                              
244 Uo. p. 187. 
245 Gyermekirodalom (szerkesztette: Komáromi Gabriella). Bp.: Helikon, 1999. p. 140. 
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felkelőkhöz. Akik között maga nem válik hőssé, inkább 

rezonőrként van jelen.246 

Ez a szerep, ez az ábrázolásmód – POMOGÁTS BÉLA szerint247 

– arra utal, hogy a regény születésének idején az irodalmi 

helyzet ilyen – írói és főszereplői – attitűdre adott lehetőséget: 

„a forradalommal foglalkozó epikai alkotásnak nem lehet hőse 

maga a forradalmár, nem lehet hőse olyan ember, aki tevőle-

gesen részt vett a forradalomban.”248  

A forradalom leírása egyébként olyan egyértelmű utalás az 

1956-os eseményekre, hogy még az is eszünkbe juthat, a ko-

rábbi cselekményeknek csupán a késleltetés és a még inkább 

távolítás a szerepe. Ez ellen „mindössze” az szól, hogy az 

amúgy terjedelmesebb rész kidolgozottsága, szerkesztése nem 

teszi hangsúlytalanná a regény első felét.   

Az Epepe sok szempontból különbözik Karinthy Frigyes (és 

a többi magyar szerző) aipótujától. A nyelv jelentősége, szere-

pe itt is megfigyelhető, ám a mód, ahogy erre a szerző felhívja 

a figyelmet, egyedülálló. A gulliveriáda-robinzonád sajátossá-

gok keveredése megint csak nem gyakori jelenség, ahogy a di-

alógusokat szinte teljesen mellőző, hosszú mondatokkal élő, 

heterodiegetikus elbeszélésmód sem. 

Karinthy Ferenc „örökölte” édesapjától az antiutópiák iránti 

érdeklődést, ám a művészi megvalósításban teljesen más utat 

választott. 

 

CZAKÓ GÁBOR Eufémia (1983) című regénye több szempontból 

is hasonlóságot mutat Karinthy Ferenc Epepéjével. A könyv 

                                              
246 Pomogáts Béla: „Mikor a rózsák nyílni kezdtek”: 1956 az irodalom emlékezetében. In: Forrás. 34. 
évf. 2002/4. p. 92–104.  
247 Uo. 
248 Uo. 
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szervező erejét itt is a nyelv adja, a helyszín itt is azonosítható 

(kelet-európai szocialista ország), s a történet végén itt is egy 

forradalom igyekszik elsöpörni a fennálló rendet. Legalább 

ilyen fontosak azonban a különbségek a két mű között. Czakó 

kötete inkább novellafüzér, nincs egy főhős, s általában véve 

nincs jelentősége a kronológiának. A nyelv nála nem halan-

dzsa, nagyon is tudatosan használt jelrendszer, erőltetett 

szerkesztettsége hasonlatos az egész társadalom túlszerve-

zettségéhez. (Ez a szervezettség is hiányzik Epepéből, melynek 

lételeme a zűrzavar, a következetlenség.) Eufémia rendjének 

van ideológiai alapja is – kimondatlanul, de a szocializmus –, 

van vezetője – „Ő” –, akiről utcákat, tereket neveztek el (Ő ut-

ca, Ő tér), akinek bekeretezett képe ott lóg közhivatalokban és 

kocsmákban. (Az antiutópiák jellemző motívuma ez.) 

A nevek beszédesek, nemcsak konkrét személyekre utalnak, 

de karaktert, korhangulatot is kifejezhetnek. (Festőy Csont 

Tivadar, Adyutcay Bandi, Hajnaly Délutánka stb.) Az eufe-

mizmus természetesen alapeleme a műnek – a prostituáltakat 

például ’szimpatizátor’-ként emlegetik –, a mondatszerkesztés 

pedig az 50–60-as évek propagandaanyagainak és sajtótermé-

keinek nyelvezetét idézi. Szinte minden bekezdésben felbuk-

kan egy kifordított jelmondat – „Arccal a földalatti vasút felé” –, 

s ugyancsak a korhűség példája a nyelvi körülményesség, a 

túlbonyolítottság, a nyelvhelyességi hibák: „Tehát egyaránti 

hiányosságok úgy a környezetvédelem, mint a dokumentumok 

tekintetében”; „nyomban előkerülést nyert a jegyzőkönyv”. 

(Érdekes, hogy a hasonló időben keletkezett, TÍMÁR PÉTER ké-

szítette Egészséges erotikára (1986) jellemző ez a nyelvezet, 

mintha a 80-as évek közepére érett volna meg a helyzet arra, 
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hogy felismerjék – s merjék közzétenni? – ennek a sajátos 

nyelvhasználatnak az iróniáját.) 

Az irónia, a szatirikusság nemcsak a nyelvi sajátosságok 

eredménye, a történetek önmagukban is alkalmasak ennek a 

hatásnak az elérésére. A nyelvi formulák tovább erősítik ezt a 

hatást. Amikor Hajnaly Délutánka vezető óvónő reménytelen 

harcot folytat az óvoda betonjából előtörő gyommal, mely ga-

zok nyilvánvalóan „külső intervenciós erőkre támaszkodnak”, 

a vasbeton réteget lassan elborítja a fű, s mellékesen azt is 

megtudjuk: „A vasbeton nem osztály, csak réteg.”   

A nyelvi és tartalmi sík koherenciája, következetes haszná-

lata még kongruensebbé teszi a regényt, melynek hitelességét 

amúgy is nehéz megkérdőjelezni, hiszen a közeli múlt nyelv-

használatát, gondolkodásmódját jeleníti meg. 

Érdekes a történet befejezése, hiszen – hasonlóan az 

Epepéhez – forradalom tör ki, mely elsöpörné a fennálló ren-

det. A harcok kimenetele nem egyértelmű, ám a főszereplők 

eltűnnek, Eufémia emblematikus székháza pedig elpusztul. A 

romok alól egyetlen túlélőt emelnek ki, a nő később meghal, 

ám előtte két gyermeknek ad életet: Ádámnak és Évának. 

A katarktikus-apokaliptikus pusztulás és a teljes újrakez-

dés szükségessége pusztán azért különös, mert mindez a 80-

as évek derekáén fogalmazódik meg. Ám Czakó Gábor követ-

kezetes, hiszen a kötet folytatásaként beharangozott A sár-

kánymocsár ura (1988) évszázadokkal az Eufémia történései 

után játszódik, s a cselekmény, sőt a nyelvezet sincs kapcso-

latban az előzménnyel.  
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Akadt elemző, aki sci-fi paródiának minősítette249 TANDORI 

DEZSŐ Stevenson-biozmagória (1984) című regényét, mástól az 

„utópikus tandoriáda”250 elnevezést kapta a könyv, amely két-

ségkívül nem hagyományos disztópia. A rá jellemző kísérletező 

kedvvel a szerző ezúttal is feszegeti a műfaji határokat. Az 

természetes, hogy a regény hemzseg a nyelvi játékoktól, anag-

rammáktól, ahogy Tandorinál az sem furcsa, hogy szereplői 

néha megkettőződnek, máskor meg kutyává vagy madárrá 

alakulnak. E művében a transztextualitás érdekes megnyilvá-

nulásaival is találkozhatunk: korábbi regényeinek hősei vagy 

azok alteregói, transzformációi tűnnek fel. (Ezek némelyike 

már az eredeti műben is alteregó volt – például a szerzőé.) 

Emellett jellemző a heterodiegetikus és homodiegetikus elbe-

szélésmód látszólag rendszertelen váltogatása és a nyelv te-

remtő ereje. A nyelv ezúttal nem eszköze a cselekményszövés-

nek, hanem helyenként ez határozza meg a történéseket is. 

Ha egy szereplő (egy tanár) sokat „nyomja a sódert”, előfor-

dulhat, hogy előadása végén egy sóderkupac keletkezik mel-

lette. 

A transztextualitás más formában is tetten érhető, a 

Stevenson-biozmagória alapját ugyanis ROBERT LOUIS 

STEVENSON Dr. Jekyll és Mr. Hyde című műve jelenti. A Tando-

ri teremtette világ istenei (egyfajta abszurd szentháromság-

ként) Stevenson, Jekyll, illetve Hyde, ők a viszonyításai alapjai 

az időszámításnak, ahogy a földrajzi nevek is belőlük vezethe-

tők le.  

                                              
249 Szabó Szilárd: Aki elveszti egészét/megleli részeit: Vázlat az életműről. In: Új Forrás, 34. évf. 1998. 
10. sz. p. 31–32. 
250 Gyurkovics Tamás: i. m. p. 55. 
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Érdemes szót ejteni a regény recepciójáról is. FARKAS ZSOLT 

lesújtó kritikáját a publikáló folyóirat elhatárolódás mellett 

közölte csak251, ugyanakkor SZABÓ SZILÁRD szerint ez Tandori 

egyik legvirtuózabb munkája, mely a nyelvi teljesítmény 

szempontjából a Finnegans Wake-hez fogható, s „a világiroda-

lomban is előkelő helyet foglalhatna el”.252 

 

Hagyományos és egészen újszerű elemekkel is találkozhatunk 

Mandics György és M. Veress Zsuzsanna Vasvilágok (1987) 

című antiutópiájában. Formai szempontból újdonság, hogy – 

miközben a történetek helyszíne és ideje megegyezik – egy-

mástól jobbára független események füzéréből áll a kötet. A 

novellák között egészen a könyv végégig nincs „átjárás”, csak 

a harmadik rész történései követnek következetes kronológiát, 

s csak itt tűnnek fel ugyanazok a szereplők több elbeszélés-

ben is. (Itt aztán már a korábbi eseményekre, személyekre is 

vannak utalások, ezzel is erősítve a kötet koherenciáját.) 

A valamikori jövő sajátosságait a hidegháború élményei 

alapján alkották meg a szerzők. A Szövetség és a Birodalom 

(beszédes elnevezések!) közötti feszültség folyamatosan érez-

hető, s bár látszólag fennáll a kialkudott béke, a felek az apró 

részletekig kidolgozták az ezt biztosító rendelkezéseket, egy-

egy rendszer mindennapjaiba csöppenve érezhetjük a másik 

iránti ellenszenvet, a szabályok kijátszását, a másik oldalra 

mutogatást. Állásfoglalás – az írók részéről – nincs, nem is le-

het, hiszen mindkét berendezkedés autokratikus, s hasonló 

hibákkal küszködik. (Ezeknek a visszaéléseknek, a diktatóri-

                                              
251 Farkas Zsolt: Az író ír, az olvasó stb.: A neoavantgarde és a minden-leírás néhány problémája Tan-
dori műveiben. In: Nappali Ház, 1994. 5. évf. 2. sz. p. 82–86.  
252 Szabó Szilárd: i. m. p. 32. 
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kus elemeknek a bemutatásához nemcsak a kommunista dik-

tatúrák szolgáltattak ihlető forrást a szerzők számára, efféle 

egyensúlyt is tapasztalhatunk.) 

A történetek mozgalmasak, cselekményesek, s ha nagyon 

konkrét, egyénre szabott problémát mutatnak is be, akkor is 

általánosak, problémaközpontúak. Társadalmi, erkölcsi, etikai 

kérdéseket vetnek fel, hol filozofikus bölcsességgel, drámaian 

(Genetikai tanácsadó, A „kukucska”), hol ironikusan (Tanul-

mányi kirándulás, Szolgálati kötelesség, A Pao-gyík játékai), 

hol optimistán, bízva a ráció győzelmében (Kettős tétel, A 

trallfa-ültetvények).  

A részletgazdagság, az ötletesség, a tolkieni, FRANK HER-

BERT-i alapossággal kidolgozott flóra, fauna, frazeológia meg-

győző hátteret ad, s következetes az írói nézőpont is. A kötet 

közepén található két novella (a Genetikai tanácsadás és a 

Szolgálati kötelesség) szinte összegzi a Vasvilágok rendszeré-

nek buktatóit, bemutatva az egyén mint egyszerű polgár és 

mint vezető felelősségét éppúgy, mint a hivatalokét. S bár 

szinte reménytelennek tűnik a változás (a Tetőtapasztókból 

megtudjuk, a lázadó értelmiség büntetése olyan fizikai mun-

ka, melyet csak egy ideig lehet túlélni), itt már felvillan a lehe-

tőség egy jobb életre. Szerencsére a didaktikusság csak kevés 

helyen megy a történet rovására, s a hepiend sem olyan jelle-

gű, hogy elvenné a disztópiák szokásos szuggesztivitását, ere-

jét. 

A transztextualitás megnyilvánulásai itt onomasztikai ere-

detűek, szinte minden novella tartalmaz egy-egy nevet, mely 

történelmi személyiségre, helyre utal – ezek az utalások ter-

mészetesen nem esetlegesek. A beszélő nevek jelenléte felerő-
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sítik a novellák hatását, akár iróniáról (Arnie Knickerbocken 

és Sziszi kisasszony csatája az Alcatraz by nightban, ugyanitt 

Al Káposzta, a gengszter megnevezése), akár drámaiságról van 

szó (David Copperfield a Kiűzetési napban).  

 

A kötet folytatásának tekinthető ugyanettől a szerzőpárostól a 

Gubólakók (1989) című novellasorozat. A Vasvilágok bukott 

rendszere után új elméletet dolgoznak ki a Heraklidák, ezúttal 

egy személytelen, átláthatatlan felsőbb hatalom, egy minden-

tudó számítógép, a Gigantomat253 irányítja a társadalmi be-

rendezkedést, a munkákat – gyakorlatilag mindent. (Szó sze-

rint mindent, hiszen a Gauss-harang alatt élők még arra is 

ügyelnek, hogy milyen színű, mintázatú vázát helyezzenek el 

az asztalukon – mindehhez a Gigantomat ad támpontokat.) 

E rendszer – s az egész kötet – kulcsszava az átlag. A jó pol-

gár, a ’norma’ minden szempontból átlagos, nem tér el a ve-

zérlő számítógép által meghatározott középértékekhez képest. 

A nem normák, az abnormálisak (’abik’) büntetése szörnyű, s 

maga a büntetés ceremóniája is fontos, a normák számára 

ezek az események a feszültség levezetésére s a közösségi lét 

erősítésére is szolgálnak. A rendszer természetesen ezúttal is 

magában hordozza a bukását, ez az első pillanatoktól egyér-

telmű. Az emberi gyengeségek, félelmek feljelentésekben nyil-

vánulnak meg, s nyilvánvalóan sokkal többen kapják meg az 

abiság bélyegét, mint ahányan valóban lázadtak a rendszer 

ellen. (A megbélyegzés visszamenőleg, történelmi, sőt irodalmi 

                                              
253 Sárdi Margit, S.: Sci-fi irodalom Magyarországon. I. m.  
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szinten is működik: „Robinson Crusoe mitikus abi, aki min-

den pénteken egy szigeten ült az ősi feljegyzések szerint.”254)  

A kötet kimunkált szerkesztésű, kidolgozott onomasztika, 

részletgazdagság, következetesség jellemzi. A történetek egyre 

idősebb polgárok mindennapjairól szólnak, gyerekektől ju-

tunk el a nyugdíjas házaspárig. A nevek nem csupán önma-

gukon túlmutató jelentésük miatt érdekesek, novellák, sőt kö-

tetek közötti koherenciát is biztosítanak, esetleg a transztex-

tualitás eszközei is lesznek. (Lásd például a Rómeó és a Juli-

ette nevű fiatalok történetét a Holtomiglan, holtodiglan című 

novellában. De érdekes a második rész két egymást követő 

története főhősének neve is, a Valaki füttyre csücsörítette a 

száját Fenimore-ja, majd A katasztrófa Cooperite-je nem isme-

rik egymást, csupán JAMES FENIMORE COOPER neve kapcsolja 

össze őket. Erre egyébként nem tesznek utalást a szerzők, a 

hasonló koherenciaerősítő utalások felfedezése az olvasói aha-

élmények forrásai lehetnek.) 

Furcsán fordított világ a Gauss-harang közössége. A pokol 

itt a felszínen van, az életet a föld alatt élik, gubókban. A „be-

gubózás” a polgárok egyik legfontosabb erénye, a nem tetszés 

kinyilvánítása, a nyughatatlanság nem maradhat büntetlenül. 

Amikor a történet végén az emberek a felszín felé töreksze-

nek, félnek attól, hogy a fény esetleg kiégeti a szemüket (lásd 

Szathmári Kazohiniájának befejezését!) 

A bemutatott egyszerű emberekből sokfélét megismerünk, 

ezúttal több figura lesz – többször – visszatérő szereplő, jelezve 

ezzel a kötet regényszerűségét.   

                                              
254 Mandics György – M. Veress Zsuzsanna: Gubólakók. Bukarest: Kriterion, 1989. p. 49. 
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A Vasvilágokhoz hasonlóan az írók ezúttal bemutatják min-

degyik oldalt, a hatalom kiszolgálóit és fenntartóit éppúgy, 

mint a lázadókat. Érdekes módon olvashatunk a rendszer bu-

kása utáni átmenetről is. Erről az időszakról, folyamatról az 

antiutópiák többsége hallgat, itt lényeges epizód ez is. Ebből 

az időszakból ismerünk meg egy „klasszikus” diktátort (Adolf 

Samsonite – a név egyszerre predesztinál nagy dolgokra, 

ugyanakkor le is alacsonyít hétköznapiságával a táskamárka 

megjelöléssel), aki a Gigantomat gyengülése idején, annak ne-

vében próbál hatalmat szerezni. 

Az átlagpolgárok attitűdváltozása az átmenet idején külö-

nös, tanúi lehetünk, hogyan lesznek a (mesterségesen) nyu-

godt, fegyelmezett, normakövető emberekből önellátásra tö-

rekvő, határozott ügyeskedők. A könyvbéli rendszerváltás így 

meglehetősen áthallásos, a munkahelyi eszközök, értékek ha-

zahordása, a köpönyegforgatók harsány megnyilvánulása so-

katmondó. 

A befejezés már sugallja a folyatást és a reményt egy jobb 

berendezkedésre. Bár csak egy szereplő sorsa kapcsán hang-

zik el, nyilvánvalóan általánosabb az utolsó mondat: „Még 

adott volt minden lehetőség.”255  

 

Trilógiává bővül Mandicsék sorozata A dromosz (1992) című 

novellafüzérrel. A Heraklidák minden eddiginél szélsőségesebb 

megoldással próbálják meg irányítottan, felülről szervezetten 

szabályozni az emberiség életét. Mivel tapasztalataik szerint 

legfőbb problémaforrásnak a nemi ösztönök kordában tartása 

(illetve annak sikertelensége) bizonyult, erre a területre kon-

                                              
255 Uo. p. 263. 
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centrálnak az új modell megalkotásánál. A minta keresésénél 

végül a szarvasok lesznek a követendő példák, mondván, az 

állatvilág e faja szabályozható s voltaképpen igazságos módon 

dönti el a szaporodás lehetőségét. Hogy a modell irányítható-

sága még jobb legyen, az ember-szarvasokat víz alatti életre 

késztetik, így az oxigénadagolás újabb lehetőséget ad a kont-

rollra (lásd majd FEHÉR KLÁRA Oxygéniáját). 

E szélsőséges, sőt, valójában abszurd létforma – meglepő 

módon – évezredeken át működőképesnek bizonyul, mi több, 

a hozzá tartozó ideológia is elfogadhatónak tűnik. Sőt, példá-

ját látjuk a vakhitnek is (lásd Szarvasbika-teszt), amikor a 

„szarvas” életét is kockáztatja – s végül el is veszíti –, bízva a 

rendszer tökéletességében. 

Ugyanakkor itt is hamar kiütköznek a modell gyengeségei, s 

ahogy korábban is, itt is azt tapasztaljuk, ezek csak részben 

fakadnak az ideológia, az elmélet hibájából. Legalább ilyen 

fontos hibalehetőségek adódnak az emberi gyengeségekből 

(lásd De gustibus). Az irigység, a hiúság, a hatalomvágy s más 

emberi gyarlóságok – némi találékonysággal vegyítve – megre-

peszthetik a szilárd alapot. (A könyv végén, a rendszer buká-

sánál megint csak kiderül, az ügyeskedések befolyásolják az 

eseményeket. Hol lassítják, hol gyorsítják a folyamatot.) Pedig 

a kötet első részében inkább azt láthatjuk, a Heraklidák ter-

vének részeként a korábbinál is rövidebb pórázon tartják a 

„polgárokat”. Az esetleges (vagy vélt) lázadók bírósági tárgya-

lásánál nemcsak a bíró és az ügyész összhangja figyelhető 

meg (hiszen ezt a szerepet egyaránt a Gigantomat egy-egy 

programja tölti be), de csatlakozik ehhez az ügyvéd is, aki 

ugyancsak maga a Gigantomat, illetve annak egy szoftvere. Az 
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imigyen sajátos szentháromságként működő igazságszolgálta-

tás mindig egyhangú döntéseket hoz, kiskapuknak, jogi csű-

rés-csavarásnak helye nincs (lásd Rövid pórázon).  

A dromosz első felének leglíraibb darabja (A hang) egy 

aipótu-toposzra épül: a rendszer ellen lázadó szerelmespár 

próbál elmenekülni a predesztinált élet elől. Sorsuk ugyan-

csak jellemző, harcuk egyetlen pozitív eredménye, hogy együtt 

halhatnak meg. Ugyancsak reménytelen a börtönlázadás ki-

robbantóinak helyzete, ám az ő küzdelmük mégsem ered-

ménytelen. Későbbi novellákban rendre visszautalnak rájuk, a 

mártírok példát adnak, eltiprójuk pedig ellenszenvessé válik.  

A könyv felénél ezzel együtt sem látszik, hogy a szarvasvilág 

megbukhat. Az emberek nagy része számára elképzelhetetlen, 

hogy akár gondolatban is tiltakozzanak az abszurd szabályok 

és létforma ellen. Jellemző párbeszéd e részből: 

„– Megtámadták a Gigantomatot! 

– Kik? A Földönkívüliek?”256 

A többség számára még mindig elképzelhetetlen a változás, 

különösen, ha aktív résztvevőként kellene hozzájárulni a 

„rendszerváltáshoz”. A Gubólakókhoz hasonlóan a hatalom itt 

is kiépíti a biztonsági „intézményeket”, a polgára számára 

természetes, hogy „a besúgás a harmadik alaptevékenység”. 

Különbség az eddigi kötetekhez képest, hogy ezúttal egyér-

telműen a kommunista ideológia parafrazeált változata adja a 

szarvasélet alapját. Erre itt nemcsak a frazeológia utal, de a 

szöveges célzások különösen szembetűnők. A munkadalok 

(„Egy a jelszónk, a zátony”), a bugyuta jelszavak, jelmondatok 

(„Gigantomat, imád néped!|Mondj még neki bölcs igéket!”) 

                                              
256 Mandics György – M. Veress Zsuzsanna: A dromosz. Bukarest: Kriterion, 1992. p. 130. 
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mellett sokat mondóak – stílusban és tartalomban is az aláb-

bihoz hasonló részletek: 

„Erre a Fő Idiotológus sem tehetett mást, mint hogy kivá-

gott egy rövid háromórás beszédet, tele 10839 éve ismert köz-

helyekkel […] 

Hat óra múlva, mikor véget ért a tömör expozé, a szűnni 

nem akaró lelkes tapsviharok, ovációk, farokcsóválások és 

más tetszésnyilvánítások kíséretében, miután mindez beiga-

zolta a legszélesebb tömegek jól megválogatott képviselőinek 

acélos egységét a Szarvaseszme körül, megvolt az elvi jóváha-

gyás a munka megkezdésére.”257 

Ám a rendszer bukása mégis sejthető, hiszen egyre több 

agitátorra van szükség, ugyanakkor – mert a populáció nagy-

sága állandó – egyre kevesebb munkás lesz. Érdekes, hogy 

ezúttal nagyobb hangsúly jut az átmenet jellegére – amiben 

nyilván közrejátszik a szerzők kelet-közép-európai történelmi 

tapasztalata. Ezúttal felmerül, hogy nem forradalomra, csu-

pán reformokra van szükség (lásd Fényidővég), s nyomatékot 

kap az a probléma is, milyen szerepe, felelőssége van az ér-

telmiségnek a diktatúrában, illetve az átmenetben. A korábbi 

kötetekkel ellentétben ezúttal megfogalmazódik az eddig áldo-

zatként kezelt „nép” felelőssége is: 

„Az illúziók. A bűntelen nép illúziója. A szellemi szabadság 

illúziója. Az áldozat misztikus gyönyörűségének illúziója. Mert 

ők szarvasok. Szép, szabad és nemes lények, akikre mindig 

végzetként csap egy külső erő, a Gonosz. És ők megadóan 

hajtják meg előtte fejüket, hogy könnyebb legyen a célzás. De 

hát bűntelen-e az a nép, mely maga dugja a nyakát a hurok-

                                              
257 Uo. p. 174. 
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ba, kínálja fel torkát a vadász nyilának? Százszor és ezerszer 

bűnös!”258  

Összességében több okból is kiemelkedő disztópiaként kell 

kezelnünk Mandics Györgyék trilógiáját. A novellafüzérek 

szerkesztése, következetes (kötetenként egyedi!) frazeológiája s 

problémaközpontúsága mellett végül is egyedülálló sorozat ez. 

Azzá teszi sajátos műfaja, a furcsa, helyenként abszurd ötle-

tek, melyek mégis szuggesztív erővel hatnak az olvasóra – s 

külön érdekessége a Heraklidák-trilógiának az a történelmi 

helyzet, mely a keletkezés idején megfigyelhető Kelet-

Európában, s mely nyilván nem hagyta érintetlenül a szerző-

párost. 

 

Bár érződik a rendszerváltás előszele JEREMY TAYLOR (D. NÉ-

METH ISTVÁN): Bolygófalók (1988) című antiutópiáján is, még a 

történelmi esemény előtt íródott a regény. A mindenható ve-

zért, a Nagy Testvérre hasonlító félelmetes diktátort tilos kriti-

zálni, életrajzát tanítják az iskolában, s az emberek magától 

értetődő természetességgel olvasnak a sorok között – még élő-

beszéd esetén is. A könyvet egyedülállóvá stílusa, nyelvezete 

teszi. Szinte oldalanként jönnek elő ismétlődő mondatok, me-

lyektől ironikusak lesznek a látszólag komoly események – 

például a keresztre feszítés – is. Nehéz egyetlen mondatot is 

komolyan venni – a részletekben! – abban a történetben, 

amelynek a Galaxis útikalauz stopposokra emlékeztető ab-

szurditása a vezérfonala. Lényegtelen momentumokat isme-

rünk meg teljes részletességgel, fontos dolgok maradnak ma-

                                              
258 Uo. p. 267. 
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gyarázat nélkül, állandóságot csak az Illető (a diktátor) jelent, 

akinek az arcképével minduntalan találkoznak a szereplők. 

A történet végén aztán az Illető megbukik, egyik főembere 

megöli. Néhány pillanatra felcsillan a remény, hogy demokrá-

cia köszönt az emberiségre: „Örömhír ez a javából. Mindany-

nyian értesültünk olyan időkről olvasmányainkból vagy nagy-

szüleink elbeszéléséből […], amikor nem parancsolt az embe-

reknek senki. Nem volt Illető, nem voltak olyan intézmények, 

mint az Idegszerviz meg a Központ”.259 

Azonban ahogy megszólal a rádióban az új vezér, s világos-

sá teszi, hogy csupán a személy, nem a rendszer változott, az 

emberek is villámgyorsan visszatérnek megszokott életükhöz, 

s bánkódás nélkül nyugtázzák: a helyzet, a rendszer megvál-

toztathatatlan.  

A regény utolsó mondata – „Erről nem beszélünk.”260 – is 

ezt nyomatékosítja, s mert sokszor elhangzott már a történet 

során, az 1984-hez képest kifejezetten ironikus a befejezés. 

Miközben ugyanúgy a lázadás reménytelenségével szembesü-

lünk, itt nem a nihilizmus, a kihalt érzelmek diktálják a gyors 

belenyugvást. 

D. Németh István könyve eredeti, jellegzetes hangulatú, 

mellyel sok nyugat-európai elődöt megidézett (DUOGLAS 

ADAMS, Orwell, Wells) mégis sajátosan kelet-európai disztópiát 

írt, ahol még meg sem szűnik a rendszer, de már működik a 

nosztalgiája.   

 

DALOS GYÖRGY 1985 (1990) című antiutópiája először külföld-

ön jelent meg (1982, Nyugat-Berlin). Magyarországon szamiz-

                                              
259 Taylor, Jeremy: Bolygófalók. Bp.: Móra, 1988. p. 196. 
260 Uo. p. 199. 
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dat-kiadásban 1985-ben ismerhették meg, majd a rendszer-

váltás után vált mindenki számára hozzáférhetővé. A megjele-

nések mindegyike túlmutatott önmagán, a regény narratí-

váján. A nyugati kiadások – majd tucatnyi nyelvre fordították 

le a könyvet – azt a cél szolgálták, hogy rávilágítsanak Orwell 

1984-ének új értelmezhetőségére. Legalábbis a nem szocialis-

ta országban élők számára, akik általában nem fogadták el, 

hogy Óceániát nem egy (vagy több) nyugat-európai állam mo-

dellje alapján írta le a szerző, legalább ilyen jelentős – ha nem 

fontosabb – ihlető volt a kommunista diktatúra. (Dalos maga 

írja le tapasztalatait arról, hogy ezzel nem sikerült szembesí-

tenie a nyugat-európai olvasókat.261) 

Az első magyar megjelenés kiegészítése, része volt annak a 

vitának, mely az Orwell-disztópia hazai megjelentetésének 

igénye kapcsán bontakozott ki. A rendszerváltás utáni kiadás 

pedig önmagában is mutatta a szocializmus bukását, s ezzel 

egyúttal végérvényesen múlt időbe száműzte a regény cselek-

ményének idejét. 

A kötetnek már a címe is egyfajta tisztelgés az angol író és 

az eszmei-politikai hagyomány előtt.262 Ám az 1984 inkább 

„ürügye” az 1985-nek, mint előzménye. A narráció eszközei, 

az elbeszélői attitűd, a hangulat egész más, mint Orwellnél.  

Dalos különböző szereplők naplórészletei segítségével is-

merteti a történéseket, az átfedések megmutatják, hogy meny-

nyiben látta másképp az eseményeket Winston Smith, Julia 

vagy O’Brien. A különbségek már a cselekményben is megmu-

tatkoznak. Az 1984 eseményeinek ismeretében elképzelhetet-

                                              
261 Dalos György: 1985. Bp.: Új Géniusz, 1990. p. 156. 
262 Nóvé Béla: Orwell magyar recepciója. In: SzocHáló honlapja [online] Bp.: SzocHáló, cop 2004. 01. 
13. [2008. 11. 23.] <URL: http://szochalo.hu/index.php?id=774 
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lennek látszik, hogy Óceánia rendszere ily módon omoljon 

össze, sőt valójában már ott felborul az orwelli logika, hogy 

Julia és Smith a kínzások után (melyek során kölcsönösen 

elárulták egymást) továbbra is bármiféle lázadásra, ellensze-

gülésre gondolhattak volna. Ám Dalos nem feledékenység 

vagy a realitásérzék hiánya miatt hagyta figyelmen kívül az 

előzményeket. Már az első oldalak után nyilvánvaló, hogy az ő 

könyve más céllal s más irodalmi eszközök felhasználásával 

készült. A humor, az irónia fontos elemei a regénynek – meg-

lehet, épp a kelet-európaiságból fakad ez a megközelítés. Az 

1984 apokaliptikus atmoszférájának itt nyoma sincs, a szöveg 

(a cselekmény és a narráció) legjellemzőbb sajátossága az ab-

szurditás. Az események legtöbbször logikusan követik egy-

mást, de a végkifejlet így is gyakran abszurd lesz: 

„– Éljen a szomorúság! – kiáltotta valaki. Szavait kórusban 

visszhangozta a közönség. Óceánia Külső Pártja kipirult arc-

cal, boldogan ünnepelte a szomorúság jogát, az első szabad-

ságjogot, amelyet íme kivívott magának. Az öröm és az opti-

mizmus képviselői pedig lehorgasztott fővel, megszégyenülten 

oldalogtak ki a Gesztenyefa kávéházból.”263 

Az abszurditás megnyilvánulása például az is, hogy az 

1984-ben éppen Winston Smith által kitalált – valójában so-

hasem létezett – hős, Ogilvy elvtárs itt élő szereplőként tűnik 

fel, s ezen még Smith sem akad fenn. 

Hasonló hatást keltenek a szinte minden oldalon feltűnő 

lábjegyzetek. E paratext szövegek eleinte száraz, tudományos 

közlések („A Történész megj.”), ám a regény végére ezek is em-

beri megnyilatkozásokká válnak. Az Előszóban még főnöke 

                                              
263 Dalos György: I. m. p. 36. 
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apoteózisát megíró Történész később kicsinyes gazemberként, 

zsarnokként jellemzi a vezetőt, aki afféle helyi Nagy Testvér-

ként működik az Irkutszki Akadémiai Történeti Kutatóinté-

zetben. A könyv befejező szakaszainál (a határvonal a 74. láb-

jegyzet) már egy realitásérzékét vesztett kutató megnyilvánu-

lásait olvashatjuk, nemegyszer teljesen megszűnik a kapcsolat 

a törzsszöveg és a lábjegyzet között. A lapok alján egy önálló 

történet bontakozik ki, mely egy önmagában is érdekes 

antiutópia részleteit villantja fel. 

Találkozunk a disztópiákra gyakran jellemző technikai újí-

tás leírásával is, ám még itt is az ironikus megközelítés jel-

lemző:  

„És ekkor furcsa dolog történt. Az eurázsiai főmegbízott – 

korpulens, csupa-aranyfogú férfi – barátságosan közölte, hogy 

náluk már nem használnak ilyen ásatag közlekedési eszközt. 

Ők néhány éve más megoldást találtak, igaz, egyelőre csak 

rövidebb távolságokra. Ezzel elővett egy kis üvegcsét és felhaj-

totta a tartalmát. Ugyanígy tett a kíséret többi tagja is. Né-

hány másodpercig behúnyt szemmel, mozdulatlanul álltak 

ott, majd protokolláris sorrendben a levegőbe emelkedtek.”264 

Az iróniát a Történész megjegyzése adja: 

„O’Brien technikaliag tévesen írja le a repülés jelenségét: a 

repülést a ruhákba épített elektronika tette lehetővé, az am-

pullát – egy Daedalon nevű szert – az esetleges szédülés ellen 

használták.”265  

A törzsszöveg nemcsak a tekintetben különbözik Orwell re-

gényétől, hogy a naplórészleteknek köszönhetően ugyanazok-

nak az eseményeknek több olvasatát kapjuk. Maga az egész 

                                              
264 Dalos György: I. m. p. 84–85. 
265 Uo. 
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cselekmény egész más problémahelyzetet mutat be – s nyilván 

ennek köszönhető a teremtett légkör különbözősége is. 

Óceánia diktatórikus irányítása megbukott (gyakorlatilag a 

Nagy Fivér halálával), ám hogy milyen rendszer veszi át az 

előző helyét, még a „forradalmárok” számára sem egyértelmű. 

Az előző rendszer ellenségei, Smith, Julia, Ampleforth, Syme, 

Whiters és Parsons mind másfajta lehetőségeket látnak a leg-

jobbnak. Smith a legradikálisabb, Julia ugyanakkor alapjai-

ban hisz az angszoc helyességében, csak kismértékű változá-

sokat lát szükségesnek. (A többiek a két megoldás közötti „ár-

nyalatok” hívei, O’Brien pedig a korábbi hatalomgyakorló s 

hatalmát átmenteni kívánó figura példája.) SÁNTHA FERENC Az 

áruló című regényében csapnak össze hasonlóan a különböző 

nézetek képviselői egy hasonlóan jelentős történelmi helyzet-

ben. Dalos Györgynél azonban – a naplóforma miatt – nem a 

dialógusokban kerülnek szembe egymással az érvek (vagy 

csak ritkán). Ugyanakkor érdekes, hogy a szerző olyan idő-

szakban érezte fontosnak a változások utáni időszak nehézsé-

geit taglalni, amikor a legtöbben nem hittek még a változás-

ban sem. (Más esetben is szembesülhetünk bölcs történelmi 

előrelátással, például a korábbi (ellen)forradalmárok újrate-

metése jelentőségének említésénél.) 

Nyilván az Utóiratban leírt tapasztalatok alapján – lásd fen-

tebb – is döntött úgy az író, hogy egyértelműbb utalásokat 

tesz arra, melyik rendszer volt az ihlető közege regényének. A 

forradalom során a „Rádiótelevíziónál” van jelentősebb harc, 

az egykori forradalmárt, Rutherfordot árulónak bélyegzik, ki-

végzik, majd – évtizedekkel később – mártírként emlegetik. 

O’Brien származása (szülei egy cseléd és egy lord voltak) és az 
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ebből következő bonyodalmak Kádár életútjával mutatnak ha-

sonlóságot. A szamizdatok terjesztése, jelentősége, a kávéházi 

viták, fórumok, a bizakodó intellektuális légkör, a hatalom 

gyakorlóinak tanácstalansága bizonyos helyzetekben a ’89 

előtti évek jellemzői voltak. Ahogy egyértelmű utalás az 

„SZVH” sikertelen fellépése után az eurázsiai katonák behívá-

sa is a forradalom leverésére. Mindezeket figyelembe véve 

meglepőbb lett volna, ha a regény a nyolcvanas évek elején 

legálisan is megjelenhetett volna. Nem véletlenül írja a könyv-

ről NÓVÉ BÉLA: „az abszurd poszt-sztálini politika hiteles fogla-

lata”.266  

Dalos György antiutópiája igazi remeke a műfajnak. Jelleg-

zetesen kelet-európai, mégis sok mindent őriz a nyugat-

európai írók hasonló munkáiból. Az 1985 nem egyszerűen 

tisztelgés a legjelesebb előd előtt – például izgalmas, elsősor-

ban a posztmodern regényekre jellemző narrációs megoldásai 

miatt –, jóval több annál.  

 

Összetettsége, sajátos narrációja (és narratívája) miatt nem 

meglepő, hogy PARTI NAGY LAJOS Hősöm tere (2000) című 

antiutópiája már recepciókutatás tárgya is lett.267 Sőt, a válto-

zatos kritikák, recenziók, tanulmányok szinte önálló életre 

keltek, s a transztextualitás újabb és újabb példáira utalva 

nyilvánvalóan több (lehetséges) kontextusra mutatnak rá, 

mint amennyire – s amelyekre – a szerző tudatosan gondolha-

tott. (Erre például – bár nem mondja ki – NÉMETH ZOLTÁN is 

céloz tanulmányában.)  

                                              
266 Nóvé Béla: I. m. 
267 Lásd: Németh Zoltán: Parti Nagy Lajos regényei és a recepció. In: Bárka, 2006. 14. évf. 3. sz. p. 86–
96. 
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Állítjuk – még ha ez egyfajta leegyszerűsítése is az interpre-

tációnak –, hogy a regény narratív (nem úgy a narrációs!) sa-

játosságainak gyökereit leginkább a világirodalmi disztópiák-

ban találhatjuk – erre DÉRCZY PÉTERtől268 SÜKÖSD MIHÁLYig269 

persze többen tesznek utalásokat. Ugyanakkor kevésbé véljük 

felfedezni a magyar antiutópiák sajátos vonásait, a közös tu-

lajdonságok – például Déry G. A. úr X-benjével (MÁTHÉ ANDREA 

szerint ez is fontos előzmény270) – inkább a műfaji azonosság-

ból fakadhatnak. (A korábbi metamorfózis-regények hatását – 

egyetértve MARGÓCSY ISTVÁNnal271 – elfogadjuk, ám ezúttal ez 

nem lényeges számunkra.) A legfontosabb előzmény, a legtöbb 

egyezést, hasonlóságot mutató regény kétségkívül Čapektől a 

Harc a szalamandrákkal. Az alapot itt is ugyanaz adja: egy 

állatfaj (világ)uralomra törése, a nagyon is „emberarcú” dikta-

túra bemutatása egy allegorikus-ironikus történetben. Persze 

Parti Nagy regényében jelentős mértékben eltér a narráció. 

Egyrészt egy sajátos külső metalepszissel az íróból – ponto-

sabban annak egyik énjéből, egyik „feléből” – (fő)szereplő lesz, 

aki nem azonos a szerzővel, sőt a diszjunkció egyre 

egyértelműbb és erősebb lesz, ahogy a „galambklón” lassan 

átveszi a diktátor, Tubica Cézár nyelvhasználatát, majd ideo-

lógiáját. Mivel a két „ember” eleinte azonosnak tekinthető, s 

az elkülönülés fokozatos – épp e folyamat leírása az egyik 

kulcsmomentuma a regénynek –, nem mindig könnyű azono-

sítani az elbeszélőt. A narráció mindig homodiegetikus, s el-

méletileg mindig Parti Nagy a mesélő, de – mert két „énje” van 

                                              
268 Dérczy Péter Formalom és tartorma. In: uő: Vonzás és választás. Debrecen. Csokonai, 2004. p. 
132–142. 
269 Sükösd Mihály: Galambapokalipszis. In: Mozgó Világ, 2000. 26. évf. 9. sz. p. 110–112. 
270 Máthé Andrea: Félelem és rengetés. In: Jelenkor, 2000. 40. évf. 12. sz. p. 1256–1259. 
271 Margócsy István: Margináliák. In: uő: Hajóvonták találkozása. Bp.: Palatinus, 2003. p. 301–312. 
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– fontos tudnunk, melyik is az, amelyiknek a szemszögéből az 

eseményeket látjuk. A történet végére ez egyszerűbb lesz, ad-

digra teljesen elidegenedik a két személyiség.  

Az irodalmi előzmények kapcsán megállapíthatjuk azt is, 

hogy a megszokott disztópiatoposzok mellett van egy sajáto-

san kelet-európai „íze” a történetnek, mely elsősorban a 

nyelvhasználatból fakad. Bár Margócsy szerint ezektől a néhol 

„frenetikus nyelvhasználati gesztusoktól” egyértelműen, sőt 

túlzottan didaktikus is lesz a regény272, mégis ettől (is) lesz 

több, mint transztextuális utalások mellett aktualizáló kelet-

európai antiutópia.  

A narratíva szintje egyértelműbb ennél. „A Hősöm tere a 

posztszocialista Magyarország fejlődésének egy lehetséges tör-

ténetét, egy jobboldali hatalomátvétel és diktatúra belső logi-

káját, az emberi társadalom maró szatíráját, az értelmiségi 

létforma kritikáját, egy poszthumanoid jövő lehetőségét, egy 

író közérzetének fikcionalizált eseményeit, egy eltorzult szub-

jektum kialakulásának feltételrendszerét, történetét és a ki-

lencvenes évek magyar nyelvét is »elmeséli«: s mindeközben a 

mesélés »hogyan-ja« egyenrangú társként jelenik meg, illetve 

ravasz és merész idő- és térszerkezetek válnak jelentéses-

sé.”273 

Parti Nagy disztópiája mindezekkel együtt is jól példázza: a 

műfaj hagyományos motívumainak megjelenése kevésbé zava-

ró a kritika számára, mint bizonyos „újdonságok”. Míg a sajá-

tos (leginkább ellentétekre épülő) szimbolika értő fülekre ta-

lált, az újszerű narráció és nyelvhasználat már megosztotta az 

interpretálókat.  

                                              
272 Margócsy István: Parti Nagy Lajos: Hősöm tere. In: 2000, 2000. 6. évf. 11. sz. p. 64–65. 
273 Németh Zoltán: i. m. p. 90. 
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Nem ifjúsági regény, mégis az e műfaj kapcsán emlegetett sa-

játosság juthat eszünkbe PAPHÁZI TIVADAR Új Gulliverje (2003) 

kapcsán: hit a tudományban és a bűnüldözésben. 

FEKETE SÁNDOR a 20–21. századi utópiákat, antiutópiákat 

vizsgálva megállapította, hogy ezek egyre inkább elhagyták a 

filozófiai gyökereket, s „betörtek az irodalomba”274. Papházi 

regényénél az ellenkező irány figyelhető meg: a szerző e művé-

vel „kitört” az irodalomból, s a fikcionalitáson kívül kevés iro-

dalmi eszközt használva próbálja elérni célját. A célját, vagyis 

hogy megmutassa a globalizáció hatásait rosszul kezelő tár-

sadalom, gazdaságpolitika szükségszerű bukását, s a válság-

ból kivezető utat is.  

A kötet három történetet tartalmaz, Gulliver három újabb 

utazását, melyek egymást követik, s – a műfaji hagyományok-

tól némiképp eltérően – viszonylag szorosabb összefüggésben 

állnak egymással. A narratíva és a narráció sajátosságainak 

vizsgálata előtt érdemes kitérni a regényhez kapcsolódó 

paratext szövegekre. A mottók egyike („Ne a rosszat keressük 

egymásban, és ne egy közös katasztrófa tanítson meg ben-

nünket egymás megbecsülésére.”) egészen tömören összefog-

lalja a regény lényegét. Egy másik – számunkra érdekes – 

mondat a könyv támogatóinak, készítőinek felsorolása után 

következik, itt az író megemlékezik arról a kollégájáról, aki a 

„technikai részleteket lektorálta”.  

Miért fontos ez? Például azért, mert megmutatja, hogy a 

szerző a technikai újdonságok leírásánál a hitelesség látszatát 

próbálta kelteni, vagyis – a korábbi gulliveriádákkal ellentét-

                                              
274 Fekete Sándor: Az utópia-műfaj karakteréről. In: Miskolci Egyetem BTK Tudományos Diákköri 
Közleményei 2003. Miskolc: ME BTK, 2003. p. 79. 
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ben – Papházi a részletekre odafigyelő elbeszélő attitűdjét ve-

szi fel. Legalábbis erre készíti fel az olvasót.275 Egyúttal azt is 

megelőlegezi, hogy nem antiutópiát írt, s hogy „utópisztikus” 

álmait – már ami a technikai újításokat illeti – megvalósítha-

tónak tartja. Mindez egész más megközelítést jelent, mint azt 

Karinthy, Szathmári vagy épp Romhányi gulliveriádájánál 

(lásd később) megfigyelhettünk. S valóban, a különbségek oly 

mértékűek, hogy nehéz azonos kategóriába sorolni e műveket 

– több szempontból is. 

Papházi Gulliverje ugyancsak kíváncsi természetű kalan-

dor, aki megint csak balszerencsés körülmények között vető-

dik el egy idegen helyre, ezúttal az Antarktiszra. Itt fogadják 

be a jégvilág alatti „miniállam”, Esperanza lakói. Egy csodála-

tosan jól működő társadalmat figyelhet meg itt, mely hamar 

befogadja, s ő is gyorsan megtalálja helyét Utópiában. A mű-

fajra jellemző összehasonlítgatás Anglia és a felfedezett biro-

dalom között ezúttal elnagyolt, ráadásul a főhős és a szerző 

nézőpontja teljesen egybeesik. A megszokott irónia, a szatiri-

kus hang helyét így a tanítás veszi át, ráadásul a didaxis 

nemcsak a narrációra, de a narratívára is hatással van. Tör-

ténéssel alig találkozunk, helyette monológok sorából ismer-

jük meg Esperanza gazdaságpolitikáját, technikai csodáit és 

társadalmi berendezkedését. A sajátosságokat az elbeszélő is 

megerősíti: „nem uralkodik sehol sem a rideg, kiszámított uti-

litarizmus”.276 A kevés történés motívumai ugyanakkor isme-

rősek lehetnek korábbi utópiákból. (Az Esperanzát ért táma-

                                              
275 Másképp fogalmazva: erre „szerződik” az olvasóval. Lásd: Genette, Gérard: Transzetxtualitás. I. m. 
p. 84. 
276 Papházi Tivadar:: Új Gulliver. Utópisztikus-fantasztikus regény. Bp.: Accordia, 2003. p. 13. 
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dás módja, kimenetele, a büntetés például Fekete Gyula A kék 

szigetének egy epizódjára hasonlít kísértetiesen.)  

Hamar feltűnhet az olvasónak a nyelvi egyszerűség és a kli-

sészerű szókapcsolatok rendszeres használata: „férfiúi el-

szántság”, „elszoruló szív”, „zord felszín” stb. Csak néhány, 

tudománnyal, technikával foglalkozó rész van részletesebben 

kifejtve, ezek a szakaszok éles ellentétben állnak az elnagyolt 

leírásokkal. 

A „trilógia” második része Gulliver bolygóközi utazásáról 

szól. A főhős afféle Mézga Aladárként bukkan különböző be-

rendezkedésű, jobbára működésképtelen társadalmakra, illet-

ve azok nyomaira. Ám a Romhányi-könyvben megszokott hu-

mor, irónia hiánya megint csak bántóan didaktikussá teszi e 

kalandokat, ráadásul zavaróak a következetlenségek is. (A 

Földet sugárfertőzés miatt hagyták el, új életteret keresve. 

Ehhez képest az ellenséget a leendő lakhelyen neutronbombá-

val pusztítják el…) 

E rész végén szélsőséges, eltúlzott példákon át mutatja be a 

szerző egy különleges bolygón létező három államforma (kon-

zervatív, liberális, illetve kommunista) abszurdságát, kegyet-

lenségét.  

Mindezek logikus folytatása, hogy a harmadik rész – Antivi-

lág – végül megmutatja a tökéletes állam, az „igazi utópia” 

működését, szerkezetét. A hely neve a Földdel való oppozíció-

jára utal, arra, hogy az ottani tapasztalatok alapján próbáltak 

gyökeresen más irányú fejlődést elindítani. 

Antivilág leírása megint csak monológok sorából áll, három 

különböző személy, (X, Y, és Z urak) mesélik el a bolygó Vi-

lágállama társadalmi, politikai rendszerének, oktatásának és 
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egészségügyének legfontosabb alapelveit. Történés alig van, 

Gulliver szinte soha nem kérdez közbe, a mesélő szereplők 

leplezetlenül az elbeszélő „programját” írják le.  

Minthogy nem több az egész regény sem egy programbe-

szédnél. A megelőző, „ráhangoló” vagy épp oppozíciót jelentő 

szakaszok – a „majdnem tökéletes” Esperanza, majd a rossz 

példákat adó bolygók – után Antivilág leírása egy világjobbító 

tervezet részletezése.  

Maradéktalanul igaz lesz itt Fekete Sándor megállapítása: 

„Az utópizmus sokkal inkább a politikára és a társadalomra 

vonatkozó reflexiók sajátos módszere, mely a legtökéletesebb 

és legjobb, vagy legboldogabb társadalmat keresi, anélkül, 

hogy figyelembe venné a fennálló politikai intézményeket.”277 

   

E fejezetben azokat az utópiákat és antiutópiákat igyekeztünk 

bemutatni, melyek – jobbára a kiadó szándéka szerint – a fel-

nőttirodalomba sorolhatók. Sokszínűségük mellett meg kell 

említenünk azt is, néhány e művek közül – részben az eltelt 

idő, részben a szerzői attitűd miatt – ma inkább ifjúsági mű-

ként találhatja meg olvasóközönségét. De a következő fejezet-

ben arra is látunk példát, hogy a magyar gyermekirodalom 

disztópiáinak némelyike nem pusztán duplafedelű – sokkal 

inkább tapasztalt befogadót kíván meg.  

 

 

                                              
277 Fekete Sándor: i. m. p. 75. 
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III. Utópiák, antiutópiák a magyar gyermek- és ifjú-
sági irodalomban 

 

 

Szerdahelyi István és Kuczka Péter az ’utópisztikus irodalom’-

ról szólva megjegyzi, hogy a 20. századi magyar utópiák zöme 

harmad-negyedrangú szerzők tollából származik, s jobbára 

ifjúsági regények.278 E meglehetősen éles és tömör kijelentés-

sel többnyire egyetértünk (a konkrét felsorolásból természete-

sen kimaradnak Karinthy, Szathmári aipótui, ezekről külön 

ejtenek szót a szerzők, nem tekintik azonos kategóriának az 

alább felsorolt regényekkel), ám hiba lenne mindegyik művet 

azonos jelentőségűnek, típusúnak tekinteni. Az alábbiakban 

időrendben mutatjuk be azokat a 20. századi regényeket, me-

lyek műfajukat tekintve utópiák vagy antiutópiák, s – szándé-

koltan vagy sem, de – inkább ifjúsági művek. (19. századi ki-

tekintést nem teszünk, mert akkor még nem született ifjúsági 

aipótu.) 

A 20. század egyik talán legkülönösebb utópiája SZEMERE 

GYÖRGY Kont-eset (1911) című regénye.  

Az alcím – Fantasztikus regény a XXI. századból – és a 

könyv születésének ideje azt sejteti, még Verne hatása érvé-

nyesül e történetben, afféle „technikai utópia” került ki Sze-

mere keze alól. (Érdemes megjegyezni, mindössze néhány év-

vel vagyunk a kamasz Karinthy Verne-epigonként írt regényé-

nek megjelenése után.) 

Ehhez képest a cselekmény inkább „visszaúttal” kezdődik, a 

főhős, Kont vitéz ugyanis Zsigmond király korából utazott elő-

                                              
278 Világirodalmi lexikon. 16. kötet. i. m. p. 262. 
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re évszázadokat – kis „mennyei kitérővel” –, hogy megsegítse 

„szeretett nemzetét”. A régi nemes megjelenése zavart okoz 

utóda és annak barátai körében, s látszólag a vitéz is nehezen 

alkalmazkodik a körülményekhez, minduntalan a 15. század 

szokásait erőlteti környezetére. Ez az alaphelyzet – bár itt nem 

találkozunk a terminussal, de – olyan, mint Wells vagy MARK 

TWAIN hősének időutazása. Csakhogy a sci-fikben gyakran ol-

vasható elem itt egészen másképp jelenik meg. Szemere mint-

ha azt tűzte volna ki célul maga elé, hogy utópiájában minden 

motívumot, nyelvi és narratív sajátosságot elkerül, amely a 

tudományos-fantasztikus művek sajátja. Majd a kötet feléhez 

érünk, mire egy évszám tudatosítja velünk, hogy a 21. század 

végén – 2091-ben – játszódik a cselekmény, egyéb körülmé-

nyek semmiféle utalást sem tettek erre. (Pontos információt 

azzal adott az író, hogy Zsigmond uralkodása óta hétszáz esz-

tendő telt el.) A szerző nem mutat be technikai újdonságokat, 

nem fárad a saját korához képest majd’ két évszázaddal 

előbbre tartó Budapest leírásával. Az ország még mindig a 

Monarchia része (ez is néhány oldallal a regény vége előtt de-

rül ki!), a nemesek konflison és fiákeren közlekednek, a pa-

rasztok ugyanúgy művelik a földet – hiába az évszázados uta-

zás: minden szinte változatlan a 1911-es állapotokhoz képest. 

Mintha Orbán Dezső regényének (lásd később) ellenpólusa 

lenne ez: ott a 22. századra minden átalakul, az „atom” teljes 

egészében megváltoztatja az emberiség és az egyes emberek 

életét is, itt oly mértékben dominálnak a feudális viszonyok, 

mintha nem is előre-, de inkább visszatekintene a szerző. 

Kevés szót fecsérel Szemere a társadalmi viszonyokra is. Jó 

ideig azt sem tudjuk, utópia-e ez egyáltalán, világosan nem 
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derül ki, vannak-e visszaélések a bemutatott korban, virágzik-

e az ország. Lassan tisztázódik a parlamenti demokrácia meg-

léte, hogy pártok irányítják az országot. De hogy ezt nagyon 

rosszul tennék, nem fogalmazódik meg. Az nyilvánvaló, hogy 

Kont javítani akar a helyzeten, s a regény második fele azt 

mutatja be, hogyan éri el azt, hogy megvalósuljon a „magyar 

Utópia”. A könyv egyfajta politikai-társadalmi programmá vá-

lik, s itt tudjuk meg az indokát annak is, miért nem távolítja 

el az időben amúgy távol eső kort az író. Ahogy a hazáját felvi-

rágoztató vitéz ötletei, tervei sem forradalmi újítások, úgy a 

technikai környezet hasonlósága (gyakorlatilag egyezése) a 

szerző s az olvasó korával is arra utal, ez az utópia most 

(1911-ben), ezen körülmények között is megvalósítható lenne. 

Néhány évvel az első világháború kitörése előtt Szemere lelke-

sen, naivan tervezi hazája erkölcsi s gazdasági felemelkedését. 

Ezzel ismét igazolódik Paul Tillich állítása: az utópiáknál foly-

ton fennáll a veszély, hogy meg is akarják valósítani, ezért le-

het a műfajjal szemben ellenérzés.279 Szemere is érezhetően 

többet akart írni egy irodalmi műnél, egészen konkrét gazda-

sági elképzelései vannak. A parasztoknak földet kell adni, jól 

meg kell választani, hova mit ültetnek, több gyümölcsöt, ke-

vesebb gabonát kell termelni, s az import megszüntetése mel-

lett fel kell lendíteni az exportot. Kont vitéz programja egysze-

rű, a nép s a nemesek is melléállnak, előbbiek munkájukkal, 

utóbbiak pénzükkel, amerikai tudósok pedig szakértelmükkel 

segítik a tervek megvalósulását. S a minden szempontból ki-

emelkedő országot, „Utópia-Magyarországot” az osztrák király 

is első szóra kiengedi a Monarchiából: „Most már, hogy gaz-

                                              
279 Idézi: Duveau. In: Duveau, George: Az utópia feltámadása. I. m. p. 148.  
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dagabb magyar népem birodalmam többi népénél: kérését 

azok sérelme nélkül teljesíthetem”.280 

Hogy az efféle, tulajdonképpen bántóan naiv tervek, a talán 

túlságosan is egyértelműen programnak szánt történet ellené-

re miért nem gondoljuk felejthetőnek ezt az utópiát, éppen 

különlegességéből adódik. Azzal, hogy nem a technikai civili-

záció bemutatását választotta Szemere, önmagában is érde-

kessé teszi regényét. Mindamellett szerethető hősei, helyen-

ként megnyilvánuló humora mellett ki kell emelnünk azt is, 

miközben világos, hogy afféle programbeszéd ez, a didaktikus-

ság nem túlzó. Nem érezzük a kioktatás szándékát, s inkább a 

naivitásnak tudjuk be, hogy ilyen egyszerű hepienddel befe-

jezni egy ország felvirágoztatását… Külön szót érdemel Kont 

alakja, aki szinte unikum az utópiák szereplői között. Miköz-

ben benne van Antekirtt doktor bölcsessége, titokzatossága és 

szuggesztív ereje, megőrizte heves, magyar vérmérsékletét 

(ebből számtalan humoros helyzet adódik), ám tud szerelme 

lába előtt térdelő, esendő férfiként is viselkedni. A történetben 

lévő fordulat – melyből kiderül, hogy Kont valójában nem a 

mennyből s nem is a múltból érkezett, innen nézve a dolgot 

„szélhámos” – még szimpatikusabbá teszi figuráját. Az a fajta 

törvénykerülő lesz, aki a szabályokat nem önös érdekből rúgja 

fel. S ez az az alak, aki „elárulja” nekünk azt is, hogy Szemere 

nem az utópia, hanem egy másik műfaj hagyományos elemei-

vel élt szívesebben (ezért nem találjuk meg az egyébként jel-

lemző jegyeket, például a technikai fejlettség leírását), különö-

sen a jellemek megrajzolásánál. Kont – külső, belső tulajdon-

ságaival, fennkölt, tiszta szerelmével, az általa hangsúlyozott 

                                              
280 Szemere György: A Kont-eset. Bp.: Franklin-társulat, 1911. p. 327. 
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értékekkel – valójában egy románc hőse. Olyan stilizált figura, 

aki a 20. század elejére a magyar irodalomban is archetípussá 

vált.281 Ez az alak kedvelt figurája az ifjúsági történelmi regé-

nyeknek, kérdés, vajon mennyire érezheti otthon magát egy, a 

társadalmi viszonyokra fókuszáló műfajban. Frye szerint a 

románc „Irodalmi müthosz, mely elsődlegesen egy idealizált 

világgal foglalkozik”.282 Egy „idealizált világgal” – ahogy min-

den utópia is. Vagyis megfér egymással e műfaji keveredés, ha 

nem is nagyon találunk rá más példát a magyar irodalomban. 

 

Különös hangulatú és témájú történet KOVÁCS JÁNOS A tudós 

tanár csodálatos álma (1923) című utópiája. A műfaji megjelö-

lés a regény címe alatt ’mese’, s valóban meseszerűen indul-

nak az események. 

Egy tudós tanárember a főhős, aki felszarvazását próbálja 

meg elfelejteni, feldolgozni őszi sétája közben. Elfáradva egy 

mohos kőre ül le, s ott el is bóbiskol. Amikor felébred, döb-

benten tapasztalja, hogy minden megváltozott körülötte, a 

környék szebbnél szebb, illatos virágokkal lett tele. S egyszer 

csak elé röppen egy majdnem ember méretű lepke, akivel 

kommunikálni is tud. A telepatikus beszélgetés során meg-

tudja, hogy rövid bóbiskolása valójában nyolcmillió évig tar-

tott, átaludta többek között az emberi faj kipusztulását is. (A 

lepke-ember viszonylag egzakt tudományos magyarázatot is 

ad a furcsa hibernációra, szerinte egy földrengés során kelet-

kezett gáz konzerválta ilyen sokáig a tanárt.) 

Ebben a jelenben már a lepkék az uralkodó faj, s a tanárt 

felébresztő példány Gulliverként avatja be „látogatóját” életük, 

                                              
281 Gyermekirodalom (Szerk.: Komáromi Gabriella) i. m. p. 137. 
282 Frye, Northrop: A kritika anatómiája. i. m. p. 315. 
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már-már tökéletes világuk titkaiba. Az ismerkedést ugyanak-

kor abszurddá teszi, hogy a főhős rendre a házasságtörés té-

máját hozza fel (ilyen egyébként nem létezik az amúgy mono-

gám kapcsolatban élő pillangóknál), ráadásul vendéglátója 

feleségében mintha saját nejét, felébresztőjében pedig felszar-

vazója vonásait véli felismerni. Később is érik hasonló élmé-

nyek, az elkorcsosult emberfaj megmaradt képviselőinek (akik 

olyan kicsik, mint a törpék Gulliverhez képest) uralkodójában 

és annak feleségében is ráismer megalázóira. Ez az epizód mi-

se en abyme-ként épül be a regénybe, kiderül ugyanis, hogy a 

királyné is megcsalta férjét. Majd újabb mise en abyme-ként a 

tanár kalandba keveredik kísérője feleségével, aki ugyan sze-

reti férjét, de ki akart próbálni valami mást, valami újat. 

(Mindhárom házasságtörésben közös, hogy a szeretők a férj 

kabátjának titkos zsebébe tett levelekkel üzengetnek egymás-

nak. Ez a meglehetősen abszurd motívum – mely a tanár éle-

tében valóban megesett – rendre azonosítja a szimbolikus ese-

teket.) 

A történet lassan egyre több hasonlóságot mutat a lilliputi 

kalanddal, a kis „emberkorcsok” polgárháborúra készülnek, 

melyből az óriás idegen kimaradna, sőt lebeszélné „utódait” az 

öldöklésről. A herulok és az alánok azonban mindenáron har-

colni akarnak. A tökéletes fejlettségű lepkevilág utópiáján be-

lül az emberutódok társadalmát bemutató szakasz disztópi-

kus betétként jelenik meg. Swift aipótujával ellentétben itt 

azonban lehetséges meghitt kapcsolat a két különböző lénytí-

pus között: ennek egy líraian leírt szerelem a bizonyítéka, 

melynek „áldozatai” az „óriás” és az egyik kicsi királyné. A ta-

nár végre elfelejti csalódását az asszonyi nemben, szerelme 
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pedig életét is áldozná érte. A szép románcnak a lepkefeleség 

megjelenése vet véget, a szerelmi háromszög titkára fény de-

rül, s a pillangónő tombolni kezd. (Érdekes, hogy az Integrál-

lényekhez vagy A boldog városhoz hasonlóan itt is az ember 

megjelenése vezet a tökéletes állam polgárainak erkölcsi rom-

lásához.) E pillanatban ébred fel a tudós, s nyugtázza, hogy 

látomása talán több volt álomnál, talán jóslat volt, de egyelőre 

nem a valóság. Magában elhatározza, tapasztalatai segítségé-

vel azon igyekszik, hogy a látott „aranykor”, utópia az embe-

rek – s ne a lepkék – vezetésével valósuljon meg. „Mi kell hoz-

zá? Jóság és igazság. Békesség, szeretet és megbocsátás.”283 

Azzal a tanár lelke megtelik békével, szeretettel s megbocsá-

tással, s utóbbi erényét a gyakorlatban is kipróbálva végül 

hazatér feleségéhez, és elfelejti neki félrelépését. 

Kovács János regénye akár kiemelhető is lehetne a kortárs 

utópiák közül, hiszen nemcsak társadalmi kérdéseket vizsgál, 

hanem személyes problémákat, sorsokat is bemutat. Megvan 

benne az antiutópiákra jellemző féltő aggodalom is az emberi-

ség iránt, érdekes módon egyszerre mutat negatív és pozitív 

példákat. Ám minderről közhelyekkel, közhelyesen szól. Ter-

mészeti leírásai a műfajtól idegen módon hosszúak, feleslege-

sek, s azt is nehéz eldönteni, hogy az írói szándék szerint a 

lepkék vagy inkább az apró emberutódok életét mutatta volna 

be részletesen. A mű elfeledettsége több szempontból is indo-

koltnak tűnik. 

 

RADÓNÉ KEMPNER MAGDA Integrállények (1926) című könyve – 

dacára annak, hogy szinte teljesen ismeretlen szerzőről van 

                                              
283 Kovács János: A tudós tanár csodálatos álma. Bp.: 1923. p. 167. 
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szó – nem jelentéktelen mű. Kidolgozott, logikus szerkesztésű 

utópia ez, melyet nem a cselekményessége miatt érdemes ki-

emelni, ezért talán óvatosan mondanánk ifjúsági regénynek. 

A történet egy olyan ember kalandjait meséli el, aki az apo-

kaliptikus háború után öngyilkos lenne, ám véletlenül meg-

menekül, s egy barlangon keresztül ismeretlen világba kerül. 

Itt találkozik az ’integrállényekkel’, akikkel sikerül megértet-

nie magát (a helyzet és részben az „idegenek” emlékeztetnek 

Stanislaw Lem Édenére s az ott leírt idegen lényekre), s ezu-

tán békében élnek egymás mellett. A főhős számára fokozato-

san egyértelművé válik, hogy vendéglátói egy hibátlan világ 

lakói, akiknek sikerült kialakítaniuk a tökéletes közösséget. 

(Karinthy Faremidója juthat itt eszünkbe.) Az integrállények a 

fejlődés lehetséges legmagasabb fokán állnak, óriási tudással, 

ugyanakkor maximális empátiával is felvértezve. 

Bár többször riasztónak tűnő, szélsőséges utilitarizmus jel-

lemzi őket, e helyzetekből is az lesz a tanulság az ember szá-

mára, hogy milyen logikus, progresszív gondolkodás rejlik a 

létezésük mögött. (Egy alkalommal kőomlásban megsebesül 

két lény. Egyikük maradék energiáját – mert amúgy sem él-

hette túl a balesetet – elszívják a többiek, a másikat – plusz 

energiájukat felhasználva – azonnal meggyógyítják. Az ember 

számára először kannibalizmusnak tűnő cselekedet később 

logikus, mi több, felemelő tetté válik.) 

E tökéletes világ harmóniáját végül az emberek törik meg. 

Amikor a jóságos „idegenek” felélesztenek, megmentenek egy 

emberpárt, a két férfi és a nő szerelmi háromszöge, féltékeny-

kedése megoldhatatlan konfliktussá válik. (A szerelem még az 

integrállényekkel való kommunikációt is nehezíti. A főhős 
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nem tud velük beszélni, ha a közelben van a lány.) Végül – 

bár korábban a férfinak ez eszébe sem jutott, hiszen nagyon 

jól érezte magát – mindhárman „hazaindulnak” egy integrál-

lény társaságában, ám csak a főszereplő éli túl az utazást, s 

élete végéig küzd azért, hogy elhiggyék fantasztikus történetét. 

A regény keretét a felfedező tanítványával, „fiával” történő be-

szélgetése, illetve a fiú utolsó megjegyzése adja: „Szegény, sze-

gény öreg barátom; mégis csak az lett ebből a kalandból, eb-

ből a leírásból, amitől legjobban féltetted: regény.”284 

A kerettörténet, a homodiegetikus elbeszélés személyessége, 

a leírások pontossága, a fantáziagazdagság, a következetes 

szerkesztés erényei az utópiának, s még érdekesebbé teszi a 

művet a női szerző. 

 

Megint csak kétségeink vannak az ’ijúsági’ címkét illetően 

LENGYEL MENYHÉRT A boldog város (1931) című regénye kap-

csán. Bár a viszonylag mozgalmas cselekmény megragadhatja 

a fiatal olvasók képzeletét, a filozofikus részeknél valószínűleg 

elveszítik érdeklődésüket az utópia iránt.  

E történet tökéletes (mini)állama korántsem ’sehol sincs 

hely’. A szerző viszonylag pontosan meghatározza a kis város-

állam földrajzi helyzetét az Egyesült Államokon belül. Hogy 

miért pont ott? Ez egyrészt kellő távolítás a hazai olvasók 

számára, másrészt tudjuk, hogy arrafelé valóban voltak – éve-

kig, évtizedekig működő – kísérletek egy-egy közösség részé-

ről, hogy létrehozzák a tökéletes társadalmat. Lengyel Meny-

hért arra is ügyel, hogy ez a minta – amennyire lehet – kézzel-

fogható, elérhető legyen. Már a regény elején hangsúlyozza, 

                                              
284 Radóné Kempner Magda: Integrállények. Cluj–Kolzsvár: Korunk, 1926. p. 50. 
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hogy egy apró momentumtól eltekintve – hogyan élte túl a zu-

hanást, mely a „tanyára” vetette – minden részlet megmagya-

rázható. A történetben nincsenek futurisztikus elképzelések, 

távoli jövőbe illő találmányok. (Egyedül az orvostudomány fej-

lettsége feltűnő.) Még a „tanya” (valójában város) berendezke-

dése is az európai körülményekhez hasonló. Olyanok a házak, 

a kerületek, a mindennapi cselekvések, s ott is elöljárók és 

városi tanács segítik a polgárok életét. 

Az ide csöppenő utazó (az író) gulliveriádaszerű leírást ad a 

helyről, ám A boldog város nem gulliveriáda – a diszjunkció 

fontos, s könnyen indokolható is. Egyrészt az oly jellemző sza-

tirikus hang ezúttal hiányzik az elbeszélésből. Ami ennél is 

fontosabb: miközben az óhatatlan összehasonlítás itt is meg-

van a főhős „régi” és „új” lakhelye között, ezúttal egybeesik az 

író és a főhős nézőpontja. Ráadásul ez a perspektíva megmu-

tatja a „régi világ”, az „odaát”, Európa társadalmi, politikai 

rendjének hiányosságait. (SCHÖPFLIN ALADÁR nyugatos kritiká-

jában is rámutat: a másik világ dicsérete egyben a miénk kri-

tikája is.285) Az utazó szinte csak pillanatokig védi korábbi éle-

tét, annak helyességéről (akár erkölcsi, akár más szempont-

ból) maga sincs meggyőződve, érzi, nincs igaza. (Gulliver rend-

re vitába keveredik házigazdáival, s körömszakadtáig védi 

Anglia becsületét.) 

Az „odaáti” világ minden szempontból vesztes, így hősünk 

hamar megbarátkozik új életével. Boldogan dolgozik (ennek 

titka a monotónia elkerülése, vagyis gyakran váltogatják a 

munkakört), könnyen elfogadja az osztályokba sorolás, a pénz 

hiányát. Gyorsan megszokja, hogy sohasem kell alakoskod-

                                              
285 Schöpflin Aladár: A boldog város. In: Nyugat, 1931. 24. évf. 10. sz. 
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nia, hogy mindenki segít mindenkinek. Az ezúttal nem szélső-

séges utilitarizmus is elfogadható számára (a művészetek je-

lentősége például itt is elhanyagolható, de nem tiltott, nem 

kerülendő), sőt – némileg meglepő módon – az is kiderül, hogy 

a nevelésben a materialisztikus helyett idealisztikus gondol-

kodás jellemző.286 

Bár már nem fiatal, a főhőst megtalálja a szerelem is – s 

ekkor az is kiderül, az érzések (s különösen a szerelem) azok, 

amelyekkel nem tudnak mit kezdeni Utópia lakosai. A laza 

érzelmi kapcsolatok könnyen felbomlanak, ám hiába próbál-

ják meg segíteni a csalódottakat, elhagyottakat, várható, hogy 

ez nem mindig működhet. Az tulajdonképpen véletlen, hogy 

egy „odaátról” érkező férfi kerül olyan szerelmi háromszögbe, 

melynek következtében felborulni látszik a tökéletes világ 

rendje: „alig észrevehető repedést kapott az élet, finom szelek 

borzolják a nagy harmóniát”.287  

Persze jellemző, hogy a „fertőzés” kívülről kerül be (hason-

lóan az Integrállényekhez), ahogy az is, ahogy egy egyszerű 

személyes konfliktus kis híján az egész életformát tönkreteszi. 

Itt tehát nem marad meg csupán az idegenek között a viszály, 

hatással lesz az őslakosokra is.  

A „tanya” végül megmenekül, sőt kifejezetten optimista 

hangot üt meg a szerző, amikor a történet végén azt írja le, 

ahogy Utópia „küldöttei” kiáramlanak a világba, hogy elter-

jesszék a náluk már bevált hiperdemokrácia eszméit. Ahogy 

egy vezetőjük kifejti, mintha látszanának már a fogadókészség 

jelei a világban. Mintha Európa rádöbbent volna a háborúk 

                                              
286 Lengyel Menyhért: A boldog város. Bp.: Atheneum, [é. n.] p. 219. 
287 Uo. p. 226. 
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szörnyűségére, a gazdaság- és pénzcentrikus világ működés-

képtelenségére.  

Meglepően pozitív világképet mutat Lengyel könyve, mely a 

gazdasági világválság közepén jelent meg. Pedig a remények 

őszintének tűnnek – ellenkező esetben talán antiutópiát írt 

volna –, még ha a főhős sorsa nem is megnyugtató. Hiszen 

miközben egy boldog város (világ) hírét viszi el „odaátra”, köz-

ben – inkább a disztópiák hagyományainak megfelelően – hát-

rahagyja szerelmét. A történet során tucatnyi életbölcsességet 

kiosztó férfi igazán Utópia polgárává válik: érzelmi problémá-

jával, a szerelemmel nem tud mit kezdeni.  

 

Nem sokkal a gazdasági világválság után, pénzügyi szakember 

tollából jelenik meg egy érdekes utópia, LIGETI SÁNDOR A bűvös 

erszény (1934) című regénye. A főhős egy kisváros egyetlen 

médiumának újságíró-szerkesztője, Ralin, akinek az hozza 

meg váratlanul az életkedvét, hogy felkérik, tanítson egy inas-

iskolában közgazdasági, pénzügyi ismereteket. A gyerekek 

szemében szinte bálvány lesz a főként szocialista eszmékről 

mesélő fiatalember. Az ifjú „prof” mindegyik tanulóját meg-

hallgatja arról, mit tenne, ha sok pénze lenne. Ő maga azt ál-

lítja, ha lenne egy bűvös erszénye, melyből soha nem fogyna 

ki a pénz, rendbe hozná a világ dolgait. Munkahelyeket hozna 

létre, műhelyeket és gyárakat.  

A történet ott kap váratlan – s meseszerű – fordulatot, ami-

kor egy titokzatos idegentől Ralin valóban megkapja a bűvös 

erszényt. Az immár vagyonos férfi – miután kiegyenlítette tar-

tozásait, s gondoskodott „inasairól” is, Bécsbe megy, ahol elő-
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ször egy-egy ember sorsát igazítja el, ám e jótétemények nem 

elégítik ki, úgy érzi: „Elaprózza magát és idejét.”288 

Hogy komolyabb tevékenységet folytathasson, hogy bevált-

hassa tanítványainak tett ígéretét, könyvtárnyi államelméleti 

könyvet vásárol. Külső metalepszisként illeszkedik a történet-

be, ahogy a könyvesboltban találkozik egy Aurer nevű profesz-

szorral, aki valójában az író alteregója. Könyve, A társadalmi 

gazdaság dinamikája (1925) a jogász-bankigazgató Ligeti léte-

ző elméleti munkája. (A regény későbbi fejezetire is jellemző, 

hogy a közgazdasági jellegű programbeszédek, tanulmányok 

előadója inkább Aurer, mint Ralin.)  

Nagyszabású, sok ember életkörülményeit javító terveit a fi-

atalember már Berlinben hajtja végre, egy hatalmas áruház, 

majd áruházlánc létrehozásával. (Az EWAG – Ligeti leírása 

alapján – a mai multicégek hipermarketjeinek modelljét előle-

gezi meg! A cég alkalmazottainak elhelyezése, az EWAG-

emberek telepe pedig a Káldor-utópia (Kaolitváros – lásd ké-

sőbb) kaolitvárosaira emlékeztet. A vámhatárok eltörlése a 

Népszövetség keretében ugyanakkor megint – mára – valóra 

vált álom.) 

A vidéki újságíró végül – vagyona segítségével, az EWAG si-

kereit kihasználva – Németország kancellárja lesz, s az egész 

világ közgazdasági gondolkodását megváltoztatja.  

A regény harmadik része a már évtizedek óta sikeresen mű-

ködő modellbe ad betekintést egy külső szemlélő – egy Afriká-

ból érkezett fiatalember, Henry Makudé – segítségével. 

Ligeti jogi és pénzügyi szakemberhez méltó tájékozottsággal, 

pontossággal vázolja fel korának viszonyait, gazdasági elkép-

                                              
288 Ligeti Sándor: A bűvös erszény. Cluj–Kolozsvár: Pharosz, 1934. p. 75. 
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zelései korántsem „utópisztikusak”. A bemutatott eredmények 

persze némileg túlzóak, de az alapok nem elrugaszkodottak, a 

szerző érezhetően nem(csak) irodalmi műnek szánta írását. 

(Kissé leegyszerűsítve a modellt, a lényeg a termelő és fogyasz-

tó közötti út jelentős lerövidítése.) Jellegzetesen utópiába illő 

elem – ahogy Poszler is utal erre289 – a vagyon elutasítása. A 

regény egyik legérdekesebb kérdése, hogy vajon sikerült vol-

na-e átalakítani a világot a bűvös erszény nélkül is. A szerző 

álláspontja sem egyértelmű, abból, hogy egy mesébe illő, jóte-

vői ajándékozással indítja el a racionális gazdasági folyamato-

kat, arra következtethetünk, hogy nem bízott ebben.  

Politikai kérdésekben Ligeti egyértelműen elutasítja a szél-

sőséges – különösen a fasiszta – megnyilvánulásokat, hősei 

nem törnek államférfiúi babérokra, Ralin végül szinte csak 

muszájból vállal közszereplést. Érdekes, hogy miközben a 

szerző baloldali eszmékre épít, negatívan értékeli a szociálde-

mokraták politikáját és az orosz kollektivizmust is. (Mindez 

„látnoki erőre” vall, hiszen még csak a 30-as években járunk, 

a szovjet modell visszaélései, visszásságai később jutnak a 

nyilvánosság elé!) 

Az egyetlen meseszerű motívum ellenére életszerű történet 

A bűvös erszény. A didaxis csak ritkán tolakszik a történet 

elé, a regény nem csap át programbeszédbe. Ilyen vád legfel-

jebb a kötet második részét érheti, ám az afrikai szereplő meg-

jelenése – ő egyes szám első személyben, naplószerűen számol 

be európai tapasztalatairól – a narratívát és a narrációt is fel-

frissíti annyira, hogy ne váljon pusztán gazdasági programmá 

a mű. 

                                              
289 Poszler György: Eszmék, eszmények, nosztalgiák. I. m. p. 119. 
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A következetes ideológiai, közgazdasági háttér, a nem do-

mináns tanító jelleg mellett – különösen a kortárs, hasonló 

műfajú regényekkel összehasonlítva – érdemes kiemelni Ligeti 

stílusát és humorát is. Az összhatás: érett szerző átgondolt 

munkája A bűvös erszény, melynek ismeretlensége talán csak 

a keletkezés idejének köszönhető. Röviddel a válság után, kö-

zeledve egy újabb világégéshez Magyarországon kevesen gon-

dolhatták, hogy egy baloldali gondolkodású „tőkés” megváltoz-

tathatja a világ rendjét. Vagy ha mégis, a róla szóló történet 

nem lehet több mesénél. 

 

DROZDY GYŐZŐ: Aurora borealis (1937) című regényében már 

az alcímmel jelzi műve legfőbb sajátosságát: „Államregény, – 

de nem utópia”. Utóbbi ezúttal nem műfaji megjelölés (az 

ugyanis egyértelműen ’utópia’), ezúttal arra céloz az író, hogy 

elképzelését, – horribile dictu – programját nem tartja megva-

lósíthatatlannak, fantasztikus könyvbe illőnek. Mielőtt erre 

rátérnénk, essék szó a könyv másik jellemző tulajdonságáról, 

a vernei hatásról. 

Drozdy nehezen cáfolhatná, mennyire befolyásolták a neves 

francia író könyvei e műve megírásában. Hősei, legfőképpen a 

főszereplők különösen emlékeztetnek elődje kalandoraira – 

csak csorgadozik némi magyar vér is ereikben. (Mindkét fő-

szereplő magyar születésű, de a cselekmény idején Ameriká-

ban élnek.) 

Joe Maloney (eredetileg Malonyai) a megfontolt, becsületes, 

világjobbító szándékkal dolgozó tudós archetípusának megje-

lenítője, társa, Joe Smith (eredetileg Kovács János) a világra 

haragvó, onnan kitagadott tudós zseni (Nemo, Antekirtt stb.) 
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alakját idézi meg. Természetesen vannak fiatal szerelmesek, 

akik diplomájuk megszerezése után össze is házasodnak, 

ahogy megvan a gazdáját hűségesen szolgáló vadember figurá-

ja is, ezúttal egy eszkimó képében. 

A vernei hatás kimutatható a kisebb, házimunkát segítő s a 

titokzatos, nagy jelentőségű találmányoknál is, s ugyancsak 

megvan a mindent elsöprő hit a tudományban s az ebből fa-

kadó optimizmus290 is. (A technikai „jóslatok” közül említést 

érdemel a napelem és a mosogatógép.) 

Érdekes módon a regényben kevésbé zavaró ez a hasonló-

ság a néhány évtizeddel korábbi művekkel, mert ezeket a mo-

tívumokat valamelyest műfaji sajátosságként is felfoghatjuk. 

A nehezebben magyarázható részek inkább azok, melyeknek 

éppen a hiánya jellemző Vernére, s ami miatt többször el is 

marasztalták a francia szerzőt, de legalábbis vesztesként hoz-

ták ki a Wellsszel való összehasonlításból (lásd például DO-

NALD A. WOLLHEIM írását erről291). Verne nem szívesen s ezért 

nem is gyakran írt utópiát, a társadalmi szatíra pedig végképp 

távol állt tőle. Ebből következően programja sem volt arra, ho-

gyan lehetne jobb a világ. Nem az volt a célja, hogy útmuta-

tást vagy épp figyelmeztetést adjon. (Előbbi persze Wellsre 

sem jellemző, utóbbi azonban igen!) 

Drozdy Győző azzal bővítette a „kölcsönzött” eszköztárat, 

hogy pontosan leírja azt a tervezetet, melyet az Új Paradicsom 

lakói, a szolokrácia hívei meg is valósítanak. S ezeknél a sza-

kaszoknál mintha műfajt váltana a szerző. Bár ritkán fordul 

elő, hogy pontokba szedett kiáltványként olvassuk a projekt 

                                              
290 Kuczka Péter: Lehetséges és lehetetlen világok. Részletek a sci-fi regényéből. IV. Az alapító atyák. i. 
m. p. 32. 
291 Wollheim, Donald A.: Verne vagy Wells? In: A holnap meséi. i. m. p. 172. 
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részleteit, ám e témánál még a párbeszédbe szedett epizódok 

is zavaróan programbeszéd jellegűek. A szereplők egymást 

múlják felül lelkesedésben, egymásra „rákontrázva” ecsetelik 

a szolokrácia csodáit, az új rendszer tökéletességét. (Valójá-

ban dialogikus formába szedett monológok ezek, s nem is a 

szereplők, hanem az író monológjai.) Mintha Morus vagy 

Campanella ideájának és Verne elképzeléseinek keveréke va-

lósult volna meg: Isten-központú, ám mégis a tudományra, a 

gépekre építő társadalom ez. (Campanellára és a Napállamra 

több egyértelmű utalást tesz a szerző, még a pénz neve is Sol, 

s minden alapmértéke a Nap „kalóriája”.) A keresztény alapel-

vek jelentőségét többször hangsúlyozza Drozdy, s nemcsak az 

Új Paradicsom alkotmányának szövegezésénél. A két tudós 

gyermeke is magától értetődően szigorú erkölcsök alapján 

randevúzik, majd házasodik. 

A szerelem egyébként ezúttal is kis híján gátja lesz a boldo-

gulásnak. Nem először látjuk ezt utópiáknál – lásd az Integrál-

lények, A boldog város –, hogy az ember szinte minden aka-

dályt le tud küzdeni e „tervekben”, érzelmeinek azonban to-

vábbra sem tud parancsolni. Itt is kialakul egy szerelmi há-

romszög, a két tudós és John felesége a szenvedő felek, s biz-

tos hepiend e téren nincs is. Az Új Paradicsom működőképes 

„modell”, ám az életben maradt Joe-ról és elhunyt társának 

feleségéről csak annyit tudunk, hogy keresik egymást.   

A megvalósult utópiában egyéb téren nincsenek problémák. 

Senki sem lehet szegény, megszűnik a vagyon, s bár nincse-

nek osztályok, „kereseti kategóriák” léteznek, tehetségtől, kép-

zettségtől függően. (A Poszler által jellemzőnek tartott vagyon-
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talanság tehát itt is megvan, s a kollektivizmus is megvaló-

sul.292)  

Érdekes, ahogy a szerző – fontos: 1937-ben jelent meg a kö-

tet – határozott utalásokat tesz kora történelmi helyzetére. A 

fasizmus eszméit nyíltan elutasítja (ahogy a többi hasonló iz-

must is), mintaállama „ötletgazdájaként” Marxot és Nietzschét 

nevezi meg. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az átmenetet ille-

tően Marx súlyosan tévedett, ahhoz ugyanis nincs szükség 

forradalomra, vérre.293 Kataklizma itt is van, de Drozdy tapin-

tatosan nem említ például halálos áldozatokat, holott a fegy-

vergyárak megsemmisítése történetében nyilván nemcsak 

épületek pusztulását jelentette. 

Ahogy Orbán Dezső utópiájában is előfordul, a kínai kultú-

ra lekezelése itt is természetes, s az úgynevezett „primitív né-

pek” sem részesülnek mindabból a jóból, mint az európai és 

az amerikai polgárok. A szerző ezt nem faji alapon, hanem a 

földrajzi adottságokkal magyarázza, kiemelve azt, az új állam 

létrejötte nagyobb életminőség-javulást eredményez a koráb-

ban legnehezebb körülmények között élők számára. 

Drozdy utópiája érdekes ötvözete a Verne által megálmodott 

technikai civilizációnak és a századokkal korábbi gondolkodók 

leírta, tökéletes, keresztény társadalmaknak. Mára inkább 

irodalomtörténeti jelentősége maradt. 

 

Orbán Dezső F. D. 6438 (1939) című regénye több szempont-

ból sem könnyű olvasmány. Az olvasó már azt is nehezen 

dönti el, hogy utópiáról vagy antiutópiáról van-e szó. Ahogy 

azt korábban hangsúlyoztuk, mindkét műfaj esetében a(z írói) 

                                              
292 Poszler György: i. m. p. 118. 
293 Drozdy Győző: Aurora borealis. Bp.: Nova Irodalmi Intézet, 1937, p. 342. 
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jelen rendszere kerül konfliktusba a cselekmény idejének ko-

rával. Csakhogy itt kétféle társadalmi berendezkedés (még in-

kább gondolkodás) is összevethető a központi cselekmény ide-

jével. Az elbeszélő ugyanis a 26. századból tekint vissza egy 

22. századi eseményre (úgymond „történelmi regényt” ír), ám 

ősei története, környezete természetesen kínálja az oppozíciót 

a 20. századi szerző korával. Ez a kettősség, kettős összeha-

sonlítás izgalmas lehetőség – amely sajnos nagyrészt kihasz-

nálatlan marad. Orbán Dezső regényére inkább a stílus érthe-

tetlen terjengőssége és a narratíva körülményessége jellemző.  

Részben a vernei hagyományokat követve 22. századi tech-

nikai újítások garmadáját vezeti be a szerző, melyek egy része 

kifejezetten érdekes a harmadik évezred olvasója számára. 

1939-ből jósolva a lakópark, a mobiltelefon („távbeszélgető”), a 

webkamera vagy épp egyfajta iwiw használata részben megle-

pő, s ezek alapján mérnöki, természettudományos háttértu-

dást feltételezhetnénk az íróról. Ám e technikai találatok mel-

lett legalább ennyi – ha nem több… – baklövés, tudományta-

lan vagy zavaróan áltudományos magyarázkodás is akad a 

történetben. (Például a mesélő szerint egy atomrobbanás ki-

billentheti a Földet a forgástengelyéből.) Ráadásul a legrészle-

tesebb érvelések, leírások mindig az amúgy megmagyarázha-

tatlan dolgokhoz fűződnek. Ez – valószínűleg – nemcsak het-

ven év távlatából teszi kevésbé élvezhetővé a könyvet. 

A kor, a 30-as évek gondolkodása egyébként számtalanszor 

visszaköszön a műből. A 22. század mindennapjainak leírása 

tulajdonképpen az atomenergia apoteózisa. Szinte mindent ez 

az erő mozgat. Amit nem, azt csak azért nem, mert a kor tu-

dósai a mozgási energiát nem tudják megfelelő irányba „terel-
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ni”. „Az atom-energia és a forgó tengely sehogy sem akart mo-

tor alakjában egyesülni.”294 (Megint csak érthetetlen a magya-

rázat, ez a fizikai kihívás századokkal korábban sem okozott 

már problémát.) Orbán természetesen szót sem ejt az atom-

energia egyéb veszélyéről, a sugárzásról, annak hatásáról nem 

tudhatott még semmit. 

Az „atom” mindenhatóságát jól jelzi, hogy nemcsak jelentős 

szerepe lett az orvostudományban is, de gyakorlatilag felesle-

gessé tette az orvosi szakmát. 

Mindezekkel együtt a regényben gyakran s szinte szitokszó-

ként használt szintagma a „technikus gondolkodás”, illetve a 

„technikus egyoldalúság”, s – ezzel párhuzamosan, mintegy 

alternatívaként – a szerző hangsúlyozza a főszereplők szimpá-

tiáját egy, a 22. századra ismeretlenné vált műnem, a líra 

iránt.  

Szintén a 30-as évek emberének attitűdje mutatkozik meg 

abban, ahogy a kínaiakról vagy az oroszokról ír. Nem egysze-

rűen elítélően, helyenként inkább megalázóan. Előbbieket 

többször „sárgák”-nak hívja, s külsejükön, gondolkodásmód-

jukon egyaránt gúnyolódik. 

Miközben 1939-re Orbánnak is látnia kellett a világháború 

elkerülhetetlenségét, a művében szereplő hasonló nagyság-

rendű csatáról többször is leírja, hogy hosszú, de pusztán 

szellemi harc – áldozatok nélkül. S a jó oldal hősei – az okos 

orvos, Sárika, testvére, a technikus gondolkodású György, a 

tudós Mister Pister, a Bond-szerű erényeket csillogtató Mihály 

s az együgyű, Rejtő-hősszerű figura, Szilveszter – valóban in-

kább a találékonyságukkal vívják ki a győzelmet. Elcsattan 

                                              
294 Orbán Dezső: F. D. 6438. [s. l.]: 1939. p. 20. 
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ugyan néhány pofon – Mihály osztja őket –, de e figuráról is 

kiderül, hogy felettébb jártas különböző tudományokban. 

A konfliktus lényege nehezen összefoglalható, a cselekmény 

ugyanis bonyolult, helyenként túl részletesen leírt, másutt 

éppen hogy értelemzavaróan hiányos. A szerző minduntalan 

újabb és újabb találmányokat „zsúfol” a történetbe, melyek 

megtörik az amúgy sem épp lineáris cselekményvezetést. 

Nem segít ebben a narráció sem. Az elbeszélés végig 

homodiegetikus, de néhány oldal után – már a 22. századi 

történések elbeszélésénél – az énelbeszélés minden lehetséges 

erénye, sajátossága elveszik. A narrátor teljesen kívülről látja 

az eseményeket, mintha nem szereplőhöz kötött fokalizációval 

lenne dolgunk. (Van ennek indoka, hisz a mesélő századokkal 

később élő szereplő, s nem kuriózum az ennyire kívülről 

szemlélő narrátor, ám ezúttal nem sejtünk tudatosságot e 

mögött.) Különösen zavaró, hogy a regény végén éppoly hirte-

len vált személyes hangnemre, egyértelműen belső, szereplő-

höz kötött fokalizációra az író. 

Szintén kifogásolható a cseppet sem rejtett didaxis. Orbán 

Dezső világlátása, gondolkodása gyorsan egyértelművé válik 

az olvasó számára, véleményét a háborúról, a technikai civili-

zációról nem rejti véka alá. De hasonlóan nyílt és tudatosan 

tanító szándékú erkölcsi, etikai kérdésekben is. 

Érdekes, hogy két technika iránt rajongó kortárs, Karinthy 

és Szathmári mellett Orbán Dezső egy új attitűdöt mutatott 

meg. A 22. századi események tanulsága az lett, hogy az em-

beriségnek vissza kell(ett) térnie a természetes dolgokhoz, s a 

„technikai életnek” teljes egészében vége lett. E korszak be-

mutatása ettől az „elavult, technikabarát szemlélettől” 
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disztópikus, még ha a műfaj szokásos szuggesztív ereje nincs 

is meg benne. (Van azért néhány más, nyilvánvalóan elítélhető 

vezérlőelve is a kornak, például az egyértelmű kasztosodás s 

az ez alapján predesztinált életforma.) 

„Utópiában”, a 26. században aztán „a dúsan termő, bőkezű 

természet visszacsábította az embert a növény- és gyümölcs-

evésre.”295  

„A technika elért a határig, amelynél nincs tovább. Ennek 

levontuk a következményeit és azt mondjuk, hogy éljen a ter-

mészet.”296  

Ezek után meglepő, hogy a mesélő, F. D. 6438 – nem kis 

nehézségek árán – írógépet, papírt szerez, s regényt ír, ponto-

sabban gépel. 

 

Bár több mint fél évszázad választja el könyvét Jókai legismer-

tebb regényeitől, KÁLDOR MÁRTON: Kaolitváros (1942) című 

utópiája mintha tisztelgés lenne a mester előtt – avagy egy 

epigon próbálkozása a műfajban, melyet a nagy előd is kipró-

bált. Ám a főhős, Alán Péter karaktere – a következetes, önfe-

jű, de jó szándékú uraság – mellett nem sok olyan vonás van, 

mely mérhető A jövő század regénye szerzőjének műveihez. A 

magyar előzmény mellett meg kell említenünk Verne hatását. 

Káldor a francia íróhoz hasonlóan viszonylag pontosan „kidol-

gozza” találmányait, azok használhatóságát, s újításai hihető-

ek is. Ráadásul Alán Némo kapitánnyal is rokonítható, külö-

nösen, ha az elutasítottságot, a világ előli bujkálásra való haj-

lamot vizsgáljuk meg.  

                                              
295 Uo. p. 221. 
296 Uo. 
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Míg a főszereplő figurája okkal hasonlítható korábbi iro-

dalmi tudósokhoz, egyéb vonatkozásokban inkább a hiányos-

ságok, a következetlenségek feltűnőek. Két szerelmi szál is ki-

bontakozik a regényben, egyiknek sem világos a miértje, és 

mindkettő kimenetele is több mint furcsa. Az agresszív férj 

elől menekülő Tessza minden szempontból Alánhoz illő társ, a 

férfi azonban csak futó kaland(ok)ra vágyik. Nem is bízik meg 

az asszonyban, aki az első kötet végén bebizonyítja, érdemes 

lett volna a hűségre, hiszen életét adja a kaolitváros védelmé-

ben. Halála mégsem teszi mártírrá, a későbbiekben is alig em-

lítik. Mintha nem is a hősnek, hanem a szerzőnek lett volna 

terhére, eltűnése különös, megmagyarázhatatlan. 

A jóval fiatalabb Divéky Dóra, az ünnepelt színésznő sokáig 

mintha csak játszana rajongójával, s csak a történet vége felé 

találnak egymásra. Ekkor – üzleti ügyek miatt – elsodródnak 

egymás mellől, s az előzményeket figyelembe véve érthetetlen, 

indokolatlan a szakításuk, a nő hűtlensége, melyről Péter is 

közvetve szerez tudomást.  

Míg a tudományos, sőt a közgazdasági részletek kidolgozá-

sában Káldor alaposnak mondható (ha nem is annyira, mint 

Ligeti A bűvös erszényben), az egyéb motívumok erőltetettek, 

kidolgozatlanok. Nőalakjai nem karakteresek, felismerhető 

vonásaik viszont sablonosak. A disztópiák világától is távol 

állnak, végig olyan érzésünk lehet, mintha a szerelmi szál(ak), 

a nők illemből kerültek volna a regénybe… Ehhez képest je-

lentős terjedelemben olvashatunk róluk. Jellemző, hogy a 

könyv elején Tessza megszöktetése kapcsán több apró részle-

tet megtudunk a feltalálóról s az általa kifejlesztett vernei esz-

közökről, szerkezetekről, ám a kaolitvárosok részletes terveiről 
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és az ezzel kapcsolatos vívódásokról meglehetősen erőltetett 

„hangosan gondolkodásból” értesülünk. Míg a dialógusokból, 

illetve a leírt eseményekből megszerzett olvasói ismeretek ér-

dekesek, a magában hangosan beszélő, gyötrődő férfi figurája 

hiteltelenné válik:  

„És embereket akarsz boldogitani a sok-sok önkinzó gyöt-

rődéseid árán kiagyalt ujszerü kunyhókkal? Hát azt hiszed 

tán még mindig, hogy a műszaki haladás boldogabbá tudja 

tenni az embert? És a repülés, a villanyszikra, avagy eddigi 

találmányaid koronája: a kaolit meg tudja változtatni az em-

ber egyetlen részecskéjét is? 

De hirtelen élénk szóval vágta el a vitát az Alán lelkében élő 

alkotó-szellem…”297 

Szintén lehet hiányérzetünk a narratíva kapcsán bizonyos 

részleteket illetően. Viszonylag gyorsan kiderül, hogy milyen 

elképzelés alapján épülnek fel Alán kísérleti telepei, ám innen-

től nem avat be részletekbe a szerző. A főhős szerelmi életének 

részletes leírása nem ismétlődik meg a kaolit titkainak elbe-

szélésénél. Ahogy elkezdődik a harc a hagyományos építő-

anyagok gyártói és az újítók között, alig kapunk új informáci-

ót az „utópiavárosok” technikai hátterével kapcsolatban. 

Érdekessé teszi ugyanakkor e regényt, hogy – miközben egy 

utópisztikus elképzelést mutat be – végül kudarcba fullad 

Alán terve, irigyei tönkreteszik, s végül ő maga pusztítja el éle-

te fő művét. Mintha Max Horkheimer megállapítását akarná 

igazolni a szerző: „Az utópia csupán tehetetlen vágy kifejező-

dése lehetett, puszta költészet.”298 

                                              
297 Káldor Márton: Kaolitváros I–II. [s. l.] Árkádia, 1942. p. 37. 
298 Horkheimer, Max: Az utópia. I. m. p. 22. 
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Pedig látszólag tökéletes az arisztokrata-feltaláló által el-

képzelt modell. A kis munkásközösségek mindent megkapnak 

ahhoz, hogy jól boldoguljanak. Ám – Poszler szerint jellemző 

eleme ez az utópiáknak299 – a dolgozók mintha nem tudnának 

mit kezdeni a harmóniával. Ráadásul az az uniformizált mik-

roközösség, mely például Ligeti könyvében működőképesnek 

mutatkozik, itt ellenérzéseket vált ki tagjaiból. Bár nem az 

uniformizmust utasítják el – ez se lenne furcsa, utóbbiakban 

gyakran találkozunk hasonló példával300 –, nem találják a he-

lyüket az új rendben.   

Fontos leszögeznünk, hogy a kudarc ellenére A Kaolitváros 

nem antiutópia, hiszen a hangsúly nem a kaolitot elutasító 

világon van, hanem azon, hogy hogyan működhetnének azok 

a miniállamok, tökéletes minitársadalmak, melyek egy forra-

dalmian új s hihetetlenül olcsó építőanyag köré szerveződtek.  

 

Fekete Gyula A kék sziget című regénye (1961) hamisítatlan 

utópia. A szerző nagyszerűen használja ki az ebből adódó le-

hetőségeket, a műfaji sajátosságokat, ám – s írjuk ezt a kor 

számlájára: az ötvenes évek végén keletkezett a mű – didakti-

kussága, az egész könyv programszerűsége szinte élvezhetet-

lenné tette a mai olvasó számára a korábban népszerű fan-

tasztikus történetet. Egy „nyílt eszű”, szegény, önhibáján kívül 

iskolázatlan munkásfiú (akiből később csillagász lesz…) ka-

landjain keresztül ismerkedhetünk meg a tökéletes országgal 

(Szimmaren), melynek vezetői természetesen egyfajta szocia-

lizmust választottak államformájául. A fiatalember két barát-

jával a nyilasok elől menekülve kerül kapcsolatba a szimma-

                                              
299 Poszler György: i. m. p. 130. 
300 Poszler: i. m. p. 108. 
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reniekkel, a kék sziget polgárai befogadják őket, s megtanít-

ják, hogy kell élni e különös Utópiában, s mi lenne az ideális 

berendezkedés az egész világon.  

Az olvasó már akkor sejtheti a szerzői attitűdöt, amikor – 

még Budapesten – a fiúk a kommunizmusról nem mernek be-

szélni, hiszen az csak egy „álom”, melynek gondolatát is irtani 

igyekszik a náci rémuralom. 

Aztán a szigetországban is gyorsan kiderülnek az alapelvek: 

a két fő üldözendő dolog a vallás és a magántulajdon. A töké-

letesen kitalált társadalmi, gazdasági berendezkedést külön-

böző ’tanács’-ok szervezik, például a ’Tervgazdálkodási Ta-

nács’. S ha az olvasó számára még nem lenne egyértelmű, 

hogy regénynek álcázott politikai programot olvas, a kötet kö-

zepén eloszlanak kétségeink. A szigetország vezetője hosszas 

monológban ecseteli a Föld lehetséges sorsát. Az egyik lehető-

ség, hogy az atombombák segítségével egymást s önmagukat 

egyaránt elpusztítják a szembenálló felek. „A másik: végleges 

megoldás. Ha ez egész külvilág Szimmaren útjára lép. Nevez-

zék, ahogy akarják, szocializmusnak, kommunizmusnak, vagy 

bármi másnak, ezen majdcsak nem vesznek már össze.”301  

Bár időben nem utaznak hőseink (a második világháború 

végén indul a néhány évig tartó cselekmény), a tökéletes tár-

sadalom természetesen előbbre tart a technikai fejlettségben 

is. Fekete Gyula sci-fi regényekre jellemző csodákról – tár-

gyakról, eszközökről, gépekről – ír, melyek csak ritkán annyi-

ra elrugaszkodottak, hogy ne tudjuk elképzelni azokat. (Né-

hány súlyos tévedés/túlzás azért akad, ilyen például az ön-

gyújtót működtető, abba beszerelt kis atomreaktor.) 

                                              
301 Fekete Gyula: A kék sziget. Bp.: Móra, 1961. p. 261. 
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Természetesen különös jelentőséget kap az űrutazás, mely-

re az ötvenes évek végén mindkét nagyhatalom készült. (Ga-

garin útja egyébként nagyjából A kék sziget megjelenésének 

idejére esett.) 

A technikai színvonalnál nagyobb a különbség a két világ, a 

kor Magyarországa és Szimmaren lakosainak életmódja kö-

zött. A főszereplő, Zsiga először afféle Gulliverként csodálkozik 

rá az ingyenes élelemre, ruhára, a változatos munkahelyi kö-

telezettségekre. Kezdetben – szintén angol elődjéhez hasonló-

an – az összehasonlítás közben ösztönösen védi megszokott 

életvitelét, hogy aztán maga is meggyőződve az új rend tökéle-

tességéről, minket, olvasókat is könnyebben meggyőzzön. 

A meggyőzés érdekében Fekete Gyula a korszak kliséinek, 

sztereotípiáinak sorát használja fel. A „találékony magyar”, „az 

értelmiséginél megbízhatóbb munkás”, a „lump, dőzsölő, mo-

hó egyetemista”, „a gonosz német katona” figurái még lapo-

sabbá teszik az amúgy is kiszámítató cselekményt.  

Viszont érdekes a regény végén található, nehezen értel-

mezhető kis epizód, mely egy másik bolygó életébe ad betekin-

tést. A Diána nevű égitest lakóit – afféle fordított Faremidó-

motívum ez – régóta figyelik fejlett műszereikkel a szimmare-

niek, újkori történelmüket tulajdonképpen ismerik is. Hábo-

rúk, ellenségeskedés, kasztosodás jellemzi e fura társadalmat, 

melynek felépítése, logikátlansága, a behinek világát idézi. A 

kis rész funkcióját a regényben metaforikussága adhatná 

meg, ám nehéz tanulságot megfogalmazni a meglehetősen kö-

vetkezetlen, illetve indokolatlan csatározások után. E kis, mi-

se en abyme-szerű szakasz a végére azért egyértelmű lesz: a 

kék sziget tudósai ösztönzésére az addig elnyomott osztály 
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tagjai, a vatrongok forradalmat robbantanak ki. A „társada-

lom örök békéjéhez” elkerülhetetlenül harcolni kell egy utolsót 

– fogalmazzák meg a földi kutatók. 

A más utópiákban megszokott motívumokhoz képest kevés 

újdonságot találunk Fekete Gyula könyvében. Az utilitaritás 

nem szélsőséges, a művészetek jelentőségére külön felhívja a 

figyelmet az író. (Másutt gyakran találkozunk ezzel ellentétes 

nézetekkel – lásd például Lengyel Menyhért könyvét.) Mégis 

érdekes, olvasható lenne a kötet, ha nem lenne nyilvánvaló a 

szerző célja: a szocializmus apoteózisa. 

 

Fekete Gyula kötődése az utópia műfajához talán mindegyik 

magyar szerzőénél erősebb. Számszerűen is igaz ez (négy utó-

piája ismert), és az is érezhető, hogy igyekezett – a műfaji ka-

tegórián belül maradva – különböző típusú (például narráció-

jú) regényekkel kísérletezni. A talán legkevésbé sikerült da-

rabja e próbálkozásoknak a Szerelmesek bolygója (1964), mely 

mintha iskolapéldája lenne annak, milyen klisék, narratív és 

narrációs megoldások riaszthatják el az utópiák olvasóit. 

(Másképpen fogalmazva: e regény megmutatja a műfaj szerző-

inek általános gyengeségeit – bizonyságát adva annak is, mi-

ért szület(het)tek minden szempontból érdekesebb művek az 

antiutópia műfaji kategóriájában.) 

A Szerelmesek bolygója  éppúgy programbeszéd, mint A kék 

sziget, mégis a különbségekről érdemes leginkább szólni. A 

szerző célja itt nem egy politikai rendszer apoteózisa volt, a 

narratíva alapján inkább morális, etikai kérdések tárgyalását 

feltételezhetnénk. Ám a történet annyira egyszerű és érdekte-

len, hogy a befogadó számára hamar kiderül, a narráció való-
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sággal rátelepszik a narratívára, az igazán fontos dolgokat 

mindig az elbeszélő s nem a szereplők – vagy cselekedeteik – 

mondják el.  

A cselekmény néhány mondatban összefoglalható: egy 30. 

századi lány megsértődik a vőlegényére, mert nem akarja kö-

vetni az Esthajnal szektorba, hogy életük végéig gondtalanul, 

komolyabb munka, elfoglaltság nélkül, csak egymással töltsék 

idejüket. Ő végül egyedül is elmegy, ám – részben szerencsét-

len véletlenek miatt – a fiú hiába repül utána, elkerülik egy-

mást, s mire a lány rájön a választott életforma ürességére, s 

arra, hogy felesleges másutt keresni a boldogságot, ha az a 

közelben is meglelhető, már túl késő lesz, vőlegénye időközben 

mást vett feleségül. 

A didaktikusan, direkten megfogalmazott tanulság persze 

nemcsak a főhős, Marita számára lenne fontos. Fekete Gyula 

igyekszik általánosítani, s jegyzőkönyvszerű részletekkel be-

mutatni, a 30. század vezetői hogyan jönnek rá a tervek, célok 

nélküli, hedonizmuson alapuló létforma (mely az Esthajnal 

szektor sajátossága) működésképtelenségére.  

Sajnos mindehhez a cselekmény nem elég erőteljes, a sze-

replők kiszámíthatóak és egysíkúak, a narrátor pedig mindvé-

gig, hangsúlyozottan tanít. A didaktikusság mellett zavaró az 

elbeszélői attitűd azért is, mert a mesélő a mindentudó, az 

események felett, azokon kívül álló, látszólag objektíven érté-

kelő pozícióból közöl tényeket, információkat. Ezzel is azt a 

hatást erősíti, hogy ő látja helyesen a helyzetet, s nemcsak a 

szereplők lehetséges realitásérzékét vonja kétségbe, hanem az 

olvasóét is. Ráadásul néhány apró részlet miatt – különösen a 

mai befogadó számára – hamar hiteltelenné válik a narrátor, s 
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így különösen nehéz elfogadni ezt az elbeszélői attitűdöt. Né-

hány ilyen részlet:  

– A szereplőket kódok jelölik, ám az aipótuk gyakran hasz-

nált megoldása itt pozitív minősítést kap („haszontalan családi 

nevek”302). 

– A vallásellenesség didaktikus részletességgel kifejtve kü-

lön fejezetet kap. 

– A történelmi események viszonyítási alapja a „Nagy Ün-

nep”, vagyis „A Forradalom” ezeréves évfordulója 2917-ben. 

Mivel a szerző nem él – legalábbis szándékoltan – iróniával, 

öniróniával, nehéz komolyan venni olyan fogalmakat is, mint 

a „néprakéta” (lásd „népautó”), a BHÉV (Bolygóközi Helyiérde-

kű Vonalhálózat), vagy azokat a társadalmi berendezkedése-

ket, melyeket Bülbülénia, Obulokrácia, Spartafascia vagy 

Vandalúzia esetében leír. E fejezetek mintha Romhányi Mézga 

Aladárjából kerültek volna ide (némelyik motívum szó szerint 

egyezik is), ám a humor, az irónia hiánya súlytalanná és ér-

telmezhetetlenné teszi ezeket ebben a regényben.  

A Szerelmesek bolygójában furcsán keverednek utópiszti-

kus és antiutópisztikus elemek. De ami még inkább feltűnő: 

Fekete Gyula csak részletekben mert új narrációs eszközöket 

(jegyzőkönyvek, tudományos leírások) alkalmazni, nem mert 

kronologikus, heterodiegetikus elbeszélésű cselekmény nélkül 

utópiát írni. Ezt majd tíz évvel később teszi meg, Triszex című 

könyvével.  

 

Fekete Gyula utópiái és antiutópiái közül kétségkívül a legér-

dekesebb – legalábbis narratológiai szempontból bizonyosan – 

                                              
302 Fekete Gyula: Szerelemesek bolygója. Bp.: Kozmosz Könyvek, 1985. p. 23. 
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a Triszex (1974) című regénye. Bár a Kozmosz Fantasztikus 

Könyvek sorozatban jelent meg, nemcsak a korszak sci-fijei 

közül lóg ki sajátos narrációjával a kötet. A korábbi (lásd fen-

tebb) tapasztalatok alapján a szerző itt nem erőltet igazi törté-

netet, cselekményt az utópiához, Erósz bolygó társadalmát, 

problémáit (melyek persze – megfelelve a műfaji sajátosságok-

nak – valójában a földi jelenből kiindulva, egy lehetséges földi 

jövőre utalnak) tudósok feljegyzéseiből ismerjük meg.  

Különleges a kötet a tekintetben is, hogy a korábban megje-

lent A kék sziget afféle spin-offjának is tekinthető, hiszen a 

két kutató, aki leírja a különleges bolygó viszonyait, a 

Szimmaren-könyv két főszereplője. Kiemelkedik a szerző ha-

sonló művei közül a Triszex azért is, mert itt szakít a „min-

dentudó elbeszélői-narrátori” attitűd hagyományával, Erósz 

sajátosságait a Showfőző házaspár tudományos eredményei-

nek citátumaiból ismerjük meg. Mindez lehetőséget adott arra 

is, hogy a szerzői nézőpont különbözzön a leírt véleménytől. 

Az író nemegyszer hivatkozik arra, hogy véleménye eltér az 

idézett tudósokétól – ez önmagában is érdekesebbé teszi a 

narrációt a két korábbi utópiáéhoz képest. Ráadásul Fekete 

Gyula nyilvánvaló iróniával „vitatkozik” Showfőzőékkel, rendre 

olyan kérdésekben, melyek leginkább vonatkoztathatók kora 

társadalmára. Erósz berendezkedése szinte pontosan fordí-

tottja a földiének (a matriarchális alapok az élet minden terü-

letén jellemzőek). Azzal például, ahogy a domináns nők hűt-

lenségéről s az ebből adódó konfliktusokról, majd társadalmi 

feszültségekről értekezik, nyilván egy lehetséges földi problé-

mahelyzetet vázol fel – fordított „szereposztással”. 
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A tudósok nézőpontjának megkérdőjelezése, az író látszóla-

gos naivitása és vak elkötelezettsége hazája, társadalma iránt 

gulliveriádaszerűvé teszik a regényt. Ahogy e műfajra jellemző 

az is, ahogy a történet elején még utópiaszerűen tökéletesnek 

bemutatott rendszerről végül kiderül működésképtelensége. 

(Ez ezúttal a teljes pusztulását is jelenti.) Ezzel együtt persze 

rögtön felvetődik az a kérdés is: nem disztópia-e inkább a 

Triszex? A válasz nem lehet egyértelmű. A regény első felében 

bemutatott erószi társadalom se nem jobb, se nem rosszabb 

az emberi fejlődés korai szakaszainál. A borzadva leírt „fiúke-

reskedelem”, a hímneműek árucikként kezelése – ellentétes 

előjellel persze – nem ismeretlen az olvasó számára. 

Változást az Első Nagy Forradalom hoz Erószra. Az „érzelem 

forradalma” meghozta a monogámia iránti igényt, emellett pe-

dig „nőt és férfit soha ki nem tapasztalható, képletekben föl 

nem írható, sem értelemmel, sem kényszerrel meg nem zabo-

lázható erő keríti hatalmába: a szerelem.”303 

Erósz történelmének ez az aranykora. A dajnák technika és 

civilizáció jócskán meghaladja a földi szintet, s a szerző ösz-

szehasonlító megjegyzése – „mennyire elmarad ez a szemlélet, 

a felfogás a mi szexuálisan felvilágosult korunk modern szem-

léletétől, felfogásától” – nyilvánvalóan ironikus. Az a részletes 

leírás, melyet az ekkori állapotokról ad a szerző, valójában 

Utópia – mint tökéletes világ – anatómiája. Jellemző, hogy a 

dajnákoknak nincs szavuk sem a ’béké’-re, sem a ’háború’-ra. 

A legközelebbi szinonimák a ’nyugalom’, illetve a ’perpat-

var’.304 

                                              
303 Fekete Gyula: Triszex. In: Szerelmesek bolygója. I. m. p. 328. 
304 Uo. p. 337. 
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A Második Nagy Forradalom részben – elsősorban gazdasá-

gi, politikai szempontból – tovább javította a helyzetet a boly-

gón, ugyanakkor ez idő tájt alakult ki az úgynevezett „harma-

dik nem” (családi kapcsolatban, házasságban nem élő, auto-

nóm nők), ami aztán jórészt a társadalom későbbi pusztulá-

sához vezetetett. A nemi identitás, nemi szerep önkényes vá-

lasztása, az érzelmi kérdések racionalizálásának szándéka 

olyan feszültségeket keltett, melyet nem bírt el Erósz beren-

dezkedése. Nem jelentett megoldást a negyedik (hímnős ön-

termékenyítő) nem kialakulása sem. A három nem képviselői-

nek számaránya lehetetlenné tette a normális kapcsolatok ki-

alakulását, s fokozatosan eltűntek a férfiak a bolygóról. A ne-

gyedik nem pedig önmagában nem biztosíthatta a fennmara-

dást. Az utolsó fejezetek apokaliptikus leírásai természetesen 

arra utalnak, nemcsak erószi viszonyok között tűnhet el egy 

egész társadalom, kultúra:  

„Láttuk már, ha kivonjuk a kultúrából a szerelmet, bele-

pusztul a kultúra. A dajnák civilizáció utolsó szakaszát vizs-

gálva arra kell ráébrednünk: az öngerjesztett szexualitás ön-

magát irtja ki, föllazítva a nemi vonzatok szövedékét, a társa-

dalom legerősebb kötőanyagát. S az atomjaira bomló társada-

lomban elkorcsosul a közösség történelmi terméke: az értel-

mes ember…”305 

A nőközpontú, a hagyományos női szerepeket elutasító tár-

sadalom képe korábban is megjelent már (anti)utópiában – 

lásd Karinthy Capillariáját –, sőt nem idegen motívum ez a 

gyermekirodalomtól sem. Ahogy arra GALGÓCZI KRISZTINA he-

                                              
305 Fekete Gyula: Triszex. In: Szerelmesek bolygója. I. m. p. 423. 
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lyesen rámutat306: Benedek Elek meséiben (lásd például A ki-

rálykisasszony cipője címűt) feltűnik már a 19. század vége 

archetípusos figurájának előképe. A femme fatale típusú hős-

nők aztán fontos helyet töltöttek be a drámairodalomban is. 

A Triszex tehát nem ettől különleges, inkább a választott 

narrációs formától.  

 

Fekete Gyula előbb tárgyalt művével egy kötetben jelent meg 

Világlátott Bonifác (1974) című kisregénye. (Később a Szerel-

mesek bolygójával együtt, kvázi trilógiaként is kiadták a há-

rom művet.) E rövid történet több utópisztikus motívumot tar-

talmaz, ám a műfaji besorolás mégsem lehet egészen egyér-

telmű. A cselekmény szerint az írót egy fuvaros traktálja kü-

lönleges utazásának részleteivel, tizenöt beszélgetés során 

árulva el egy csodás, tökéletes kis szigetország néhány titkát. 

Bonifác történetének középpontjában azonban mégsem a gaz-

dasági, társadalmi megoldások, a technikai csodák állnak. 

Ezekről ugyan sok mindent megoszt hallgatójával, ám valójá-

ban egy szerelmi csalódást mesél el, melynek tanulsága legin-

kább az, hogy inkább a tanult emberé a világ – legalábbis a 

nő. (Emellett ismét elhangzik a Szerelmesek bolygójának ta-

nulsága: „Nem vezet az jóra, higgye meg, hogy mindig min-

denki mást szeretne csinálni, mint amit éppen csinál.”307) 

„Csodaország” leírása A kék sziget technikai részleteket tagla-

ló elbeszéléseire emlékeztet, ám fontos különbségek is van-

nak. Bonifác – személyiségéből adódóan – sokkal egyszerűb-

ben, elnagyoltabban mesél, mintha egy narrátor tenné. Rá-

                                              
306 Galgóczi Krisztina: Fejetlenség a századfordulón. Egy drámai motívum nyomában. In: Holmi, 
2004. 16. évf. 1. sz. p. 12. 
307 Fekete Gyula: Világlátott Bonifác. In: Triszex. In: Szerelmesek bolygója. I. m. p. 511. 
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adásul így a Fekete-utópiákra jellemző didaktikusság is ke-

vésbé érzékelhető, a szerző a fuvaros „fedezéke mögül” nem 

bújik ki. A sutaságok, az esetenkénti túlzott lelkesedés, a sa-

játos gondolkodásmód gazdája mindig Bonifác lesz.  

E kisregénnyel kapcsolatban olyan érzésünk lehet, mint 

amit a szerző fogalmaz meg hősével kapcsolatban: talán töb-

bet érdemelt volna, talán érdemes lett volna komolyabban 

venni.  

 

SZENTMIHÁLYI SZABÓ PÉTER A tökéletes változat (1983) című re-

génye említhető az egyik legjellemzőbb példaként, ha az ifjú-

sági aipótukat vizsgáljuk. Sci-fi alapú disztópia ez, mely nyel-

vezetében (elsősorban onomasztikájával) és cselekményének 

motívumaiban is sokat őriz a műfaji sajátosságok közül. Rá-

adásul a történet valójában két utópia – ideálisnak induló tár-

sadalmi berendezkedés – megalakulását, majd bukását is be-

mutatja, s közbeékelődik egy diktatórikus rendszer leírása is. 

„Kicsiny és gyengén fejlett országok jövőjéről science fictiont 

írni – nos, ehhez nem képzelőerő kell, hanem keserű hu-

mor”308 – írja Szentmihályi, ennek megfelelően regénye nem 

hazánk, hanem a világ jövőjét taglalja. (Említsük ezt pozití-

vumként, néhány előd esetében láttuk, a „világmegváltó ma-

gyarok” témája jobb esetben rácsodálkozást vált ki a naiv 

szerzővel kapcsolatban, mindenesetre nehezen vehető komo-

lyan.) 

A történetet nem kronologikus rendben mutatja be az író, 

Oxygéniához hasonlóan (lásd később) itt is először a követ-

kezményeket látjuk (primitív, illetve mutáns törzsek laknak a 

                                              
308 Szentmihályi Szabó Péter: Magyarok az űrben. In: Uő.: A tökéletes változat. Bp.: Kozmosz Köny-
vek, 1983. p. 167. 
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Földön), s csak később ismerjük meg az okokat. A késleltetés 

nem jelentős, hiszen a magyarázatban főszerepet játszó John 

F. Gwandal már a 4. fejezetben megjelenik, s innentől majd-

nem az elbeszélés jelenéig sorban követhetjük az eseménye-

ket. Gwandal egyébként izgalmas alakja a regénynek. Az a 

szerep, melyet – időrendben – eleinte betölt, nagyon hasonlít 

ISAAC ASIMOV Alapítvány-sorozatának Hari Seldonjáéhoz. A 

tudós, aki látja, „kiszámítja” a Föld sorsát, s ezért tenni pró-

bál a katasztrófa elkerüléséért. (A két hős sorsa éppen attól 

különbözik, hogy Seldon megvalósíthatja tervét, Gwandalt vi-

szont száműzik, s bekövetkezik az apokaliptikus kataklizma.) 

A Földön kívül eltöltött időszakban Gwandal a „tudós vezér” 

archetípusának megjelenítője lesz (megint egy afféle vernei 

hős, nem ritka ez utópiákban sem), aki ötleteivel, terveivel az 

emberiség fennmaradásának letéteményese. Igazán érdekessé 

attól válik figurája, hogy az ekkor általa kidolgozott tökéletes 

társadalom – egész pontosan tökéletes város: Perfectopolis – 

terve, bár működőképes, de nem emberséges. A hős tervéről 

így utólag derül csak ki, hogy zsákutca volt. 

Az említett két utópia közül az első leginkább a Világtanács 

genetikai programjának köszönhetően jött létre. A „negatív 

kormányzat” célja az volt, hogy kreatív gondolkodásra képte-

len, manipulálható tömeget irányíthasson, látszólag mindig 

elégedett polgárok kövessék az utasításaikat. (Talán nem vé-

letlen, hogy a 80-as évek kelet-európai írója olyan vezető tes-

tületet talál ki, melynek tagjai kivétel nélkül nagyon idős em-

berek.) 

A Világtanács utópiája valójában színtiszta disztópia, legin-

kább Ende Momója jut eszünkbe róla. Bukása elkerülhetetlen, 
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bár az okokat Gwandal sem látta előre: „Pontos okot megjó-

solni évekkel az események előtt tudománytalan, tehát képte-

lenség. Háborút robbanthat ki például, ha a barna hajúak vá-

ratlanul gyűlölni kezdik a szőkéket, a bajuszosak a borotvál-

takat, a férfiak a nőket, a gyalogosok azokat, akik turboheli-

kopterrel rendelkeznek és így tovább. Csupán az antagoniz-

mus kifejlődése, tendenciája és valószínűsége figyelhető meg, 

totális erőszakba való átcsapásának közvetlen oka – vagy 

ürügye – egyelőre nem.”309  

Miután a földi élet elpusztult, a korábban száműzöttek 

előbb sikeres harcot folytattak a túlélésért, majd – gondos ter-

vezés után – visszatértek az anyabolygóra, hogy immár a lehe-

tő legtudatosabban építsék fel a tökéletes társadalmat. Ehhez 

Gwandal 4. Világmodell című munkája volt az alap, mely az 

ókori görög poliszrendszert tekintette példának. „Utópia Mag-

na” azonban megint csak bukásra volt ítélve, hiszen polgárai 

szabadsága látszatszabadság volt, s fontos követelmény volt 

az empátia hiánya, egyfajta érzéketlenség. Ez elsősorban a 

mutánsokkal és a „primitív törzsekkel” szemben volt elvárás, 

de érvényesült a mindennapokban is. A „megfigyelni, őrizni és 

nem beavatkozni” elvet tartalmazta az új Biblia is, s ezt az 

alapeszmét ritkán szegték meg, érdekes módon akkor sem az 

emberiesség okán, inkább az istent játszás szándéka vezérelte 

a perfectopolisziakat.   

Utópia Magna széthullásához azonban végül nem „belső fe-

szültség” vezetett, kívülről kellett, hogy érkezzen valaki: Omer. 

A Hatos Bunker törzs tagja kiemelkedett társai közül, nem 

véletlenül lett ő a csapat Emlékezője. (Figyelemre méltóan 

                                              
309 Szentmihályi Szabó Péter: A tökéletes változat. Bp.: Kozmosz, 1983. p. 13. 
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egyező szerep és motívum ez a jóval később keletkezett, világ-

szerte ismert és sikeres, Az emlékek őre című könyvvel. A kü-

lönbség csupán annyi, hogy LOIS LOWRY történetében civilizált 

emberek között, bár vélhetően egy hasonló kataklizma után 

tölti be ezt a szerepet egy kiválasztott. Az is közös pont, hogy 

az Emlékező maga választja ki utódját. E momentumnak is 

van jelentősége mindkét antiutópiában.) 

Omer mellett még valaki kellett Perfectopolisz bukásához: 

az „eredeti” Gwandal kétezer éve tápfolyadékban létező agyfél-

tekéje. A két személyiség egyesülésével született meg aztán az 

a bölcs vezér, aki nem akart se isten, se mindenható vezető 

lenni. (A vadember és a tudós szimbiózisa sem új elem, ZSOL-

DOS PÉTER A feladat című regényének alapját adja ez a motí-

vum.) Bölcsesség, évezredes tapasztalat, elszántság és harc-

edzettség egyesült így az új vezetőben, aki már nem akarta 

kidolgozni az 5. Világmodellt. „Variációk vannak… változatok. 

Mindig azt hisszük, ez lesz a tökéletes változat. Mindig azt 

hisszük, egyszeri, ami történik velünk. Talán a fa, a fű, a virág 

is azt hiszi, a hangya, a méh… S közben pontosan azt teszi, 

amit elődei tettek. Hisz és reménykedik.”310  

Az antiutópiák szerzőinek többsége egy konkrét államforma, 

társadalmi berendezkedés, egy elv vagy épp egy izmus műkö-

désképtelensége mellett tesz hitet. Szentmihályi ehhez képest 

annyiban (is) újszerű, hogy általában az ilyen jellegű tervek, 

elvek, általában az izmusok létjogosultságát kérdőjelezi meg.  

Ahogy sok aipótunál megfigyelhető, itt is fontos szerepe van 

a neveknek. Akár személy-, akár földrajzi nevekről van szó, 

„funkciótlanság” a legritkábban fordul elő, ha más nem, jelzés 

                                              
310 Uo. p. 165. 
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értékű a név hangzása. Szentmihályi onomasztikája minden-

képpen figyelemre, említésre méltó. 

A cselekmény – részben – olyan korban, időben játszódik a 

Földön, amikor az emberi civilizáció jórészt elpusztult, s a la-

kosság egyik fele az őskori kultúra életmódjának szintjére 

süllyedve élte egyszerű életét. Ezek az „ősemberek” többé-

kevésbé fizikai tapasztalataik alapján választottak nevet a kö-

rülöttük lévő tárgyaknak, lényeknek. Kommunikációjuk – hi-

szen fejlett társadalomban élők leszármazottai voltak – vi-

szonylag színes, teljes volt, az életmód miatt azonban fokoza-

tosan egyszerűsödött, semmi sem indokolta árnyaltabbá válá-

sát. Ismertek például több olyan szót – ’meteorológia’, ’egzisz-

tencializmus’, ’encefalogram’ –, amelyek hangalakjához már 

nem tudtak jelentést kapcsolni. Hogy mégse merüljenek fele-

désbe, a törzs mindig választott egy Emlékezőt, aki egész élete 

során memorizálta a már homályos jelentésűvé vált szavakat, 

hogy aztán élete vége felé átadhassa majd tudását utódjának. 

  Az Emlékezőhöz hasonlóan szerepe, feladata alapján kapta 

nevét a Kapitány is, akárcsak az Őrök, akiknek rangját a ne-

vük után tett szám jelezte. (A legmagasabb az Őr I. beosztás 

volt.) 

E szemlélet tükröződik a környezet élő és élettelen dolgai-

nak megnevezésében: a környező törzsek lakói közül a mu-

tánsokat Kétfejűeknek nevezték, az ismeretlen, légi járművön 

is közlekedő idegeneket – Gwandal száműzött társainak utó-

dait, a perfectopolisziakat – Lényekként említették, míg a „ter-

ritórium” határán lévő folyó egyszerűen a Nagy Folyó nevet 

kapta.   
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E szavak etimológiájával többnyire nem foglalkozik az író, 

hiszen kikövetkeztethetők a magyarázatok. Más a helyzet né-

hány személynévvel. 

A főszereplő, Omer csapata a Hatos Bunker törzs nevet vi-

selte, amiből arra következtethetünk, hogy a világégést okozó 

nagy háborút egy bunkerben vészelhette át az a kisebb közös-

ség, amelynek leszármazottai később újra átélhették a civili-

záció fejlődését. Hasonló magyarázata lehet a Radar törzs és a 

Légzsilip törzs nevének is. 

Külön kell szólnunk a főszereplőről, Omerről. Az Omer név 

hasonlít a többi, rövid, megmagyarázhatatlan eredetű sze-

mélynévhez – lásd például Tirri –, idővel azonban kiderül, hogy 

a Homer Kennedy Blythe lerövidített változatáról van szó. 

(Ahogy a Tirrinek is volt egy bonyolultabb változata: Lewis 

Tyrell.) 

Hogy a főhős neve emlékeztet a nagy görög énekesére, talán 

nem véletlen (a műben egy helyen van egy utalás az Iliászra), 

hiszen Omer igazi homéroszi, Odüsszeuszra emlékeztető, arc-

hetípusos hős: bátor, leleményes. 

Szintén túlmutatnak viselőjükön a következő tulajdon-

nevek:  

– Perfectopolis: a Gwandal álmodta hibátlan világmodell tö-

kéletes (fő)városa. 

– Az az űrhajó, amely eredetileg Gwandal vezette száműzöt-

tek elpusztítására indult, a Phoenix nevet viselte. Végül ez a 

jármű tette lehetővé, hogy a menekültek visszatérjenek a 

Földre, tehát a halhatatlanság, megújulás jelképeként értel-

mezett főnix betöltötte „funkcióját”. (A Phoenix mellett még 
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egy beszédes elnevezésű hajó érkezett Gwandalékért, az 

Armstrong.) 

– Kevésbé szorul magyarázatra annak az űrhajónak a neve, 

amelyen a száműzetésre ítélt Gwandal és családja utazott, a 

Santa Maria utasainak célja ugyanis egy lakható bolygó felfe-

dezése volt. Ez a bolygó a Satanas lett, mely – bár pokoli kö-

rülmények között, de végül – biztosította az életben maradást. 

– A Krieger név is a Satanashoz kötődik, a német ’Krieg’, 

’háború’ szót nevében viselő kalóz Keselyűk gúnynéven emle-

getett csapatával addig zargatta, fosztogatta a menekülőket, 

míg le nem számoltak velük.  

Gwandal, Alys, Kochran, Lundgreen – bár nem feltétlen mel-

lékszereplőkről van szó – nevének vizsgálatával nem érdemes 

hosszú időt eltölteni. Az írói fantázia itt teljes szabadságot ka-

pott, az egyetlen szempont az volt, elfogultsággal ne lehessen 

vádolni a szerzőt. Így Gwandal gyermekeit Tányának, illetve 

Johnnak hívták, míg a száműzöttek három vezető egyénisége 

Wallace, Karpov és Wen-csang volt. Az efféle „internacionaliz-

mus” megmosolyogtató, de nem előzmény nélküli, a tudomá-

nyos-fantasztikus művek szerzői szívesen élnek effajta semle-

gességgel. Lásd még Fehér Klára műveit. 

 

’Mese’, ’fanatasy’, ’mese-fantasy’ – e műfaji besorolásokkal 

egyaránt találkozhatunk Szentmihályi Szabó Péter Világok vi-

rága (1993) című regénye kapcsán a könyvismertetőkben. A 

szereplőket és a cselekményt elemezve talán az ’aniutópisz-

tikus fantasy’ megjelölés a legpontosabb. A tökéletes változat-

hoz képest inkább különbségek fogalmazhatók meg, éppen a 

műfaj kapcsán is. De nemcsak a sci-fire jellemző motívumok 
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hiánya miatt nehezen hasonlítható a két kötet. A Világok virá-

ga nem egyszerűen könyvnek, hanem egy nagyszabású vállal-

kozásnak indult. Kérdőívek a történet után, kalandjátékra 

emlékeztető feladatok idézik meg a fantasyk világát. A cse-

lekmény – a nem épp hősnek született főszereplő vállalja a fe-

ladatot, hogy a gonosz földjén végigmenve megszabadítsa or-

szágát a sötét erőtől – és a szereplők – manók, mutáns 

„szörnylények” – egyaránt eszünkbe juttatják A Gyűrűk Urát 

is. Vannak azonban jelentős különbségek is Tolkien klasszi-

kusához képest. Míg Szentmihályi narratívája megfelel a mű-

faji követelmény(ek)nek (a disztópiáénak és a fantasyének is), 

a narráció már kevésbé. A lírai vénájáról is ismert Szentmi-

hályi olyan egyszerűsített nyelvet használ, mely nehezen il-

leszthető a mesei alapú antiutópiához. A mesevilág hagyomá-

nyosan gondolatritmusokkal, párhuzamos mondatszerkesz-

téssel díszített nyelvezete többnyire sajátossága a fanta-

syknek is (még ha nem is ugyanazokkal a frazémákkal élnek a 

szerzők), ennek ezúttal nem találjuk nyomát. Míg a nevek jel-

lemzően fantasybe illőek (Ildemar, Nidring, Travia), s a fejeze-

tek előtt egy-egy vers előlegezi meg a történéseket – mintha 

egy krónikás számolna be röviden a várható eseményekről –, 

egyéb nyelvi eszközökkel szűkösen bánik a szerző. Már a 

disztópiákra jellemző részletgazdagság hiánya is nehezen ma-

gyarázható, hiszen a fantasynek éppúgy sajátja ez. Sőt, talán 

még inkább elvárás a saját flóra, fauna, frazeológia megléte, 

hiszen egy fantázia szülte világban kell otthon éreznie magát 

az olvasónak. 

Nem tartalmaz meglepő elemeket a cselekmény sem, rész-

ben talán a szűkszavúságnak köszönhetően elnagyoltnak 
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tűnnek bizonyos részletek. Ahogy összességében az egész 

könyv legjellemzőbb tulajdonsága a kiszámíthatóság.  

 

E fejezetünk tárgyát a magyar gyermekirodalom utópiái és 

disztópiái adták. A következő részben három olyan művet mu-

tatunk be részletesebben, melyek az antiutópiák műfaján be-

lül egyben egy-egy altípus jellemző jegyeit is hordozzák. Egy 

gulliveriáda, egy sci-fi és egy mesei alapú disztópia lesz elem-

zésünk tárgya. 
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IV. Gulliveriáda a magyar gyermekirodalomban –  

Mézga Aladár különös kalandjai 

 

 

A műfajról 
 

Bár a Gulliver – noha félig-meddig véletlenül került oda – má-

ra magától értetődően sorolható be a gyermekirodalmi művek 

közé, a gulliveriáda műfajával óvatosabban kell bánnunk. Mi 

szól az ellen, hogy a gyerekek Swift klasszikusa után ab ovo 

kisajátítsák maguknak a műfaj tulajdonjogát is? Itt van pél-

dául a műfaji meghatározás, tudniillik, hogy a gulliveriáda 

„társadalombíráló irodalom”311, márpedig az ilyen célzatú írá-

sok ritkán befogadhatók gyermekek számára. Ennek persze 

máris ellene vethetjük, hogy az „alapmű” is ilyen célzattal ké-

szült, mégis az ifjabb olvasók kezébe került. (Magyarországon 

előbb jelent meg a gyermekek számára átdolgozott változat, 

mint az eredeti!) S máris van egy támpontunk, mégpedig az, 

hogy Swift tetralógiájának sem véletlenül lett az első két része 

gyerekkönyv, már az ad usum Delphini elvét szem előtt tartó 

fordítások előtt. Óriások, törpék – a meseirodalom jellemző 

szereplői ők, ráadásul a kalandosság is ezt a mesei jelleget 

erősítette. Az ifjúsági kiadványok fordítói (és szerkesztői) dolga 

éppen ezért az volt, hogy elhagyják az inkább csak felnőttek 

számára érthető utalásokat, az „utálkozó” részeket. A megma-

radt szöveg máris gyermekek számára interpretálható mese-

regénnyé vált. 

                                              
311 Keresztury Dezső: Utószó Kazohiniához. In: Szatmáry Sándor: Kazohinia II. Bp.: Magvető, 1957. 
p. 
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Ebből tehát arra következtethetünk, hogy a gulliveriáda le-

het gyerekkönyv, amennyiben a szereplői, a helyszínei hason-

lítanak a többnyire mesékben megszokott alakokhoz, színhe-

lyekhez, s amennyiben nem „uralkodik el” túlzottan a szöve-

gen a szatirikus hang.  

Ha (irodalom)történeti szempontból nézzük a műfajt, nem 

sokat várhatnak az ifjú olvasók. Karinthy előtt nem volt emlí-

tésre méltó magyar próbálkozás, s bár az ő fordítása éppen 

hogy a szájuk íze szerint való lett (szokásához híven nemcsak 

magyarított, ha kellett, húzott vagy át is írt részeket), az általa 

írt folytatások ugyanakkor már nem gyerekkönyvek. Az Uta-

zás Faremidóba (1915) egyszerűen csak nem érdekes a kicsik 

számára, a Capillária (1925) viszont olyan utalásokat tartal-

maz, iróniájának élvezete olyan tapasztalatokat kíván, amely 

feltételekkel még a felnőtt befogadók mindegyike sem rendel-

kezik. (Nem is beszélve a néhol megjelenő erotikus hangról.) 

Karinthy után egy könnyen feledhető Seres Árpád-gulliveri-

áda (Doktor Gulliver a Sarkvidéken) következett 1931-ben, 

majd Szatmári Sándor remekműve, a Kazohinia. Az eredetileg 

Gulliver Kazohiniában címmel megjelent regényt a világháború 

idején – 1941-ben – még cenzúrázva adták ki, végleges formá-

ját csak 1957-es kiadásakor nyerte el. 

A Karinthy-rajongó szerző némely tekintetben még mesterét 

is felülmúlta, s amaz is elismerően nyilatkozott róla. Műve 

azonban hangneme és terjedelme okán sem ajánlható gyere-

keknek. 

Említhetnénk még néhány novellát, kisregényt (Déry Tibor-

tól, Szabó Dezsőtől), amelyek szintén érett befogadót feltéte-

leznek, s végül két olyan regény marad, amely minden szem-
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pontból megfelel a gyerekkönyvek kritériumainak, s egyúttal 

irodalmi igényük is vitathatatlan. Fehér Klára Oxygéniájában 

alapvetően a sci-fi eszköztárában megszokott motívumokkal 

találkozhatunk, emellett sajátosságait egy más szempontú 

műfaji besorolásából vezethetjük le: ez a mű tipikus 

antiutópia. (Ahogy a gulliveriádák jó része – tulajdonképpen 

mindegyik ilyen írás utópia vagy antiutópia.) 

A másik említésre érdemes regény közismert hazánkban – 

rajzfilm formájában. A továbbiakban e művel, ROMHÁNYI JÓ-

ZSEF Mézga Aladár különös kalandjai című történetével foglal-

kozunk a fejezetben. (Egy 2000-es kiadásra hivatkozunk, 

melynek szövege megegyezik az eredeti, 1974-es kiadáséval, 

de nagymértékben eltér a felújított, lerövidített, 2002-es válto-

zattól. Ez utóbbi szerzőjeként egyébként RIGÓ BÉLA van megje-

lölve.) 

Az első felmerülő kérdés az, hogy egyáltalán gulliveriáda-e 

ez a bájos rajzfilmsorozatként közkedveltté vált mű. Röviden 

úgy válaszolhatunk: igen, sőt több is. A hosszabb magyará-

zathoz idézzük fel Balogh Tamás részletesebb, pontosabb mű-

faji meghatározását: „Egy »szabályos« gulliveriáda így fest: a 

történet sematikus: a képzeletbeli utazás (imaginary voyage) 

ötletét felhasználva, s az útikönyvek iránti kortárs érdeklődést 

kihasználva a királyi flotta sebészorvosának, Lemuel Gulliver-

nek utazását meséli el. A választott hős tipikus, átlagos – an-

gol – polgár, aki a sors szeszélye folytán különös helyzetekbe, 

irracionális adottságokkal rendelkező társadalmakba kerül, 

ahol az irreális helyzetek az ő személyét és nézeteit is irreális-

sá és irracionálissá teszik. A kötelező történetelemek, ame-

lyekből a gulliveriáda áll: mentegetőzés, ismét utazás, hajótö-



 159 

rés, idegen országba kerülés, lakók, nyelv, társadalom meg-

ismerése, az angol társadalom bemutatása, szembesítések és 

szembesülések (jók és rosszak), szökés vagy elbocsátás, haza-

térés, fogadkozás. Az elbeszélő mindig azonos az utazóval, így 

a gulliveriáda csak egyes szám első személyben készülhet. 

Nyelve egyszerű, de nem parlagi: egy átlag honpolgár prózája. 

Stílusa szolidan leíró, nem hangoskodó, nem szélsőséges, gú-

nyos, szatirikus kicsengéssel. Célja az emberi kicsinységek és 

kicsinyességek, túlzások és nagyzolások feltárása, nevetséges-

sé tétele.”312  

A főbb elemek nyilvánvalóan megvannak az Aladár utazása-

it elmesélő történetekben, vannak azonban fontosnak látszó 

eltérések, melyek akár meg is kérdőjelezhetik a műfaji besoro-

lást.  

1. A főszereplő ezúttal nem Lemuel Gulliver sebészorvos, 

hanem Mézga Aladár általános iskolás tanuló az Ökörcsíny 

utcából. Ebből következően nem állnak azok a megállapítások 

sem, amelyek angol polgárként jellemzik a hőst.  

Utóbbira könnyebb magyarázatot találnunk, természetesen 

a magyar olvasó (és néző) számára sokkal érdekesebb volt egy 

hazai utazó, s talán nem is rendelkezett elég ismerettel ahhoz, 

hogy igazán élvezni tudta volna az angol társadalomra vonat-

kozó utalásokat.  

Hogy lehet-e gulliveriádát írni ilyen nevű szereplő nélkül, 

nehezebb kérdésnek tűnik. Távolabbról indulva: ha felidézünk 

Bürger Münchausen báróján kívül egy másik münchausiádát, 

valószínűleg Garay Háry Jánosa jut eszünkbe. Amelynek a 

főhőse ízig-vérig magyar katona, csak alaptulajdonságában – 

                                              
312 Balogh Tamás: „Csak férfi és nő van”. In: Tiszatáj Diákmelléklete. 2000. április, 69. szám. p. 3. 
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a nagyotmondás – hasonlít kísértetiesen irodalmi elődjére. 

Vagy nézzük meg a Balogh által is gulliveriádának minősített 

Oxygéniát! Ennek főhősét Peter MacGullivernek hívják, de a 

hasonló néven kívül egyéb egyezést nem találunk az angol se-

bészorvossal. E tekintetben tehát megengedőek lehetünk. (Fő-

leg, hogy itt is van azért utalás Swift kalandorára, Aladár űr-

hajója ugyanis a Gulliverkli nevet kapta építőjétől.) 

2. Talán ennél is fontosabb eltérés az „előírásoktól”, hogy az 

elbeszélő személye nem egyezik meg a felfedezőével. Itt megint 

csak Fehér Klára antiutópiájára kell hivatkoznunk, melynek 

elbeszélésmódját vizsgálva megállapíthatjuk, hogy bár jobbára 

személyhez kötött fokalizáció jellemzi, de nem homodiegeti-

kus. Mézga Aladár kalandjait narrátor meséli, ám nézőpontja 

gyakran esik egybe a főhősével, s a gyakori dialógusok miatt a 

címszereplő sokszor szólal meg. Ha a cselekményt mondjuk 

Aladár naplójából ismernénk meg, valószínűleg mind stílusá-

ban, mind hangulatában kevés eltérés lenne a kiadott válto-

zathoz képest. 

De érdemes idecitálnunk a Kazohiniát is, mely ugyan egyes 

szám első személyben íródott, ám a főhős és a szerző néző-

pontja sok helyen különbözik! Gulliver egész Kazohiniát el-

utasítja, az utilitaritáshoz végletekig ragaszkodó hinek rend-

szerét éppúgy, mint az őrültek kormányozta behinekét. Szat-

mári ugyanakkor többször is érezhetően visszafordítja az iró-

niát hőse és Zatamon, hin kísérője egy-egy vitájában, s épp 

Gulliver érvelését teszi nevetségessé. Saját kora állapotaihoz 

képest az író számára érezhetően elfogadhatóbb a szélsősége-

sen haszonelvű társadalom modellje. (A behinek rendszerét 

szerző és hőse egyformán lesújtónak véleményezi.) 
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3. Ezek után már elenyésző eltérésnek tűnik, hogy a Mézga 

Aladár különös kalandjaira kevésbé jellemző: „Nyelve egysze-

rű, de nem parlagi: egy átlag honpolgár prózája.” A később 

említett kritériumok – gúnyos, szatirikus kicsengés – meg-

vannak, ám a regény tele van szójátékokkal, szóviccekkel, 

még Blöki, a kutya megszólalásai sem nevezhetők átlagosnak. 

Ahogy ugyanez – a nem épp leegyszerűsített nyelv – igaz 

Fehér Klára hőseire, sőt Szatmári Gulliverjére is. (Karinthy e 

tekintetben meglepő önmérsékletet tanúsított.) A „szélsősé-

gesség” azonban nem jellemző Romhányira sem, a kevésbé 

egyszerű nyelvezetet az indokolja, hogy nem Gulliver, hanem 

Mézga Aladár (és a beszélő, szuperintelligens kutya, Blöki) a 

főszereplő, ráadásul megjelenik a narrátor is. 

Ha e kifogásokat elfogadjuk, az is belátható, hogy Romhá-

nyi regénye valójában nem is egy, hanem tíz gulliveriáda, hi-

szen minden utazás során újabb társadalmat (bolygót) isme-

rünk meg, s az itt tapasztaltak teljes mértékben megfelelnek a 

műfaji előírásoknak. 
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Szereplők, szerepek 
 

A részletekkel ismerkedve, mintegy leltárt készítve a sajátos-

ságokból azt láthatjuk, hogy jóval nagyobb számban találunk 

a gulliveriádára jellemző jegyeket, mint eltéréseket. 

A főhős, Mézga Aladár jellemét elemezve elsősorban annak 

tudós voltát kell kiemelnünk. Igazi felfedező, aki gátlások nél-

kül elegyedik szóba az idegen bolygók lakóival. Ugyanakkor 

hiányzik belőle a Gulliverre jellemző naivság, feltétlen jóindu-

lat vendéglátói iránt. (Emlékezetes, hogy amikor Gullivert le-

kötözték a lilliputiak, akkor sem haragudott rájuk: „…most 

már úgy kellett tekintenem magam, mint akit a vendégszere-

tet törvényei kötnek; hisz ez a kis népség igazán nagylelkűen 

és bőkezűen bánt velem.”313) 

Ugyanakkor, ha kell, vendéglátói nyelvét is elsajátítja. Ez 

már Swift Gulliverjére is igaz volt: „Ha valahol partra száll-

tunk, a nép erkölcseit és szokásait tanulmányoztam, és meg-

tanultam nyelvüket. […] Ez utóbbihoz, kitűnő emlékezőtehet-

ségem lévén, különös kedvet éreztem.”314 

Igaz, Aladár kevesebbszer kényszerül nyelvtanulásra, de 

amikor az ős(új?)magyar beszédet kell elsajátítania (IX. Űruta-

zás – Ősbolygó) vagy Füllentina fordított beszédét (X. Űruta-

zás), gyorsan vág az agya. („Primitív nyelv! Csak úgy ragad az 

emberre!”315 – jellemzi az ősmagyarok nyelvét.) 

Amiben hősünk egyáltalán nem hasonlít Gulliverre, az a 

kópésága. Aladár igazi rosszcsont. Szemtelen, az őt nem ér-

deklő tantárgyakat nem tanulja, nem is tudja, családtagjait 

                                              
313 Swift, Jonathan: Gulliver utazása Lilliputban. (ford.: Karinthy Frigyes) Bp. Móra Kiadó, 1979. p. 18. 
314 Uo. p. 7. 
315 Romhányi József: Mézga Aladár különös kalandjai. Bp. Móra Kiadó, 2000. p. 163. 
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inkább csak megtűri maga mellett, gyakran – bár többnyire 

kényszerből – borsot tör az orruk alá. Az angol úriemberre jel-

lemző jegyek csak nagy ritkán tűnnek fel – például az Ősboly-

gó című fejezetben, mely kaland épp „arra volt hivatott”, hogy 

a fiút jó modorra szoktassa. 

Aladár ugyanakkor megtartotta Gulliver egy nagyon fontos 

(és tulajdonképpen meglepő) tulajdonságát: a meglátoga-

tott/felfedezett társadalom életébe általában nem avatkozik 

bele, bármilyen furcsaságot tapasztal, az inkább mint felfede-

zőt érdekli őt. A Lepénybolygón tett látogatása során segít el-

szökni az agg tudósnak, aki szakítana az eszperente nyelvvel, 

majd űrhajósunk – talán akaratán kívül – rávezeti az uralko-

dót arra, hogy az ’o’ és ’a’ hangokat is elfogadja használható 

fonémaként. Ennél többet azonban nem akar. Nincs forrada-

lom, nem változik meg az uralkodó személye sem. (Még tovább 

mentek a rajzfilm készítői. A tudóst itt a Gulliverklire viszi 

Aladár, s egy centrifuga segítségével háromdimenzióssá teszi. 

A mester azonban nem fogékony az új dimenzióra, s mint egy 

lázadó, aki hirtelen megijed a reformoktól, visszakönyörgi ma-

gát a megszokott létbe.) Érdekes, hogy az e résznek – feltehe-

tően – alapjául szolgáló regény (Abbott Síkföldje316) hasonló 

problematikát mutat be. Nemcsak a tekintetben parallel a tör-

ténet, hogy egy kétdimenziós világot ismerünk meg benne, itt 

is megvan az a szereplő, aki felülemelkedne a tradíciókon. Ám 

a Lepénybolygó tudósa végül – ellentétben Abbott figurájával – 

nem meri elfogadni a komoly változásokat.  

Van beavatkozás Masínia életébe, itt hősünk felszabadítja a 

gépek rabságában senyvedő embereket, akik azonban ugyan-

                                              
316 Abbott, Edwin A.: Síkföld. Bp.: Kozmosz Fantasztikus Könyvek, 1982. 109 p. 
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csak nem tudnak mit kezdeni a szabadsággal: „– Mindent a 

földinek és nagy képességű kutyájának köszönhetünk. Ves-

sük magunkat uralmuk alá!”317 

Ezután Aladár már csak a saját érdekében változtatja meg a 

bolygók életét, Szuperbellum bolygón például csak annyi időre 

szakítja meg az értelmetlen háborúskodást, amíg ő maga el-

szökhet, az Ősbolygón pedig nem segít a huligánok legyőzésé-

ben. De ugyanúgy csak a menekülés érdekében száll szembe 

Imbolygó Diktátorával és Kriminália Legfőbb Írójával. Ugya-

nakkor mindkét diktátor fenntarthatta hatalmát. A rendszer 

megbuktatása (Masínia mellett) Musicinán következik be, eh-

hez a forradalomhoz azonban a kis tudósnak megint csak 

nincs köze, csupán haszonélvezője az eseményeknek, a zűrza-

varban szabadul ki börtönéből. 

Ha a bolygók őslakosait nézzük, ezek között jócskán talá-

lunk klasszikus antiutópia- vagy gulliveriádaszereplőket. A tíz 

fejezetben összesen hét diktátorral találkozhatunk. (Három 

bolygón nem ismerünk meg önkényuralmat irányító vezetőt, 

Rapídia első embere pedig jó szándékú öregúr. Szuperbellum 

két megmaradt élőlénye – egy ikerpár – azonban két olyan 

diktátor, akik kölcsönösen halálba küldték minden alattvaló-

jukat, s már csak testvérük ellen harcolnak, gépeket irányító 

hadvezérként.) A megjelenített társadalmak egészen különbö-

zőek, több közülük inkább mesébe illő. A csendet és szép mu-

zsikát kedvelők forradalmi harca a zajongók ellen első pilla-

nattól kezdve inkább vicces, mint ironikus, a hasonló fejeze-

tekben kevésbé jellemző a gulliveriádákban megszokott szati-

                                              
317 Uo. p. 69. 
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rikus hang. (A további szereplőkről és a hangnemről, stílusról 

a későbbiekben esik szó.) 

 

 

Helyszínek, államformák, rendszerek 
 

Két fejezet vezeti be az utazásokat a kötetben, az egyik össze-

foglalja a család önálló könyv alakban nem olvasható kaland-

jait Mzper X-szel és küldeményeivel, a másik az űrutazás elő-

készítését taglalja. 

A további tíz fejezet tíz űrutazás története, mind egy-egy 

gulliveriáda.  

A kalandok a Lepénybolygón kezdődnek. E kétdimenziós 

égitest életéről (is) keveset tudunk meg, államformája abszolút 

monarchia lehet (Brobdingnaghoz hasonlóan), melyet az 

eszperente nyelvet beszélő és beszéltető fejedelem vezet. A 

nyelv befolyásolása fontos és jellemző eleme az antiutópiák-

ak, az 1984 newspeakje nem az egyetlen példája annak, hogy 

a hatalom e területen is maximálisan irányítani akarja a tár-

sadalmat. Ez itt ironikus formában jelenik meg, inkább csak 

jelzés értéke van. E fejezetben fordul elő az a ritka eset, hogy 

Aladár beavatkozik a bolygó életébe, s bár sikerrel teszi ezt, 

ezután már nem próbálkozik többet hasonlóval.  

Mint azt már korábban is említettük, a rajzfilmváltozatban 

ez a rész nem itt ér véget, Aladár még többet próbál meg tenni 

a lázadó mesterért, próbálkozása azonban kudarcba fullad. Ez 

is indoka lehet annak, hogy a későbbiekben nem kísérletezik 

adott társadalmak status quójának megváltoztatásával. 

A második űrutazás célja a Tébolygó. Ez a planéta sok te-

kintetben hasonlóságot mutat a Kazohinia behinek lakta ré-
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szével. Az őrültek társadalmában már a megérkezés után 

gyanús lesz Aladár és Blöki számára a hely. A kutya találóan 

(és ironikusan) jegyzi meg: „Ha itt lövöldöznek, akkor itt földi-

féle emberek élnek. Nem kéne elmenekülnünk?”318 

Az eb számára aztán igazán szerencsétlenül folytatódik a 

kaland, hiszen hamarosan elrabolják. Aladár akkor ismerke-

dik meg alaposabban a bolygóval, amikor társa keresésére in-

dul. A helyiek őrültségének számtalan bizonyítékát kapja:  

„– Kérem, nem tetszett látni a kutyámat? 

– Ő nem – felelte az iker úr –, de ott jövök a hátam mögött, 

kérdezze meg tőlem.”319  

A puszta őrület és következetlenség között azért komolyabb 

utalásokra is bukkanhatunk. Az „aki nincs velünk, az kém” 

attitűd a magyar olvasók számára is ismerős lehet, ahogy az 

is, ahogy a kihallgató mindent bevet, hogy a gyanúsítottból 

elítélt legyen. 

„– Jaj, engedjen el! Hogy lennék én kém, hiszen még gyerek 

vagyok! 

– Legveszedelmesebb az ilyen apró kém! Kicsikém!”320 

Ahogy az sem véletlen, hogy Blökiből „törzskönyvőrmester” 

lesz, s végül – szerencséjükre – őt bízzák meg gazdája őrzésé-

vel. A kutya elmeséli, hogyan juthatott ilyen komoly pozícióba: 

„A Rögeszmei Irányító elmagyarázta, hogy amióta az itteni 

benntorzszülöttek a sok különcködésbe meg eredetieskedésbe 

becsavarodtak, csak hibrid vérebek tudják fenntartani a ren-
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detlenséget és a közbizonytalanságot. Minden épeszű lényt 

kémnek kell tekintenünk!”321 

A kalandot végül Aladár és a bolygó is sértetlenül megúsz-

sza. 

Következik a masíniai utazás. Az egyik legötletesebb, legki-

dolgozottabb fejezet több szempontból is érdekes. Egyrészt ro-

konságot mutat Gullivernek a nyihahák országában tett láto-

gatásával, itt is „szerepcserének” lehetünk tanúi. Ráadásul az 

alapötlet (a „túlfejlesztett” gépek gazdáik, kitalálóik, az embe-

rek ellen fordulnak, és végül le is igázzák őket) később is visz-

szaköszön, méghozzá a mozivászonról. Furcsa ezt leírni, de 

Romhányi könyve után több mint egy évtizeddel ugyanezzel a 

történettel rukkol elő egy hollywoodi sztárrendező, hogy aztán 

a később trilógiává váló Terminátor-sorozattal dollármilliókat 

kasszírozzon. (Igaz, ehhez PHILIP K. DICK 60-as évekbeli novel-

lái adtak ihletet.) Természetesen a magyar szerző gulliveriá-

dája mindvégig könnyedebb, humorosabb, s mi tagadás, ötle-

tesebb is… Itt például nemcsak azon van a hangsúly, hogy a 

gépek a vezetők, a parancsolók, de azt is szemléletesen bemu-

tatja a szerző, hogy az emberek eszközként használatosak. 

Minden embernek megvan a maga feladata, s ennek megfele-

lően hívják például Satunak vagy Gyalunak. És ez már gene-

rációk óta így megy:  

„– És mióta van ez így? 

– Régen: még öregapám, aki véső volt, hallotta ezt zsalugá-

ter ükanyjától. És ez már így is marad. Boldog leszek, ha az 

unokám a srófhúzóságig viszi.”322 
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A kaland ironikusságát hangsúlyozandó a „forradalom” győ-

zelmét, a gépek uralmának megtörését Aladár végül egy nyolc-

forintos csavarhúzóval éri el. 

Masínia a bolygók azon csoportjába tartozik, amelyeknek 

önálló nyelve is van. Illetve a lakók egy részének sajátos a 

kommunikációja, itt a gépek használják a sürgönyözéshez 

használatos, az ékezetes betűket két betűvel (és itt hanggal is) 

helyettesítő nyelvet, beszédet. 

Musicina – ahogy az összes többi égitest is – nevével jelzi a 

hősünkre váró megpróbáltatásokat. Mivel Mézga Aladárnak – 

ezt a bevezetésben leírt, ráerőltetett, teljesen hiábavaló hege-

dűtanulás óta tudjuk – botfüle van, várható, hogy ez a kaland 

nem lesz könnyű a számára. És valóban, ez az a bolygó, ahol 

legkevésbé tud alkalmazkodni a körülményekhez. Itt még a 

nyelvet sem tudja megtanulni, holott ez pusztán annyiból áll-

na, hogy rímekben és énekelve kellene közölnie mondandóját. 

Pedig itt is fontos feladat vár rá, az ismét fogságba esett Blökit 

kellene kiszabadítania. Mivel azonban nem hajlandó énekelve 

megszólalni, végül csak szerencsével menekülnek meg. Épp 

ebben az időben veszik át a hatalmat a zenét inkább csak zaj-

ként felfogó „hangerőszakosoktól” a muzsika igaz barátai. 

(Akikről azt is tudni kell: „Az igazi muzsikus kedveli a csendet. 

Egy-egy néma pillanat, egy szünet a mű fontos eleme le-

het.”323) Végül győznek is, s a menekülő, megbuktatott vezér-

nek, az Államvezénylőnek már csak egy fohászra maradt ideje: 

„Istenem, segiccs, giccs, giccs, giccs!”324 
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Musicinán hirtelen csend lett, majd egy kamarazenekar 

kezdett halk játékba, s Aladár – életében először – élvezni 

kezdte a zenét. 

A következő űrutazás végállomásán találkozhatunk az első 

olyan diktátorral, aki nyíltan vállalja e címét. Ugyanakkor 

más szempontból ez az egyik legdemokratikusabb bolygó. Bár 

Kriminálián kriminális közállapotok uralkodnak, az utcán 

percenként követnek el bűncselekményeket, ám meghatáro-

zott időpontban (áldozócsütörtökön, hullottak napján és 

hamvasztószerdán) felcserélődnek a szerepek, így mindenki 

lehet áldozat, bűnöző és nyomozó is. (Igaz, a váltásnál vannak 

zökkenők, hiszen a rendőrőrsön szolgálatot teljesítők egyik 

pillanatról a másikra válnak üldözöttekké.) 

A három csoportnak különböző a nyelve is, v-s, g-s virág-

nyelvet váltakoztatnak. („Mivit ovohavajt?”; „Sirgiergessür-

günk!”325) 

A sok bűnügyet szemlélve Aladár rájön, hogy van valaki, aki 

előre megírja az eseményeket, s rövid keresgélés után el is 

jutnak Blökivel a Legfőbb Írósághoz. Itt megkeresik a Legfőbb 

írót, a diktátort, aki amikor rátalálnak – nevéhez méltón –, 

éppen diktál. Miután Aladárék néhány jó, krimibe illő ötlettel 

felhívják magukra a figyelmet, már csak az a dolguk, hogy a 

hegedűtokban tárolt s azzal együtt ellopott Gulliverklit vissza-

szerezzék. Ebben segítenek is a diktátor emberei, s végül – a 

csúzlija segítségével – őket is sikerül sakkban tartani, s így 

hazatérhetnek a vándorok. 

A következő planétán az űrkalandorok ismét hamisítatlan 

autokratikus vezetőbe botlanak. Imbolygó felszíne percenként 
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alakul át, a hegyekből völgyek, a patakokból magas ormok 

lesznek, s e fura kavalkád szervezőjét, irányítóját az sem za-

varja, hogy őrült tervei következtében egyedül maradt a boly-

gón. („Egyszer merő szórakozottságból télvíz idejére nyári di-

vatot terveztem. Ekkor fagyott ki a maradék őslakosság.”326) 

S mindez egy „divatdiktátornak” köszönhető! A piperkőc 

tervező nem is jelent komoly akadályt hőseink előtt, Blöki ha-

rapásának köszönhetően viszonylag simán elszabadulnak  

Imbolygóról. Igaz, ahogy az előző, úgy az itteni diktátort is 

meghagyják pozíciójában. 

Van beavatkozás a hetedik kaland helyszíne, Rapídia életé-

be. E fura égitest forgását felgyorsították az őslakosok, nem 

számoltak azonban azzal, hogy ezáltal az ott élők élete is fel-

gyorsul. Szinte percenként látványosan öregszenek, a kölyök-

bajnokinak induló focimeccs fáradt öregfiúk találkozójává vá-

lik a második félidő végére. Nem csoda, hogy Rapídia vezetője, 

a Nagy Öreg szeretné, ha visszaállna a Nagy Felgyorsulás előt-

ti állapot. Aladárban emberére akadt, a kis tudószseni gyor-

san megoldja a problémát, s ezzel sikerül lelassítani az embe-

rek életét is. 

A VIII. Űrutazás Szuperbellumra, egy igazi antiutópisztikus 

helyre vezet minket. Az értelmetlen háború sújtotta világ ked-

velt témája az ellenutópiáknak, ahogy a háborúba „szerelmes” 

emberek is gyakran lesznek céltáblái e szerzőknek. 

Szuperbellumról leginkább Babits Elza pilótája juthat 

eszünkbe. „Ez a szó: béke, valami történelem előtti világot je-

lentett.”327 – ismerjük meg Elza környezetének világfelfogását 

rögtön a regény elején, s ez az attitűd a Szuperbellumot elnép-

                                              
326 Uo: p. 111. 
327 Babits Mihály: Elza pilóta. In: Babits Mihály művei. Bp.: Szépirodalmi Kiadó, 1982. p. 463. 
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telenítő és romba döntő, egymással hadakozó ikerpárra is jel-

lemző. „A harc érdekében minden eszközt!”328 – ez a jelszó a 

Babits-antiutópiában és Ypszilon, valamint Z tábornagynál is.  

Gulliveriádában is találkozhattunk már hasonló szemlélet-

tel, Karinthy az Utazás Faremidóba című kisregényében adja 

hőse, a sebészorvos Gulliver szájába: „A háború gyönyörű, 

mert fejleszti a sebészetet.”329 

 Az is jellemző, hogy a küzdő felek már nincsenek tisztában 

azzal, miért is folyik a harc. Karinthy Gulliverje azt meséli: 

volt egy őrült katona, akinek „az a rögeszméje volt, hogy ő 

tudja, miért harcol”.330 Szuperbellumon is hasonló a helyzet:  

„A háború kitörésének okát homály fedi, mivel haditudósí-

tóink és történészeink már régen megérdemelt tömegsírjaik-

ban pihennek. De az ok mellőzhető.”331 

Az, hogy ezek után Aladár csak annyi időre harcol ki tűz-

szünetet, amíg elszökhet, szinte már természetes. Egyrészt 

Gulliver sem szívesen avatkozott be a harcokba, másrészt az 

az érzésünk, hogy a fiú szerint ezen a bolygón nincs olyan élő-

lény, akiért érdemes lenne kockáztatnia bármit is. 

Az utolsó előtti utazás egy lényeges ponton eltér a korábbi-

aktól. Itt a kalandorok nem térben, hanem időben utaznak. 

Hasonlóval nem találkozunk a gulliveriádákban, de még az 

antiutópiákban is csak ritkán. (Hiszen a szerzők szándéka 

nem az, hogy ennyire eltávolítsák a veszélyt, a borzasztó jövőt. 

Élő, valóságos lehetőségként mutatják be a diktatúrát, figyel-

meztetés gyanánt.) Az Oxygénia ugyan a jövőben játszódik, 

ám nincs benne időutazás, és az igazán fontos momentum 
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pont egy térbeli helyváltás, a főszereplő „nászűrutazása”. (Ta-

lán Wells Időgép című regénye az egyetlen a műfajban, amely-

ben központi szerepet kap az időutazás.) 

Ettől eltekintve az alaptörténet nem új: az először őskori ál-

lapotoknak tűnő helyzetről kiderül, hogy egy valamilyen tisz-

tázatlan kataklizma utáni jövő képét mutatja. Méghozzá olyan 

jövőét, amely elsősorban múltbeli viszonyokra építkezik. A 

meglévő civilizáció egy része őskori viszonyokat, viselkedés-

formákat őriz, másik részük – a huliganthropusok – a 20. szá-

zad ’csöveseinek’ sajátosságait mutatják. 

Érdekes, hogy nyelvhasználatukban is megvannak a kü-

lönbségek. Míg az „őshorda” a középkori magyar valamilyen 

eltorzult változatát használja („Vigyendjen ürdöng büdüs 

kutyu!”332), addig a legújabb kori hagyományok követői visel-

kedésükhöz méltó változatban beszélik a magyart: „A dinka 

hippanthropik! Frankó kaját szajréztunk!”333 

Aladár itt sem tesz igazságot, még állást sem foglal. Ahogy 

kitör a háború a két törzs között, visszavonulót fúj.  

Az utolsó kaland megint csak eltér az összes eddigitől, ez 

ugyanis csak álombéli történés. A fiú és kutyája Füllentina 

bolygójára képzelik magukat, amely emlékeztet Tébolygóra, de 

itt visszafelé beszélnek az emberek, s általában minden fordít-

va van. Vagyis van valamiféle rendszere az őrületnek – látszó-

lag. Már Szatmári is leírta, mennyit szenvedett hőse a behinek 

között, hiszen nem könnyű mindig az őrülteknek tetszőt ten-

ni, mondani. Ha valaminek csak egy ellentéte van, könnyebb 

a helyzet, de általában nem ilyen egyszerű megfelelni egy 

eszement társadalom elvárásainak. Nem csoda, hogy néha 
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Romhányi is belegabalyodik a folytonos tagadásba. A „hálásan 

köszönöm” itt „hálátlanul köszönöm”, ugyanakkor a „Mit kí-

vánsz tőlem?”, az „Mit kívánok tőled?”. Hol egyik, hol a másik 

mondatrészt tagadja, máskor ellentétes jelentésű szavakkal 

helyettesíti némelyiket. Mindezt nem túl következetesen. 

Természetes az elutazás sem egyszerű, Aladárék gyakorlati-

lag lepottyannak a bolygóról, s a Földön érnek földet. Ponto-

sabban a fiú Ökörcsíny utcai lakásukban ébred fel, a saját 

ágyában. Vagyis mindez csak álom volt, igen ám, de a 

Gulliverkli eltűnt (a történet szerint megsemmisült), Blöki pe-

dig ugyanúgy emlékszik az eseményekre, mint a gazdája. A 

meglehetősen kaotikus fejezethez méltó befejezés ez. 
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Az apró részletek, véletlen (?) tévesztések 
 

Az antiutópiák fontos jellemzője a részletgazdagság, a bemu-

tatott diktatúra aprólékos ismertetése. Orwell az 1984-ben 

bevezet minket Winston Smith hétköznapjaiba éppúgy, mint 

különlegesnek számító eseményekbe. Megismerjük az összes 

társadalmi csoport helyzetét, lakhelyüket, környezetüket. 

Ugyanilyen alapossággal mutatja be Fehér Klára Oxygénia éle-

tét, de szinte bármelyik ellenutópiát nézzük, ezt tapasztaljuk.  

Swift tetralógiájára kevésbé jellemző mindez. Természetesen 

mindegyik társadalmat, társadalmi berendezkedést csak úgy 

tudja hihetően ábrázolni, ha beavat több részletbe, ám a ké-

sőbbi antiutópia-szerzők sokkal több energiát fektettek az iga-

zán különleges körülmények kitalálásába. (Ilyen szempontból 

a „megszerkesztett” fordítások sem javítottak a helyzeten, a 

gyerekek számára ezek a momentumok érdektelennek tűnhet-

tek a Gulliverben – hát ki is maradtak.) 

Nem minden magyar kiadás tartalmazza azt a levelet, mely-

ben – elméletileg – a kiadó köszönti az olvasót. Richard 

Sympson azt is elmeséli, hogy ő maga húzott ki bizonyos ke-

vésbé lényeges epizódokat: „A kötet legalább kétszer ilyen vas-

tag lett volna, ha nem veszem magamnak a bátorságot, hogy 

kihúzzak belőle számtalan részletet, melyek mind csak a sze-

lek járását s a tengeráramlatokat tárgyalják.”334 

Hogy a Sympson név mögött valójába Swift rejtőzik, persze 

már akkor kiderül, amikor a levél elején szerzőként Mr. Gulli-

vert, a jó barátot, rokont említi. Az Utazás Brobdingnagba 
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második fejeztében is magyarázkodik a szűkszavúság miatt a 

szerző:  

„Közben azt is be kell vallanom, ha egészen őszinte akarok 

lenni, hogy olyan passzusokat, amelyek esetleg valóban csak 

privát semmiségeket tartalmaznak, mégis kihúztam a kézirat-

ból, gondolva, hogy unalmasak és érdektelenek. Az útleírások 

zömét nem éppen az ilyen részletekért éri-e a legtöbb bírálat? 

És valljuk be: nincs igaza a kritikának?”335 

Vagyis a kevésbé aprólékos bemutatás egyértelműen szán-

dékolt írói fogás volt. 

Követték ezt az utódok is. Szatmári szinte az unalomig is-

métli e mondatot: „Nem akarom az olvasót a részletekkel ter-

helni.” Pedig más szempontból nem fukarkodott a szavakkal a 

magyar szerző, a Kazohinia terjedelme sokszorosa például a 

Faremidóénak.  

Karinthy talán még Swiftnél is tömörebb lett, különösen a 

Faremidónál. (Amely sokkal inkább kisregény, mint regény.) 

„Hosszadalmas volna időrendben részletezni…”336 – kezdi ma-

gyarázkodását, miért nem meséli el pontosan, hogyan tanulta 

meg a szolaszik furcsa, éneklő nyelvét. (A nyelvtanulást Swift 

sem szívesen részletezi. Szatmári a Kazohiniában elkezdi be-

mutatni az ábécét, a fonémarendszert, a nyelv logikáját, a leg-

részletesebben ő taglalja ezt a területet, de a tanulást ő is le-

zárja egyetlen mondattal.) 

Romhányi helyzete három okból is eltér az elődökétől. Mivel 

Aladár űrutazó, elméletileg pontosabb magyarázatot igényel-

nének bizonyos problémák. (Van-e a bolygón levegő, mekkora 

a gravitáció, hány és milyen nap/hold van a közelben, milyen 
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a flóra, fauna stb.) A sci-fi kategóriájába is besorolható 

Oxygénia jó példa erre, Fehér Klára szinte semmit sem bíz az 

olvasó képzeletére. Ugyanakkor Mézga Aladárnak tíz kalandját 

ismerjük meg nagyjából „egylilliputnyi” terjedelemben, így ke-

vésbé lehetséges a történet szempontjából nem annyira részle-

tes tárgyak, jelenségek, érdekességek bemutatása.  

Harmadrészt ez a könyv meseregény, így bizonyos részletek 

nem igényelnek magyarázatot. 

Külön érdemes szót ejteni a könyv – talán nem is szándék-

talan – következetlenségeiről.  

A felnőtteknek szóló, szatirikus gulliveriádákra is jellemző 

ez, ezért gondolhatjuk, hogy Romhányi sem egyszerű hibákat 

ejtett.  

Swift leggyakrabban az évszámokkal kapcsolatban feltűnő-

en „rugalmas”. Létezik olyan kiadása művének, amely Lemuel 

Gulliver nagybátyjához írott levelével kezdődik. Itt a mesélő 

arról panaszkodik, hogy elbeszélését valaki (talán a báty, má-

sutt a nyomdászt vádolja) több helyen meghamisította: 

„…nincs egy évszám, hónap vagy nap e könyvben, mely való-

ban pontos volna”.337 

Karinthy a folytatásokban egy nyilvánvaló, a szatirikus, iro-

nikus jelleget előrejelző képtelenséget állít: az ő Gulliverje 

1916-ban tér haza Faremidóból, miközben Swift hőse Lilli-

putból 1702-ben.  

Kétségesebbnek tűnik, bár véleményünk szerint szintén 

szándékos Karinthy tévesztése hőse gyermekeit illetően. A 

Capillária elején leányáról beszél, a szövegkörnyezet szerint 
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egyetlen gyermekeként említve: „családfői hivatásomat, az ő 

(ti. a feleség) és leánykánk fenntartását betölthessem.”338  

Már a regény közepén van aztán váltás – „gyermekeimmel 

foglalkozott”339 –, s a történet így fejeződik be: „nőmet és 

gyermekeimet jó egészségben találtam”.340 (Swift egyébként 

többször említi, hogy Gullivernek egy fia és egy lánya van.) 

Romhányi következetlenségei a Mézga-sorozat egyéb részei-

vel történő összevetésnél jönnek elő. E tévedések egyébként 

nem különösen fontosak, inkább érdekesek.  

E következetlenségek elsősorban a szomszédot, dr. Márist 

érintik. A nehéz természetű (vagy csak a Mézga-közelség miatt 

türelmét vesztett?) férfiról a Mézga Aladár különös kalandjai-

ban megtudjuk, hogy pszichológus, Géza egy ízben hozzá for-

dul nevelési tanácsokért. (A helyzettel a férfi vissza is él, így 

végre bosszút állhat a falszomszéd Aladáron.) Ugyanakkor a 

Mézga család utazásairól szóló történetben (Vakáción a Mézga 

család – 1978) a potyautasként kezelt, megtűrt Márist már 

archeológusnak ismerjük meg, ebbéli tudásával néha él is – 

kisebb-nagyobb sikerrel. Ráadásul az utóbbi sorozatban né-

hányszor megszólítják keresztnevén – amikor kivételesen 

harmonikus a viszony, minduntalan felhangzik az „Ottokár” –, 

ami azért furcsa, mert az Aladár utazásairól szóló könyvben 

csak egyszer találkozunk a keresztnévvel: (Géza) „szomszédját, 

dr. Máris Mártont szemelte ki konzultánsnak”.341 

Hasonló „tévesztések” gyakran szolgálják azt a célt, hogy az 

író – „kikacsintva” az olvasóra – jelezze, nem kell őt annyira 

                                              
338 Karinthy Frigyes: Capillária. In: Karinthyságok. Bp.: Könyvkuckó, 2000. p. 364. 
339 Uo. p. 391. 
340 Uo. p. 413. 
341 Romhányi: i. m. p. 24. 
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komolyan venni. Esetünkben is vagy erről, vagy puszta fi-

gyelmetlenségről lehet szó.  

 

 

Stílus, nyelvezet 
 

A műfaji meghatározásnál kitértünk már rá, hogy a gulliveri-

áda „nyelve egyszerű, de nem parlagi: egy átlag honpolgár 

prózája. Stílusa szolidan leíró, nem hangoskodó, nem szélső-

séges, gúnyos, szatirikus kicsengéssel…” 

Eddig is tettünk utalásokat arra, hogy e meghatározás 

mennyiben áll Romhányi művére, érdemes azonban alapo-

sabban megvizsgálni e kérdést. 

A nyelvhasználat egyszerűségét nem tapasztalhatjuk, de 

nem is várhattuk el a költőként, dalszövegíróként is hírnevet 

szerzett Romhányitól. Sőt, mert éppen a nyelvi gazdagság, a 

nyelvi játékok jelentik a szerző védjegyét, ezúttal is kihasznál-

ta az ebből adódó lehetőségeket.  

Érdekes, hogy mivel Aladár a magányos, tudós zseni arche-

típusába sorolható, kellett mellé egy olyan szereplő, aki alka-

lomadtán előállhatott szójátékaival. A Vakáción a Mézga csa-

lád sorozatában e szerep jobbára a nővérre, Krisztára hárult, 

ő azonban ezúttal ritkán tűnik fel, mellékszereplője csak a 

történetnek. 

Így aztán Blöki lett a „hűséges társ”, akit néha ki lehetett 

szabadítani, akinek kommentálni lehetett az eseményeket, 

akit – meglehetősen eredménytelenül – tanítani lehetett, s aki 

– olvasottságának köszönhetően – rendre előállt egy-egy szó-

viccel, nyelvi játékkal. Hogy ez a hálás szerep egy kutyának 

jutott, eleve ironikus jelleget ad a regénynek, illetve erősíti a 
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meseszerűségét is. (Blöki egyébként Mzper X egy jövőből kül-

dött ajándékának köszönheti emberi intelligenciáját és képes-

ségét a beszédre.) 

Mivel az űrutazások többségét párban hajtják végre, szinte 

természetesen alakul ki a kabarétréfákban is megszokott sze-

reposztás, s ebben Blöki lesz a néha nehéz felfogású, sok 

mindent félreértő, mégis szeretnivaló barát. Néhány példa a 

derék eb nehéz helyzeteket feloldó megjegyzéseiből: 

A Föld légkörének elhagyásakor a nehézségi erőről:   

„– Egy képzett űrkutyának 20 g-t is ki kell bírnia. 

– Nem tudom, mi az a gé, de hogy a legnehezebb betű az 

ábécében, az fix. […] Olyan érzés, mintha egy gyorsfényképen 

összeexponáltam volna magam.”342 

Ha kell, Blöki a félreértést is feloldja egy szójátékkal: 

„Azt hiszem, az a közeledő kis piszok ott a Plutó. 

– A Mirniczerék dándogja? Az elég nagy piszok! 

– Plutó, az a legutolsó bolygó! 

– Nekem mondod? Folyton a környékünkön bolyong, és kö-

tekedik az az utolsó.”343 

 Ha már hajlamosak lennénk elfelejteni, hogy az űrkalandor 

társa egy kutya, ő maga emlékezteti gazdáját és az olvasót: 

„– Heuréka! Megvan! Itt van a kutya elásva!” 

– Légy szíves, ne! Babonás vagyok!”344 

Gyakran kapnak kutyához méltó nevet a különböző bolygók 

lakói, illetve foglalkozásai. Tébolygón az Állambiztonság Leg-

                                              
342 Uo. p. 43. 
343 Uo. 
344 Uo: p. 132. 
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főbb Szügyészi345 állását ajánlják neki, az őslakosokat pedig 

egyszerűen „benntorzszülötteknek”346 nevezi.  

A musicinai börtönből (ahol „három oktáv mélyen” voltak 

bezárva) való megmenekülésük után így sóhajt fel az eb: „Ská-

la istennek!”347 

Ugyanitt így hárítja el az éneklést: „Ebszerűen képtelen va-

gyok. Nem oltottál be véletlenül zene ellen is a kötelező oltás-

kor?”348 

Gazdája rendre megpróbálja megtanítani az űrhajózás forté-

lyaira is, ám Blöki antitalentumnak bizonyul. 

„– Na, figyeld, hogy csinálom. Előbb egy kis Nap körüli por-

tyára megyünk. 

– Csak oda ne kozmáljunk. 

– Ne izgulj. A hajó hőkioldó kozmoszpor-oldattal van imp-

regnálva. Figyeld a beprogramozást. Most mit nyomtam meg? 

– Az epehólyagomat! – felelt nyöszörögve Blöki, és kikúszott 

gazdija öleléséből. 

– Te antiműszaki kutya! Amit megnyomtam, az a modifiká-

tor irrealizációs impulzusadagolója. Ez továbbítja az epicent-

rum utasításait. 

– Nekem mondod! 

A kapitány, Blöki értelmetlen képét látva, csüggedten kije-

lentette: 

– A kutyaéletben nem lesz belőled űrmásodkapitány! Menj a 

sarokba olvasni inkább!”349 

                                              
345 Uo. p. 51. 
346 Uo. p. 50. 
347 Uo. p. 81. 
348 Uo. 
349 Uo. p. 73. 
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A kutyán kívül néha más szereplők is élnek szójátékokkal. 

Az egyik kilövés során egy holland csillagász „három benelux 

fényerősségű”350 fényjelenséget látott. Tébolygó egy éttermé-

ben az egyik vendég „Akkor végigeszem az egész étlapot!” fel-

kiáltással kezdi elfogyasztani magát az étlapot, mire a pincér 

azon aggodalmaskodik: „– Csak nehogy nyomdabélfekélyt 

kapjon!”351 

Musicina hatósági személye versben fenyegeti meg Aladárt: 

„Börtönünkből többé ki nem eresztlek, 

s előjegyzek neked már egy keresztet!”352 

A főszereplő atyja, Mézga Géza is szívesen él szójátékokkal, 

s az irónia sem áll távol tőle: „Isten ne vegye vétkemül, mate-

rialista felfogású vagyok…”353  

A finom gúny Aladárra kevésbé jellemző, pedig várhatnánk, 

hogy főhősként az ő megszólalásai jelzik a műfajra jellemző, 

„kötelező” iróniát. Szójátékot azért tőle is hallhatunk. 

Kriminálián egy sült gesztenyét árusító nénire figyel fel, akiről 

kiderül, hogy leüti és elrabolja vevőit. „Ez vadgesztenyés né-

ni”354 – nyugtázza az ifjú tudós. 

Ugyancsak ritkábban olvashatunk ilyet, de előfordul azért 

irónia a narrátor részéről is: „Mézgáék (Máris szomszédot) 

ezért őszinte csodálattal, a tudásnak kijáró tisztelettel utál-

ták.”355 De nyilvánvaló a gúny akkor is, amikor Mézga Gézáról 

mint Aladár „szeretve tisztelt édespjá”-ról356 emlékezik meg a 

szerző. 

                                              
350 Uo. p. 44. 
351 Uo. p. 79. 
352 Uo. p. 79. 
353 Uo. p. 26. 
354 Uo. p. 93. 
355 Uo. p. 24. 
356 Uo. p. 17. 
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Természetesen több példát hozhatnánk még, ahogy kime-

ríthetetlen tárháza a kötet a humornak is. Ami bizonyos, a 

gulliveriádáktól szokatlan könnyedség, nyelvi játékosság fű-

szerezi a műfajra jellemző iróniát. Hogy miből adódik az előbb 

említett különbség? Nyilván a célközönség indokolja a „hang-

nemváltást”.  A bemutatott bolygók, helyenként diktatúrák így 

még akkor is viccesek, ha – mellesleg odaszúrt megjegyzések-

ből tudjuk ezt – milliók halála terheli a vezetőket. Az orwelli 

nyomasztó rémképeket itt nevetségessé tett helyek, emberek, 

rendszerek pótolják. A szerző gondosan ügyel rá, hogy olvasói 

számára önfeledt szórakozást nyújtsanak történetei.  

 

 

Szerkesztés 
 

Balogh Tamás definíciójában kitér a gulliveriádák szerkezetére 

is, megtudjuk, hogy az írók keze – ilyen szempontból – valójá-

ban meg van kötve. Az angol utazó kalandjai megszabott for-

gatókönyv szerint zajlanak. Említettük már, hogy ezek az ele-

mek teljes egészében hiányoznak Mézga Aladár utazásaiból. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne hasonlóan gondosan 

szerkesztett részekből állna a regény. 

A tíz utazás tíz fejezetének felépítése nagyon hasonló. Anél-

kül, hogy tudnánk az űrkalandor célját, már két támpontot is 

kapunk ezzel kapcsolatban. Egyrészt eligazító a cím – például 

Musicina a zenés bolygónál, Szuperbellum a háború bolygóján 

(’bellum’ latinul háború, hadjárat, ütközet, harc) stb. –, más-

részt segít az utazást megelőző családi perpatvar. Amikor 

azért korholják Aladárt, mert mindig elkésik, hamarosan az 

életüket gyorsítva élő rapídiaiakkal ismerkedünk meg. Ha az 
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evési szokásait az ősemberekéhez hasonlítják, az Ősbolygón 

kötnek ki a kalandorok, ha Mézgáék krimit néznek a szom-

szédban, Kriminália következik, és így tovább. Egységes a fe-

jezetek vége is. Mivel a Mézga fiú titokban szökik el otthonról 

(valaki vagy valami néha hegedül helyette), családtagjai azt 

hiszik, mindvégig a szobájában tartózkodott. Mindegyik sza-

kaszt az édesapa megjegyzése zárja: „Csak egy vigasztal: amíg 

gyakorol, biztosan nem csavarog el…”;357 „Folyton itthon gub-

baszt. Még levegőre se jár…”;358 „Egész nap a szobájában ül. 

Örülj neki, hogy legalább éjszaka kimegy.”359 „Igaz, hogy én 

mindig alaposan kifáradtam, nem voltam ilyen otthon ülő.”360 

És sorolhatnánk még. 

Jól megfigyelhető tehát, hogy bár nem ugyanazok az állan-

dó motívumok szerepelnek a regényben, mint Swiftnél vagy 

Karinthynál, de Romhányi is stabil keretet adott gulliveriádái-

nak. 

 

                                              
357 Uo. p. 38. 
358 Uo. p. 52. 
359 Uo. p. 70. 
360 Uo. p. 100. 
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Összegzés 

 

Két fontos kérdést vethet fel a Mézga Aladár különös kaland-

jai, melyekre fentebb igyekeztünk választ adni. Besorolható-e 

Romhányi meseregénye a gulliveriáda műfajába, s akár igen, 

akár nem, milyen eltéréseket, illetve egyezéseket mutat Swift, 

illetve a magyar követők műveivel. 

Az előbbire igen a válasz, az utóbbi esetében – néhol részle-

tesebben, néhol nagyvonalakban – igyekeztünk csoportosítva 

bemutatni a jellegzetességeket, akár eltérések, akár hasonló-

ságok voltak azok. 

Ami talán meglepő lehet: a regény szerkezete, stílusa sokkal 

átgondoltabb, mint azt előzetesen feltételezhetnénk. Utalásai, 

a fejezetek szerkezete „komoly” antiutópiákhoz hasonlítható, 

de közben végig érezzük, tudjuk – ez egy gyerekkönyv. Tanul-

ságos, cselekményes, humoros.  

Összehasonlítva a külföldi példákkal, az „előzményekkel”, 

nem nagyon lehet hiányérzetünk, Romhányi regénye éppúgy 

megállja a helyét, mint Szatmári vagy Karinthy gulliveriádái. 
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V. Fehér Klára: Oxygénia 

 
Az alábbiakban részletesebben foglalkozunk Fehér Klára 

Oxygénia című disztópiájával. A különböző (többek között 

narratológiai és névtani) szempontú vizsgálatok remélhetőleg 

megmutatják, azért esett a magyar gyermekaipótuk közül e 

műre a választásunk, mert típusosnak mondható.  

 

 

Transztextualitás a Legeslegelső fejezetben 

 

GÉRARD GENETTE szerint a paratext szövegek az olvasóra gya-

korolt hatás kiváltságos helyei lehetnek.361 A paratextualitás 

lehetőségeként említi az előszókat, bevezetőket is.362  

Természetesen a gulliveriádák esetében az efféle előszó nem 

ritkán előforduló része a szövegegységnek, Karinthy Capillá-

riája előtt (bár nem az első kiadástól, de) két paratext szöveg 

is megjelenik: egy levél H. G. Wellshez és egy előszó jellegű 

magyarázat, mely előrevetíti az ironikus hangot is. A részlete-

sebben vizsgált gulliveriádának, Fehér Klára Oxygéniájának 

bevezetőjét mégis különösnek érezzük. Az úgynevezett „Leges-

legelső fejezet” több kérdést, problémát felvet. 

Az előbb említett disztópiák paratext szövegeihez képest 

például Fehér Klára bevezetője ellenkező hatást ér el, a ko-

moly hang, a szerzői szándékok megmagyarázása éppen az 

irónia, a szatirikus hang – tudatos – hiányát jelzi. 

                                              
361 Genette, Gérard: Transztextualitás. In: Helikon, 1996/1–2. p. 84.  
362 Uo. 
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Az első sorok – a genette-i terminológiában metatextualitás-

ként363 értelmezett utalásokkal – a műfaj meghatározását 

szolgálják: „Oxygéniát nem a Tejútrendszerben kell keresni, 

hanem valahol Liliput, Brobdingnag, Tralfamador, Kazohinia, 

Utópia, Epepe, Faremido, Capillaria közelében, esetleg a 

Nyihahák földje szomszédságában, vagy éppen a Mívesek Szi-

gete táján…”.364 Ez helyettesítheti a gulliveriádák kötelező 

mentegetőzését365, melynek itt – érthető okokból – nincs helye. 

Tudniillik a főszereplő, Peter McGulliver 31. századi hős, s 

utazásának eszköze egy űrhajó. (Bár Karinthy a Faremido ele-

jén „nagyvonalúan” eltekint a századok múlásától, s Gullivere 

úgy indul útnak a szokásos magyarázkodás után, mintha va-

lóban Swift főszereplője lenne, itt ez túlságosan merész felütés 

lett volna.) 

A Legeslegelső fejezet különösségét azonban nem(csak) az 

eddig említett motívumok adják.  

A gyermekirodalommal szembeni kifogások leggyakoribb 

példája, az annak létjogosultságát is megkérdőjelezők legfőbb 

érve általában az, hogy a didaktikusság olyan erős, hogy az 

irodalmi értékek (már ha egyáltalán feltételez ilyet a kriti-

kus…) fölé kerekedik, „elnyomja” azokat.  

Nem véletlen, hogy például a hazánkban csak a közelmúlt-

ban ismertté vált, teljes egészében magyarul csak most megje-

lent Narnia-sorozat (C. S. Lewis világhírű alkotása) mostani 

változatából HÁY JÁNOS fordító elhagyta (illetve megváltoztatta) 

a magyarázkodó elő- és utószót, melyekben előbb felhívták a 

                                              
363 Genette: i. m. p. 85. 
364 Fehér Klára: Oxygénia. Bp.: Táncsics Könyvkiadó, 1974. p. 5.  
365 Balogh Tamás: i. m. p. 3. 
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figyelmet a „rejtett üzenetek”-re, majd szépen sorban meg is 

fejtették – a gyerekolvasó helyett – a metaforákat. 

Fehér Klára előszavának utolsó bekezdése hasonlóan nyil-

vánvalóvá és hangsúlyossá teszi az írói szándékot:  

„Ha építész volnék, azon törném a fejemet, hogyan lehet 

szmogmentes városokat építeni. Ha talajmérnök volnék, harc-

ba indulnék a kopasszá váló hegyoldalak, elsivatagosodó tájak 

ellen. De író vagyok, csak kiáltani tudok. Emberek, testvére-

im! Olyan szép a Föld, a napfény, olyan csodálatos az élet. Vi-

gyázzunk rá, amíg lehet, amíg lehet, amíg lehet…”366 

A pragmatikai dimenzió ilyen felerősítése szinte elképzelhe-

tetlen a felnőttirodalomban, de nem válik előnyére a gyerek-

könyveknek sem. (Nem is jellemző, még Fehér Klára regényei-

re sem.) 

Ráadásul a megjelenített írói szorongás, aggodalom – ahogy 

arra korábban is utaltunk – előre jelzi: ez esetben nem a 

gulliveriádákra általában jellemző ironikus-szatirikus stílust 

várhatja az olvasó.  

Ha már az írói szándék ennyire explicit megnyilvánulását 

túlzásnak minősítettük, az a kérdés is felmerülhet, nem feles-

leges-e a műfaj egyértelmű megjelölése – különösen, ha a 

szerző nem alkalmazza az arra jellemző iróniát –, még ha ezt a 

megjelölést csak a metatextualitás eszközeivel éri is el. Ge-

nette szerint – ezt az architextualitás kapcsán írja le – a műfa-

ji megjelölés befolyásolja az olvasó befogadását, az „elvárási 

horizontját”.367 Ami olykor szükséges is lehet, de semmikép-

pen sem akadályozza az értelmezést. 

                                              
366 Fehér Klára: Oxygénia. p. 6. 
367 Genette: i. m. p. 86. 
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Vagyis ha az olvasó tudja, hogy – Balogh Tamás terminusá-

val élve – egy „típus-szöveggel”368 van dolga, máris bizonyos 

információkat idéz fel. (Feltételezve, hogy van ilyen irányú ol-

vasmányélménye.) A főhőssel kapcsolatban elvárja az új, is-

meretlen világ iránti érdeklődést, az övétől esetlegesen külön-

böző nyelv elsajátítását, a tapasztalt technikai tudás, társa-

dalmi jelenségek részletes leírását. Ezért is érdekes, hogy az 

írónő a Legeslegelső fejezetben előre mentegetőzik amiatt is, 

hogy nem írja le részletesen a különböző találmányok és a 

társadalom működési elvét.  

Ezek az elvárások – melyek a transztextualitás különböző 

megnyilvánulásaiból adódnak – akkor is megvannak, megma-

radnak, ha az Oxygéniáról néhány oldal után ki is derül, a 

gulliveriádák úgynevezett „hagyománytörő” válfajához tarto-

zik. Ennek a típusnak ugyancsak vannak előzményei a ma-

gyar irodalomban, lásd Szabó Dezső novelláját – Gulliver to-

vább utazik (1914) – vagy Déry Tibor kisregényét, a Dr. Niko-

démusz Lázár híres útikalandjait (a szerző halála után, 1993-

ban jelent meg). Fehér Klára regényének újszerűsége e műfa-

jon belül csak jóval később derül ki – ez az első egyértelmű 

hepienddel végződő gulliveriáda369. Ez nyilván a megcélzott 

olvasóközönség miatt van így. 

 

 

                                              
368 Balogh Tamás: i. m. p. 3. 
369 Uo. p. 4. 
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A narratív cselekvés sajátosságai 
 

A narratív idő, kronotoposzok  

Bár a narráció szempontjából kevesebb érdekes, sajátos vo-

nással találkozunk az Oxygéniában, az időkezelésről érdemes 

említést tenni. 

A gyerekkönyvek esetében gyakran feltételezik, hogy a szer-

zők – tudatosan figyelve a potenciális olvasóközönségre – szin-

te mindig a kronologikus, vagyis a lehető legegyszerűbb cse-

lekményvezetést alkalmazzák. Ez a vélemény két okból sem 

lehet helytálló. Egyrészt az ifjúsági könyvek jó része nem „al-

kalmazott gyermekirodalmi” mű, eredetileg nem e korosztály 

számára készültek, tehát nem is feltételezhetjük a tudatos – 

„egyszerűsített” – alkalmazását akár a nyelvhasználatnak, 

akár az időkezelésnek. Másrészt számtalan példa bizonyítja, 

hogy sikeresek lehetnek a meglehetősen összetett, az idősíko-

kat váltogató gyerekregények is. (LOUIS SACHAR Stanley, a sze-

rencse fia című, világszerte nagy sikert aratott regénye éppen 

a csak a történet végén logikussá váló cselekménynek kö-

szönhetően különleges mű. A kronológia csak a könyv befejez-

tével lesz egyértelmű az olvasó számára, a három idősík, a há-

rom generáció története – különböző tárgyak segítségével – 

ekkor kapcsolható össze. Sőt, bizonyos „lyukakat” – tudato-

san – még hagy is a szerző a regényben. A regény eredeti címe 

nem véletlenül: Holes.)  

Azt is tudjuk, hogy a folyamatosság – a kronologikus törté-

netmesélés – megszűnésének tapasztalatából feszültség kelet-

kezik370, s ezt a feszültséget természetesen szándékoltan ger-

jesztik az írók. Fehér Klára műve a kalandregények hagyomá-

                                              
370 Thomka Beáta: Beszél egy hang: Elbeszélők, poétikák. Bp.: Kijárat Kiadó, 2001. p. 67. 
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nyát is követi, a késleltetés mellett fontos eszköze – különösen 

a kötet második felében – ez a feszültségkeltés.  

Ha a főszereplő, Peter McGulliver szemszögéből látott cse-

lekményt nézzük, a kronologikus elbeszélés szinte végig ál-

landó (a regény elején van eltérés, erről külön szólunk). Ha a 

más szereplőket követő szakaszokat kivesszük, ilyen szem-

pontú feszültségkeltéssel nem találkozunk. Ugyanakkor akár 

a feleség, July, akár a későbbi jó barát, ON, akár a Központ 

szemszögéből, narrációjával bemutatott fejezeteket nézzük, 

azok kivétel nélkül „megakasztják” a történetet. A cselek-

ményt – a kronológiát tekintve – minden esetben a főhős, Pe-

ter fejezetei viszik előbbre.  

Az alábbi ábra a leírt események kronológiai sorrendjét mu-

tatja. A felső sorban a McGulliver nézőpontjából látott – bár 

heterodiegetikus – elbeszélések fejezetszámait írtuk be, alul a 

többit, megjelölve azt is, ki az adott rész főszereplője, kié a né-

zőpont.  

2. 4. 5. 6.  9. 10. 12. 15.  16. 17. 18. 19. 20. 22. 24. 25. 

 3.  7. 8.   11. 13. 14.   21.   23.   

 K  J O   J K K   OR   K   

                  

26. 28. 29. 30. 32. 34. 35. 36. 37. 38. 40. 41. 42. 43. 45. 47. 48. 50. 

27.   31. 33.     39.    44. 46.  49.  

K   K K     J    J K  U  

(K = Központ; J = July; O = ON; OR = ORO; U = Uralkodó) 

 

Az ábrából két dolog azonnal leolvasható: 

1. A történet elején nem a kronológia szerint először meg-

történtekkel ismerkedünk meg. A szerző azzal teremt feszült-

séget és kelt érdeklődést, hogy olyan konkrét eseményeket ír 
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le – prolepszisként371 – az első fejezetben, melyeket csak a ké-

sőbbi részek megismerése után értelmezhetünk. A sejtelmes-

ség felerősíti a „titokzatos hatalom” erejével kapcsolatos el-

képzeléseket.  

Anakrónia372 a regény még egy pontján – 21. fejezet – van, 

itt azonban kevésbé hangsúlyos, mert az „időugrás” nézőpont-

váltással is jár – ORO történetén keresztül kapunk magyará-

zatot arra, miért „nem ismerte meg” barátját. Az anakronikus 

elbeszélés magyarázata tehát egy analepszis.  

2. A 8. fejezet kivételével csak Peter McGulliver fejezetei 

visznek előbbre időben. Figyelembe véve azt is, hogy az 1. fe-

jezet a 8. után jön, azt is állíthatjuk, minden esetben a fősze-

replő szemszögéből láttatott történések haladnak kronologi-

kusan. 

A regényidő kapcsán említjük meg az Oxygénia krono-

topikus motívumait. Ezek közül azért kettőt választottunk ki, 

mert ezek műfajilag tipikus kronotoposzok, s – bár egymáshoz 

viszonyítva eltérő hangsúllyal, jelentőséggel, de – megtalálha-

tók az általunk bemutatott disztópiák mindegyikében. 

Egyik példánk a találkozás373. Ebből több is van  a regény-

ben, a legfontosabb talán az első, ON és McGulliver dialógusa. 

Ennek az emocionálisan értékelő árnyalata is érdekes. ON 

megrémül, Peter információt kér, ezért részben várnánk a nyi-

tottságot, a barátságos hangnemet, másrészt a körülmények 

pontos ismerete nélkül is megértjük az oxygéniai tartózkodá-

sát, félelmét. A találkozásnak van metaforikus jellege is – 

                                              
371 Füzi Izabella – Török Ervin: Narratív tér és narratív idő. In: Bevezetés az epikai szövegek és a 

narratív film elemzésébe. In: Szabadbölcsészet honlapja. [on-line] Szeged, 2006. In: 
http://szabadbolcseszet.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/vir/tankonyv/bibliografia.html p. 5. 
372 Uo. 
373 Bahtyin, Mihail Mihajlovics: A szó esztétikája. Bp.: Gondolat, 1976. p. 296. 

http://szabadbolcseszet.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/vir/tankonyv/bibliografia.html
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Bahtyin szerint ez gyakran előfordul374 –, ON ijedtsége jellemzi 

a helyi viszonyokat. Ugyanakkor az, hogy nem teljes érdekte-

lenséggel viseltetik a környezete iránt, hogy reagál az idegen 

hozzá intézett szavaira, arra utal, hogy más, mint a többi 

„ormányos”. 

Fontos még ON és Peter első találkozása ORO-val, amely-

nek különös jelentőséget ad, hogy míg a hősök nagy remé-

nyekkel várják azt, addig maga az aktus rövid és kiábrándító: 

az orvos mintha nem ismerné meg régi barátját. Az elvárások-

tól való jelentős eltérés azonban nem csökkenti, inkább növeli 

az esemény érzelmi jelentőségét.  

A történet végén következik be Peter és July, a férj és a fele-

ség találkozása, melynek épp ez a későiség, a hosszú várako-

zás adja meg az emocionális értékét. A késleltetésekben 

amúgy is gazdag regénynek ilyen szempontból ez a fő motí-

vuma: az elszakadt pár tagjai külön-külön megvívott harcok, 

megpróbáltatások után végül újra egymásra találnak. 

A másik (általában a disztópiákra is) jellemző kronotoposz, 

mely itt is megfigyelhető, az út. Bahtyin szerint ennek általá-

ban kisebb az emocionális értéke375, s ez az Oxygéniára is 

igaz. Az Ormányosok Városából az Emlékezők Városáig vezető 

út azonban fontos, már neveivel is mutatja titokzatosságát s 

egyben jelentőségét is. („Az utat nevezték Régi Ösvénynek is, 

Elátkozott Ösvénynek is.”376) 

Ezúttal e kronotoposzhoz nem kapcsolódik az amúgy az út-

hoz társuló szokásos elem: „egy bizonyos idő- és térbeli pont-

ban a legkülönbözőbb emberek – különféle társadalmi réte-

                                              
374 Uo. p. 297. 
375 Bahtyin: i. m. p. 297. 
376 Fehér Klára: i. m. (6. sz.) p. 65. 
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gek, állapotok, hitvallások, nemzetiségek, életkorok képviselői 

– tér- és időbeli útjai keresztezik egymást”.377 

Az idő beleoldódása a térbe378 azonban jól megfigyelhető, 

ráadásul egyfajta külön idősík is képződik az Ösvényen járó 

két férfi körül. Négy fejezeten keresztül vándorolnak, közben 

ON mindent – amit ő tud a bolygóról – elmesél Peternek, a tá-

voli és a közeli múlt eseményeit is felidézi. (Ezzel is magyaráz-

ható, hogy a könyv közepén ilyen jelentős terjedelmű ez a 

rész.) Emellett belső vívódások, gyötrődések jellemzik a mene-

telést. Mindkét szereplő kételkedik néha a várható sikerben, 

saját erejében, s előfordul, hogy nem biztosak társuk szándé-

kaiban sem. Természetesen itt is él a szerző a metaforizációs 

lehetőséggel, a végigjárt út többféle bizonytalanság végét is 

jelenti. A társakból szövetségesek lesznek, bizonyosságot sze-

reznek a Kürtő, a „lázadók” létezéséről, s az Ösvény végigjárá-

sa megmutatja a kiutat is. 

E fejezetekben más lesz a narráció sebessége is. Ez termé-

szetesen következik abból, hogy megváltozik a bemutatott tör-

ténet ideje és a narráció terjedelme közötti arány. A tartam (a 

narráció sebessége)379 lelassul, így a narratív hangsúly el is 

tolódik a cselekmény(esség)től az elbeszélés felé.  A korábban 

– és később is – jellemző kivonatos narrációt e szakaszokban 

néhol felváltja a kiterjesztett.380 (Nem általános ez. Oxygénia 

történelme ON elbeszélésében – lásd 16. fejezet – értelemsze-

rűen kivonatos.) Az út során nem találkozunk viszont jelenet-

tel (vagyis ahol a történés és az elbeszélés ideje ugyanakko-

                                              
377 Bahtyin: i. m. p. 297. 
378 Uo. p. 298. 
379 Füzi Izabella – Török Ervin: i. m. p. 5.  
380 Uo. 

http://szabadbolcseszet.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/vir/tankonyv/bibliografia.html
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ra)381, így is érezhetjük e rész különös (részben metaforikus) 

jelentőségét is. 

A regény narratív időt érintő sajátosságait tárgyalva meg 

kell még említenünk, hogy míg általánosságban a szinguláris 

narráció382 jellemző, a történet egy pontján – Nagyfej kalandjai 

az üres repülőgéppel – él a szerző repetitivással. Érdekes, 

hogy ez a szakasz már nem a bonyodalom megoldását, inkább 

a negatív szereplők végzetének megoldását mutatja be.  

 

 

Nézőpont, fokalizáció, suspense 
 

EDWARD BRANIGAN a narrációs aktus kiindulópontjának a tu-

dás egyenetlen elosztását tartja.383 Vagyis amikor valamelyik 

szubjektumnak – egy szereplőnek, a narrátornak vagy épp az 

olvasónak, nézőnek (Branigan filmelméleti munkát írt) – hiá-

nyos ismeretei vannak. Ez a hiány lesz aztán az indoka a kü-

lönböző erősségű narrációknak. A mérték többek között műfa-

ji sajátosság, jellemző, hogy a teátrális műfajok (például a te-

levíziós szappanoperák) vannak tele a narráció eltúlzott for-

máival.384 Ez megnyilvánulhat ’újraelbeszélésekben’, más sze-

replők által előadott – új nézőpontú – történetmesélésben is.  

Az antiutópiák – s különösen a gulliveriádák – műfaji sajá-

tosságai egész más narrációt kívánnak meg. Archetext szö-

vegként a gulliveriádák az emberi (társadalmi) kicsinységek, 

kicsinyességek példái.385 E hiányosságok, morális abnorma-

                                              
381 Uo. 
382 Uo. 
383 Branigan, Edward: Narrative Comprehension and Film. London @ New York: Routledge, 1992. p. 
63. 
384 Uo. 
385 Balogh Tamás: i. m. p. 3. 
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litások bemutatásának eszköze az ellentét. Az utazó hazájá-

nak és az „új világban ” tapasztaltaknak a kontrasztja hang-

súlyozza valamelyik (vagy mindkét!) világrend, társadalmi be-

rendezkedés hibáit, lehetetlenségét.  

Mindez viszonylag „egysíkú” narrációt kíván. Ez az egysze-

rűség két dologban jelentkezik: 

1. Mindig Gulliver szemszögéből látjuk az eseményeket, a 

helyszíneket. Az ő „angol szemüvege” a szűrő, vagyis rendre a 

korabeli angol rend a viszonyítási alap. Megismerkedünk más 

(a felfedezett új ország tagjainak) filozófiájával, nézeteivel is, 

ám – e szabály alól nincs kivétel – csakis az utazó főhős tol-

mácsolásában.  

2. A műfaj alapeleme a gúnyos, szatirikus hang. Vagyis mi-

közben Gulliver nézőpontjából követjük az eseményeket – kül-

ső szemlélőként –, mindvégig tisztában vagyunk álláspontjá-

nak, társadalomszemléletének tarthatatlanságával. Szinte 

minden esetben meggyőződhetünk arról, hogy az angol mintá-

tól eltérő modellek (legyen szó akár társadalmi, politikai be-

rendezkedésről, akár tudományos vagy épp kulturális sajá-

tosságokról) sem működőképesek, ám az összevetés alapjául 

szolgáló brit példa hiányosságai is megmutatkoznak. 

E két sajátosság is bizonyítja, hogy a gulliveriádák egyéni 

vonását a rá jellemző fokalizáció386 adja. A látásmód és az ész-

lelt dolgok közötti különleges viszony, mely jelen esetben iro-

nikus-szatirikus hatást kelt. 

Az Oxygénia narrációjára csak részben igazak ezek a jellem-

zők. 

                                              
386 Bal, Mieke: Narratology. Introduction to The Theory of Narrative. Toronto–Buffalo–London: 
University of Toronto, 1999. p. 142. 



 196 

Szereplőhöz kötött fokalizációval (SZF)387 találkozunk itt is 

(hogy van narrátor, az nem zárja ki ezt), ám az ő (a főszereplő) 

nézőpontja szinte minden szempontból elfogadható az olvasó, 

a külső szemlélő számára. Az összehasonlítási alap tehát szi-

lárd, megkérdőjelezhetetlen, a narráció ezért nélkülözi az iró-

niát is. (Az Oxygénia kritikájaként ez róható fel talán legin-

kább. A műfaj egyik legfontosabb tulajdonsága tűnik el. Így 

„csak” az antiutópia jellemző jegyei maradnak. Ilyen szem-

pontból az is megkérdőjelezhető, hogy igazi gulliveriádáról 

van-e szó. Erről a későbbiekben – a szereplők elemzésénél – 

még szólunk.) 

Az olvasói tapasztalat tehát azonosítható „az igazsággal”. 

COLIN MACCABE szerint ez jellemzője a „klasszikus narratívák-

nak”, amikor a befogadó a diskurzusok hierarchiájából a fölé-

rendelt tudás pozíciójába kerül388, amely gyors és könnyű íté-

letalkotást tesz lehetővé. (Bal szerint az ilyen, szereplőhöz kö-

tött fokalizáció részrehajlást és korlátozást eredményez.389) 

Hangsúlyozzuk, ez a fölérendelt tudás ezúttal nem sok ismere-

tet, több szereplő nézőpontjának ismerete birtokában meglévő 

tapasztalatot jelent, hanem az azonosulási lehetőség, az érték-

ítélet egyértelműségét. Az ismeretek felől nézve éppen az jel-

lemzi az Oxygéniát, hogy egy kevésbé jól értesült ágencia390, 

szereplő szemszögéből követjük az eseményeket. 

Mivel Peter McGulliver nemcsak a nézőpont, „viszonyítási 

alap” birtokosa, de cselekvőként is részt vesz a történetben, a 

regény nagy részében belső fokalizációról391 beszélhetünk. 

                                              
387 Uo. p. 150–151. 
388 Branigan, Edward: Uo.  
389 Bal, Mike: Uo. 
390 Uo. 
391 Bal, Mike: i. m. p. 151. 
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Előfordul ugyan – hat fejezetben –, hogy July, ON vagy ORO 

szemszögéből látjuk az eseményeket, ám sem a szereplőhöz 

kötött fokalizáció, sem a narrátor nem változik meg. Kivételt 

az a hat fejezet képez, melyben az úgynevezett jelentések ol-

vashatók. E részekben nincs narrátor, „Jelentés” cím alatt a 

műfajnak megfelelő tömörségű és nyelvezetű beszámolók 

vannak. A „műfaji megjelölés” ezúttal nagyon hatásos. A jelen-

tések architext szövegként megsokszorozzák a bennük rejlő 

titokzatosságot, az íróik mögött álló hatalom feltételezett ere-

jét. Az explicit jelölés még inkább irányítja az architextualitás 

miatt amúgy is befolyásolt olvasói horizontot392, a befogadói 

elvárást e szövegrészleteknél.  

A beszámolók tömörsége, ellentmondást nem tűrő attitűdöt 

tükröző hivatalos hangneme már-már félelmetes, hiszen em-

bertelen: 

„UTASÍTÁS: A LÉNYT ELFOGNI, AZONNAL ÁTATDNI A ZO-

OLÓGIAI INTÉZETNEK.”393 

Jellemző, hogy a felszólítást is kijelentő mondat formájában 

adja a Központ, a grammatikai forma és funkció ellentmondá-

sa tovább erősíti korábban kifejtett hatást.  

A lojális emberi gondolkodás hiánya (és általában az ember-

telenség) számtalanszor megnyilvánul még ezekben az iratok-

ban. Jellemző a külső jegyek, sajátosságok megfigyelése, min-

damellett a lelki tényezők, következmények figyelmen kívül 

hagyása: 

„(Peter) SZÁRMAZÁSA: TEJÚTRENDSZER BG 97614 NAP-

RENDSZER. 

                                              
392 Genette, Gérard: i. m. p. 86. 
393 Fehér Klára. Oxygénia. i. m. p. 13. 
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BŐRREL BORÍTOTT, HAT LÁB MAGAS, HÍMNEMŰ. OXI-

GÉNT LÉLEGZIK.”394 

„HA ÉL, A NAGY TAVASZI ÜNNEPEN KISZŰRNI.”395 

„A SZÁMÍTÓGÉPEK VALÓSZÍNŰSÍTETTÉK, HOGY ORO 91 

A FÖLDI LÉNY ÚTJÁRÓL, A KISZOLGÁLÓVÁROS ÉS AZ EM-

LÉKEZŐK VÁROSA KÖZÖTTI TITKOS ÚTRÓL NEM TUDOTT. 

ENKEFALOGRAMM NEGATÍV. 

ORO 91-ET ENNEK ELLENÉRE BIZTONSÁGI OKOKBÓL 

EMLÉKEZETTÖRLÉSSEL A 78. SZÁMÚ KISZOLGÁLÓ VÁ-

ROSBA VISSZAHELYEZTÜK.”396 

A sürgönyös tömörség mellett a nyelvezetre jellemző a szá-

raz tényszerűség, a kijelentő mondatok, az egyszerű mondat-

szerkesztés. Kevés jelzővel találkozunk, ugyanakkor gyakran 

fejeznek ki felszólítást (orosz hatás ez) főnévi igenévvel: „be-

mérni”, „felkutatni”, „megfigyelni”. Természetesen többes szám 

első személyt használnak az iratok készítői: „véleményünk”, 

„visszahelyeztük”, „blokkoltuk” stb.. 

A szókincs a jelentésekre jellemző: „negatív”, „jelenti”, 

„rendben”, ellenőrzés”. 

Hasonló tipográfiával jelölik a kötetben July és a földi űrál-

lomás dialógusát. Ám itt érzelmi megnyilvánulásokkal, hosszú 

mondatokkal, alkalmanként vitával is találkozunk. A 13. és 

14. fejezet (előbbi July és Fortuna–710 állomás párbeszéde, 

utóbbi a Központ jelentése) kontrasztja egyértelmű. 

A diktatúra vezetőinek bukását onnan is érzékelhetjük, 

hogy megszűnnek a személytelen, titokzatos jelentések, a ka-

tonai vezető párbeszédre kényszerül. A 46. és a 49. fejezet 

                                              
394 Uo. 
395 Uo. 
396 Fehér Klára: Oxygénia. i. m. p. 153. 
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hús-vér emberként mutatja be a jelentéseket írató, utasításo-

kat osztogató szervezet vezetőit, s a másik oldal, a lázadók ép-

pen azáltal kerülnek helyzeti előnybe, hogy nem tudják követ-

ni a lépéseiket.  

Ahogy Peter fokozatosan megismeri a Száz Család életét, 

ahogy leleplezi titkaikat, ugyanakkor sikeresen megtartja sa-

játjait (veszi a jelentéseket közlő adást, de titokban tartja ezt, 

és azt is, hogy ismeri a helyi nyelvet), a hatalom legnagyobb 

erejét, a titokzatosságát veszíti el. A változás – a jelentések he-

lyett az utasítások adóival találkozunk, a száraz nyelvezetű 

szövegek helyét párbeszédek veszik át – érzékletes nyelvi szin-

ten is. 

A jelentések kapcsán érdemes megvizsgálnunk, hogy az 

ezekben lévő tartalmak okozta feszültség suspense-nek te-

kinthető-e. (A regény narrációjának különlegessége, erőssége 

– különösen, ha figyelembe vesszük, hogy ifjúsági regényről 

van szó – a jelentések közlése. Azok stílusa, archetext jellege – 

már ha elfogadjuk műfajként a jelentést – adják az egyébként 

egyszerű beszédmódú antiutópia érdekességét.) 

A kötet elején (3. fejezet) a szöveg szárazsága mellett feltűn-

het információgazdagsága. Tényszerű közlésből ismerjük meg 

Peter balesetének körülményeit. A megelőző részekhez képest 

két új információt kapunk:  

1. Valakik megfigyelik a főszereplőt. Követik az eseménye-

ket, bár egyelőre elveszítették szem elől, várhatóan képesek 

lesznek megtalálni. 

2. A stílus, a műfaj és néhány szöveges utalás – „elfogni”, 

„átadni” – jelzi a megfigyelők attitűdjét. 
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Feszültséget itt még csak kis mértékben tapasztalunk, ez az 

ismeretlenségből adódik. Ugyanakkor az olvasói tudást kiegé-

szítik a jelentésből kapott információk. 

Még ennyi újdonsággal sem szolgál a 11. és 14. fejezet. 

Ezekből a beszámolókból mindössze annyi szűrhető le, hogy a 

megfigyelés folyamatos. Nincs bennük utalás a cselekményre, 

a szereplőkre sem.  

Látszólag hasonló a helyzet a 23. fejezetnél is, tartalmi új-

donság nincs, a stílus változatlan, az állandó „jelenlétet” de-

monstrálja a rövid szöveg. Ám ezúttal megjelenik két név is, s 

közülük az egyik – XIII. Jótevő – aláíróként, az utasítás adója-

ként. (A parancs rendszeres tájékoztatást kér Daliás trónörö-

kös számára.) Mivel e szereplőkkel, sőt a nevekkel sem talál-

koztunk, ez korlátozott ismeret csupán, ám mégiscsak fontos, 

hiszen az olvasóéval közös nézőpontú McGulliver nincs birto-

kában ezeknek az információknak. Hogy mégsem beszélhe-

tünk suspense-ről, az ismeretek jelentéktelen volta okozza. A 

parancsok kiadóinak, a megfigyelők irányítóinak nevei (illetve 

a pozíciójukból kikövetkeztethető társadalmi berendezkedés) 

nem elég fontos tény ahhoz, hogy igazán feszültségkeltő le-

gyen. 

Fontos, ráadásul a főszereplő számára is ismeretlen infor-

máció van viszont az amúgy rövid jelentést tartalmazó 33. fe-

jezetben. Egyrészt megtudjuk, hogy Peter ételébe kábítószert 

kevernek, másrészt vendéglátói szándékai is teljesen nyilván-

valóak lesznek: „VÉLEMÉNYÜNK: KIHALLGATÁSA RÖVID 

IDŐN BELÜL MEGKEZDHETŐ.”397 

                                              
397 Fehér Klára: Oxygénia. i. m. p. 159. 
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Az olvasói tudás itt oly mértékben haladja meg a (vele 

egyébként azonos nézőpontú!) főszereplőét, hogy – ezt Hitch-

cock is kifejti suspense-ről szóló magyarázatában398 – ked-

vünk lenne beleszólni a történetbe, figyelmeztetve a minket, a 

mi véleményünket is képviselő McGullivert. Ez igazi suspense 

hát – kár, hogy az ebből eredő feszültség egy fejezeten át sem 

tart ki: a 34.-ben Peter maga is értesül az eseményekről, ter-

vekről, melyeket titokban akartak tartani előtte.  

Ezután már nem külön fejezetként, hanem a Peter néző-

pontjából elmesélt részekben találkozunk jelentésekkel. (Hogy 

fordul a kocka, az is jelzi: ezúttal a megfigyelt hallgatja le a 

megfigyelőit.) Ezzel azonban a szerző máris feladta a suspense 

lehetőségét, hiszen az olvasó nem kap plusz információt a fő-

szereplőhöz képest. 

Mindez azért érdekes, mert a regény felépítése több szem-

pontból is kínálná a lehetőséget a feszültséget teremtő 

suspense-re. Egyrészt helyenként belép új nézőpont, új sze-

replő (igaz, ugyanúgy szereplőhöz kötött fokalizációval, de mé-

giscsak új látószög jelenik meg), s ez alkalmas lenne az olvasó 

előtt feltáruló, ám bizonyos – elsősorban a fő- – szereplő előtt 

ismeretlen vagy később megismert motívumokra, melyek egy-

egy suspense alapját adhatnák.  

Másrészt a jelentések beépítése ugyancsak alkalmas lenne e 

célra – egy alkalommal ki is használja ezt Fehér Klára. Hiány-

érzetünk lehet azonban. A narráció sajátosságait elemezve az 

Oxygénia tartogat érdekességeket, ám még inkább kihaszná-

latlanul hagyott lehetőségeket.  

 

                                              
398 Truffaut:, Francois: Hitchcock. Bp.: Pelikán, 1996. p. 43.  
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A szereplők 
 

A szereplők közül mindenekelőtt Peter McGulliver karakterét 

vizsgáljuk meg. Érdekes lehet számunkra, hogy alakja meny-

nyiben őrzi archetípusos sajátosságait, s az is, hogy milyen 

okai vannak az ettől való eltérésnek. 

A hagyományos gulliveriádák főhőse nem bonyolult jellem. 

Amellett, hogy újabb és újabb utazásokra indul, tehát kalan-

dokra vágyó ember, szilárd, szinte megingathatatlan érték-

rend alapján élő angol polgárról van szó. (Saját társadalmi 

rendjéből való kiábrándulással a nyihahák országában és a 

Karinthy képzelete szülte Faremidóban találkozunk.) 

Érdekes, hogy miközben a gulliveriádák alapeleme az iró-

nia, ez a sajátosság nem a főszereplő intellektuális humorá-

nak vagy épp éleslátásának köszönhető. Ha e tulajdonságok-

kal rendelkezne, érthető módon közvetíthetné fanyar humor-

ral a látott visszásságokat, illetve mutathatná be saját hazá-

jának gyengeségeit a máshol tapasztaltakkal összehasonlítva. 

A műfaj regényeinek iróniája ezzel szemben abból adódik, 

hogy Gulliver egy személyben elbeszélő és főszereplő399, s a 

két nézőpont – melynek persze szükségszerűen egybe kellene 

esni – ezúttal nem mindig találkozik. Pontosabban a főszerep-

lő cselekedetei vagy épp ítéletei olyan nyilvánvaló ellentétben 

állnak a tapasztalataival, elveivel (melyeket narrátorként fo-

galmaz meg), esetleg a valóság tényeivel, hogy az olvasónak 

pillanatnyi kétsége sem lehet: Gulliver vagy nagyon buta, vagy 

már-már szeretni valóan naiv és elkötelezett. Utóbbi sajátos-

ságokon pont úgy nevetünk, mint a Janikovszky-könyvek gye-

                                              
399 Balogh Tamás: i. m. p. 8. 
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rekhősein, akik naiv egyszerűséggel csodálkoznak rá a világ 

dolgaira. (Talán nem jogtalan a kérdésfelvetés: az, hogy a Gul-

liver-tetralógia első két része a „gesunkenes Kulturgut” min-

tapéldájaként400 gyerekkönyvvé vált, vajon nem magyarázha-

tó-e ezzel, a gyermeki naivitáshoz hasonló látásmóddal is? 

Nyilván nem ez a fő ok – az sokkal inkább a szereplők és a 

cselekményszövés sajátosságaiban keresendő –, de talán van 

szerepe a „lesüllyedésben”.) 

Az irónia forrásának vizsgálatánál meg kell állapítanunk, 

hogy nem megszokott narrációs sajátossággal találkozunk a 

gulliveriádáknál. Ugyanis nem az elbeszélő és a főszereplő kö-

zött oszlik meg egyenetlenül a tudás. (Ami amúgy gyakrabban 

fordul elő.) Itt az olvasói tudás lényegesen nagyobb a szerep-

lőéhez képest. Pontosabban az olvasó van birtokában annak 

az objektivitásnak, mely teljes egészében hiányzik a szereplő-

narrátor angol polgárból. Ez az egyenlőtlenség tovább erősíti 

az iróniát, s megint csak segíti annak az attitűdnek a kialaku-

lását, mely leginkább a gyermek tévedéseit elnézéssel szemlélő 

felnőttre jellemző. A végeredmény – Frye terminusát és megfi-

gyeléseit használva – olyan komikus irónia401, mely ezúttal 

kétségkívül egyenértékű a szatírával. 

Az Oxygénia főhősére azonban szinte egyáltalán nem igazak 

ezek a sajátosságok. Peter tudja objektíven szemlélni az ese-

ményeket, ráadásul erkölcsi, etikai alapállása elfogadható 

alap az olvasó számára. Nem ironikus lenézést, hanem azono-

sulást tesz lehetővé, sőt kíván meg. Ebben persze szerepe van 

annak is, hogy a regényben ugyan szereplőhöz kötött fokali-

záció (lásd a korábbi fejezet elemzését), de külső narrátor van. 

                                              
400 Gyermekirodalom (szerk.: Komáromi Gabriella). Bp.: Helikon, 1999. p. 12. 
401 Frye, Northrop: A kritika anatómiája. Bp.: Helikon, 1998. p. 314. 
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S a legfontosabb különbség a „klasszikus” gulliveriádák és 

Fehér Klára regénye között: míg ott nyilvánvalóan éppen ellen-

tétes az író és a főszereplő-narrátor véleménye, emitt Peter 

McGulliver képviseli a szerző által fontosnak tartott értékeket. 

Míg Gulliver folyamatosan rossz ítéleteket alkot, addig Peter 

szinte sohasem téved.  

Ez eredményezi az irónia teljes hiányát az Oxygéniában.  

Ezek után beszélhetünk egyáltalán Gulliver-archetípusról a 

Fehér Klára-hős esetében? Ha figyelmen kívül hagyjuk a szer-

ző-olvasó-narrátor hármas egymáshoz való viszonyát, egymás-

ra hatását (s ezt – mert a szereplőt vizsgáljuk – bátran megte-

hetjük!), mindenképpen indokolt a főszereplő elnevezése. Pe-

ter végül is igazi Gulliver. Kíváncsi, az apró részletek iránt ér-

deklődő, gyorsan tanul, s emellett életfelfogása, szemlélete 

stabil alapelveken nyugszik. Vagyis a legfontosabb sajátossá-

gai egyértelműen Swift hősétől „öröklöttek”.  

Ez a Gulliver-identitás a történet egy pontján azonban meg-

kérdőjelezhető. Peter célja Oxygénián mindvégig a túlélés, a 

hazajutás. Archetípusos sajátosság (lásd korábban, a Mézga 

Aladár kalandjait bemutató fejezetet), hogy – ha lehet, – nem 

avatkozik bele a megismert bolygó, társadalom életébe. (Van 

ellenpélda Swiftnél is, de például a lilliputi közbelépés egyér-

telműen a polgárháború megelőzését szolgálja, s a szerző 

többször is hangsúlyozza a hajóorvos kényszeredettségét.) Itt 

azonban a főhős egy fontos pillanatban úgy dönt, megszegi ezt 

az alapszabályt. Mérlegeléséről az olvasó is tud: 

„De joga van-e menekülni, és ON-ékat sorsukra hagyni? 

Nem, nem tehet mást. Vissza kell térnie Julyhoz, a 

Humanitashoz, meg kell kísérelnie a menekülést… 
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[…] 

Ők egy másik bolygó lakói, nem köthetik a sorsukat 

Oxygénia szerencsétlen lényeihez… menekülni kell, meg kell 

kísérelni a felszállást…”402 

A döntést később sürgeti egy útelágazás is, melyet a szerző 

„mesebeli válaszútnak” nevez. S innentől tudható, hogy a me-

sebeli szegénylegénnyé, kis királyfivá váló főszereplő nem 

hagyhatja sorsára a bolygó lázadóit. Gulliver megtehetné ezt, 

a népmesék főhőse nem. 

Hogy Peter nem válik végleg „mesehőssé”, a segítségnyújtá-

sa utáni eseményeknek, tetteinek köszönhető. Azt ugyanis 

már nem várja meg, hogy sikerrel vívják-e meg csatájukat ON-

ék. Bár emiatt is vívódik egy ideig. (Ahogy Swift hajóorvosa 

Lilliputban. De ezúttal nem megy vissza.) 

„– Nem tudom… nem tudom… 

– Mit? 

– Hogy eleget tettem-e értük… hogy mindent pontosan el-

mondtam-e… a térképeket jól tudják-e használni… […] Ó, 

csak sikerülne nekik, csak sikerülne nekik…”403 

S bár July is „gulliveri állásponton” van – „minden bolygó 

csak a maga problémáit oldhatja meg”404 –, végül csak akkor 

hagyja el a bolygó körüli pályát, amikor rádióüzenetet kap 

ON-tól. 

Így a befejezésnél is megfigyelhető Peter McGulliver karak-

terének furcsa kettőssége: egyszerre gulliveri s mesebeli hős. 

Ami megmaradt még Swift örökségéből: a hős itt is mindvé-

gig egyértelmű, követhető jellem. „A regénybeli emberek […] az 

                                              
402 Fehér Klára: Oxygénia. i. m. p. 207. 
403 Uo. p. 231.  
404 Uo. p. 232. 
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olvasó számára teljesen érthetőek. […] Tudhatunk mindenről, 

ami róluk elmondható. Még ha nem tökéletesek vagy nem va-

lóságosak is, nincsenek titkaik…”405 

Ugyanez az egyértelműség, megismerhetőség jellemzi egyéb-

ként a többi szereplőt is. Igaz ez akkor is, ha egy kulcsszerep-

lőnek mondható figuráról – ORO-ról – nem tudjuk meg, mi 

lesz a sorsa. Emlékezettörlésre ítélik, de hogy megvédi-e az 

„elbutulástól” találmánya, nem derül ki. Ez azonban csupán a 

szereplői sors s nem a jellem bizonytalansága. Fehér Klára 

„Homo Fictusai”406 nem számítanak különlegesnek. Forster 

terminusával élve „laposak”, hiszen jellemzően egy eszme vagy 

minőség köré épülnek407.  

Ilyen July figurája is. Kevés szerepet kap, karaktere a töb-

bieknél is laposabb. Némileg meglepő is, hogy egy írónő tollá-

ból olyan feleségfigura születik, akit nem tudnánk az aggódá-

son és a hűségen kívül mással jellemezni. Mintha csak arra 

szolgálna, hogy Peter szerelmének legyen kézzelfogható ala-

nya, s ne valami megfoghatatlan után sóvárogjon. Forster sze-

rint a szerelem – és/vagy a halál – egyrészt megkönnyítheti a 

mű befejezését, másrészt a jövőbe mutat, a hozzá társított il-

lúziónk ugyanis az, hogy örökké tart.408 Durva leegyszerűsí-

tésnek tűnhet mindez, de épp az Oxygénia ad példát erre. 

Szerény, feltűnésmentesen kezelt jellemalakkal van dolgunk, 

hihetnénk eirónnak409 is, ám July alakjában tényleg nincs 

több annál, mint amit mutat. 

                                              
405 Forster, E. M.: A regény aspektusai. Bp.: Helikon, 1999. p. 39–40. 
406 Uo. p. 45. 
407 Forster, E. M.: i. m. p. 54–55. 
408 Uo. p. 45. 
409 Frye, Northrop: A kritika anatómiája. Bp.: Helikon, 1998. p. 313. 
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Petert két viszonylag pontosabban bemutatott szereplő segí-

ti kalandjai során, ON és ORO. Mindketten ismerős karakte-

rek, a disztópiák jellegzetes lázadói ők. Közös pontjuk az is, 

hogy megjelenésükkor mindketten a tagadást használják vé-

dekezésül. ON és ORO is bizalmatlan az ismeretlen idegennel 

– Peterrel – szemben. Ez a fajta óvatosság az antiutópiák el-

lenállóinak jellemző sajátossága. Zamjatyintól Orwellig szám-

talan példáját láthatjuk a diktatúra ellen szervezkedők már-

már túlzott óvintézkedéseinek. (Melyekről utólag nemegyszer 

kiderül, feleslegesek, pontosabban hiábavalók.) 

ON tagadása, mentegetőzése annyira görcsös, hogy nyilván-

valóan lebukna, ha egy valódi ügynökkel, megfigyelővel állna 

szemben: 

„Nincs rajtam figyelnivaló”; „Én biztosíthatom, hogy ugya-

núgy viselkedem”; „…nem, nem szabad tudnom, mi a tejút-

rendszer. Semmit sem szabad tudnom…”410 

ORO ehhez képest hidegvérrel tagadja le régi barátját, amíg 

nem bizonyosodik meg az idegen kilétéről: 

„– Nem ismerem önt, uram – felelte ORO, és üres tekintettel 

bámulta ON-t. – Sohasem láttam.”411 

A különbség jellemző a két „lázadó” között. ON azt a típust 

személyesíti meg – lásd Winston Smitht Orwellnél vagy D–

503-at Zamjatyinnál –, aki félig-meddig véletlenül csöppen be-

le a rendszer elleni küzdelembe, tulajdonképpen őt is – ahogy 

fentebb említetteket – a szerelem, az ösztönei vették rá az el-

lenkezésre, az összeesküvésre. ORO ezzel szemben az a fajta 

tudós s részben gondolkodó, akit képességei, információi 

tesznek „felkelővé”. (Lásd még Babits Elzáját vagy Békés Pál 

                                              
410 Fehér Klára: Oxygénia. i. m. p. 8–9. 
411 Uo. p. 89. 
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Félőlényét.) Ebben a típusú lázadóban sincs meg mindig a 

kellő bátorság, nem „klasszikus hős”, ám életfilozófiája nem 

engedi meg, hogy kiszolgálja a diktatúrát, s ezért minden esz-

közzel küzd ellene. ORO esetében – ahogy ezt korábban emlí-

tettük – az a különös, hogy végső sorsa ismeretlen az olvasó 

számára. 

A negatív szereplők közül keveset ismerünk név szerint – 

Jótevő, Daliás, Bölcs Lovag, Nagyfej –, s azok karakterét sem 

rajzolja meg pontosan a szerző. Lapos figurák (forsteri érte-

lemben), akiknek egyetlen érdekessége, hogy látszólag sikere-

sen játsszák kettős szerepüket, az udvarias vendéglátóét és a 

hatalmát féltő vezérét. Igazi különlegességükkel – a nevükkel 

– a következő fejezetben foglalkozunk. 

 

 

Az Oxygénia onomasztikája, kitekintéssel a 

disztópiákra 
 

A korábbiakban több alkalommal utaltunk rá, hogy a disztó-

piákban általában különös jelentősége van a neveknek. A 

szerzők rendre nagy gondot fordítanak szereplőik megjelölésé-

re, érdemes hát megnézni, milyen motívumok működtetik az 

antiutópiák onomasztikáját. Példáink névanyagát az Oxygéni-

ából vettük (elsősorban a személynevekre fókuszáltunk), de 

utalásszerűen hivatkozunk más regényekre is, amennyiben 

típusos névadást találunk. Célunk, hogy ne csak e konkrét 

regény sajátosságait mutassuk be, hanem – ha lehet, – általá-

nos, műfajra jellemző törvényszerűségeket, jellegzetességeket 

is találjunk. Más aipótuk mellett többször utalunk Mandics 

György és M. Veress Zsuzsanna Heraklidák-trilógiájának kö-
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teteire, melynek névanyagát S. Sárdi Margit gyűjtötte össze és 

taglalta. 

Elemzésünk alapját egyrészt a kognitív szemantika képezi, 

mely az emberi megismerő képességet teszi a vizsgálat lénye-

gévé.412 Az analízis során különös figyelmet fordítunk a (tulaj-

don)név és a megismerhető környezet kapcsolatára. Az ilyen 

szempontú vizsgálat azért is érdekes, mert nemcsak a nevek 

szemantikai világát fejti föl, hanem a névadóról is sok min-

dent elárul.413 

A tulajdonnevekre általánosságban igaz, hogy besorolhatók 

különböző csoportokba (fogalomkörökbe), melyek az elemi 

észlelés alapján megállapított közös tulajdonságok szerint 

hozhatók létre. Fontos megjegyeznünk: ha épp kevésbé jel-

lemzőek a közös tulajdonságok, a koherencia akkor is fennáll 

a fogalomkörön belül.414 Esetünkben – mivel csupán egy kö-

tetről van szó, ráadásul viszonylag kevés a szereplő s ezzel 

együtt a név is – kevés fogalomkörre volt szükség, s egy cso-

porton belül is kisszámú besoroltat találunk. Mégis állíthat-

juk, hogy az eredmény – mivel az Oxygénia szerzőjének név-

adása jellemzőnek mondható, s utalunk más művekre is – ta-

nulságos.  

A vizsgálat után a nevek motivációs bázisát kutatjuk, kiegé-

szítve a kognitív elemzést, hiszen ezzel a kognitív szemantika 

nem foglalkozik, nem foglalkozhat. Kutatásunk érdekességét a 

disztópiák – s közelebbről az Oxygénia – onomasztikájának 

sajátosságait e két szempontú vizsgálat eredményének össze-

hasonlítása adja. 

                                              
412 Nemesné Kis Szilvia: Lovakrul. In: Magyar Nyelvőr, 2006. 130. évf. 2. sz. p. 217. 
413 Uo. 
414 Eysenck, Michael W. – Keanne, Mark T.: Kognitív pszichológia. Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó, 
1997. p. 215–260. 
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Az alábbiakban kategóriánként (fogalomkörönként) tekint-

jük át az Oxygénia neveit.  

 

Külső, belső tulajdonságra utaló nevek 

Kognitív vizsgálat 

A tulajdonság alapján történő elnevezésnek évezredes tradíciói 

vannak, ősközösségi viszonyokat idéző korban játszódó anti-

utópiáknál találkozhatunk ilyen jelöléssel (lásd Szentmihályi 

Szabó Péter A tökéletes változatát). Fehér Klára regényében 

érdekes módon nem az alsóbb „kasztok” képviselőire jellemző, 

hanem a kiválasztottak, a felsőbb rendűek, a Száz Család tag-

jai viselnek ilyen neveket: Jótevő, Daliás, Bölcs Lovag, Nagyfej. 

A nevek részben külső, részben belső tulajdonságokra utal-

nak. Pozitív hangulatúak, nem bonyolultak, s oppozícióban 

állnak az alsóbb rendűek betű-szám kódjával. (Erről a későb-

biekben részletesebben szólunk.)   

Fontos megemlíteni Kicsi-ON-t, aki nevének csak az előtag-

ját kapta tulajdonsága alapján, így csak részben sorolható be 

ebbe az osztályba. Mégis figyelemre méltó, hiszen a ’kicsi’ – 

elsősorban tartalmi okokból – pozitív hatást keltő szó, s éles 

ellentétben áll az emberhez méltatlan betűkóddal, az ON-nal. 

(Utóbbi névről itt csak formai szempontból emlékezünk meg.)  

E kategória kognitív elemzésének tanulsága, hogy csupán 

az arisztokraták kaphattak ilyen szempont alapján nevet. Ez a 

tény önmagában is érdekes, hiszen azt sugallja, hogy a „töb-

bieknek” nincsenek egyedi sajátosságaik, külső tulajdonsága-

ik, a népesség javarészt homogén egyedekből áll. 
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Hagyományos szemantikai vizsgálat 

A megjelölések – a Száz Család tagjaié – a főszereplő és az ol-

vasó szemszögéből első pillanattól fogva ironikusak, hiszen 

amikor megismerjük e neveket, már tudjuk, hogy viselőik a 

diktatúra irányítói, fenntartói. Ez a kifordítottság utalhat Or-

well 1984-ére is, ahol a közhivatalok, intézmények nevei is 

ellentétesek a reális attitűddel. (Lásd Béke-minisztérium, mely 

a háborús ügyeket intézi.) 

A jellemzően valódi külső tulajdonságról árulkodó nevek 

között valamelyest kivételnek számít a ’Nagyfej’. Ez feltehetően 

a fontos pozícióra – hiszen egy ’fejesről’ van szó – is utal.  

Feltűnő, hogy csak a negatív szereplőket azonosítják tulaj-

donság alapján, ennek magyarázata az alacsonyabb kasztban 

lévők számozott névadásában keresendő. (Erről a későbbiek-

ben szólunk.)  

Fontos megjegyeznünk, hogy mind a transztextuális utalás, 

mind az irónia felfedezése túlmutat a kognitív kutatáson. En-

nek jelentőségére a későbbiekben kitérünk. 

Más antiutópiákat vizsgálva feltűnő lehet, hogy az írók nem 

szívesen élnek a tulajdonság alapján történő elnevezéssel. A 

Heraklida-trilógia 270 neve közül három (!) utal önmagában 

külsőségre, ezek ráadásul mind a testsúlyra vonatkoznak 

(Dagi, Kövér, Puffi).  

A transztextualitást vagy történelmi, kulturális előzménye-

ket is figyelembe véve már jóval több utalást találunk a sze-

mélynevekben. Lásd: Belmondo, Akhilleusz Heikönnen tábor-

nok, Romeo, Juliette, Lukrecia Eskebornite (lásd bornírt), Egon 

Gudmundite halálraítélt, Piedonne stb.  
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A magyar gyermekirodalmi (anti)utópiák és utópisztikus 

művek közül azokban találunk inkább külső, belső tulajdon-

ságon alapuló elnevezéseket, melyek a mese alapú disztópiák 

csoportjába sorolhatók. (Békés Pál, Darvasi László, Szijj Fe-

renc regényei.) 

 

Az ember világára kiterjedő fogalmi körök 

Foglalkozást jelölő nevek: betű–szám kódok 

Kognitív vizsgálat 

A műfaji hagyományoknak megfelelően a kiszolgáltatott hely-

zetben lévő oxygéniaiakat betű-szám kombinációjú kóddal je-

lölik meg. E jelsor véletlenszerűnek tűnik, helyenként azon-

ban foglalkozásra utal. ORO például orvos, neve nyilván betű-

elhagyásokkal keletkezik. E logika azonban nem érvényesül 

minden esetben. 

Bizonyos esetekben félrevezető lehet, ha a kódokhoz min-

denképpen jelentést próbálunk társítani. Az ON név utal-

hat(na) a bekapcsolásra (nemzetközi használatú, műszaki 

eszközökön gyakran olvasható angol szóról van szó) a FE a 

vas vegyjelére – ám itt nincs efféle célzatosság.  

 

Hagyományos szemantikai vizsgálat 

Ha a „műfaji emlékezet”415 megnyilvánulásának tekintjük a 

kódszerű névadást, előzetesen meglévő olvasói tapasztalata-

inkra hagyatkozunk. Mindezek alapján a gépek, a robotok je-

lölését juttathatja eszünkbe az efféle név, s nem ritka megol-

dás az antiutópiák alacsonyabb rendű vagy átlagpolgárainak 

„nevére”. (Lásd Zamjatyin főhőse: D–503.) 

                                              
415 Thomka Beáta: i. m. p. 13. 
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Tudjuk, hogy a személynevek eredetileg tulajdonságokhoz 

kötődtek, s csak később függetlenedtek – jelentésükben – a 

ráruházott „azonosítók” viselőjüktől. Amikor egy kód lesz az 

azonosító, a maradék személyessége is eltűnik a névnek. Bár 

a személynevek mára nem kapcsolódnak tulajdonságokhoz, 

ma is van olyan képzetünk, hogy egy adott keresztnév illik 

vagy sem viselőjéhez. A betű- és/vagy számjelek alkalmazásá-

val sérül ez a minimális hangulati, személyességet adó elem. 

Erősödik az a hatás, melyet egyéb tartalmi faktorok is fokoz-

nak, tudniillik, hogy a tömeg, a társadalom homogén emberek 

sokaságából áll. A regény vége felé az is kiderül, hogy a jelek 

valójában nem embereket, hanem feladatokat, feladatköröket 

jelölnek. S ha valaki már nem alkalmas a munkakörre, vagy 

valamilyen okból nem kívánatos lesz, elpusztítása után más-

valaki kapja meg ugyanazt a jelsort. 

Mindezeket figyelembe véve meglepően erős hatást keltenek 

– már formájukkal is – ezek a kódjelek. 

Külön kell szót ejtenünk egy konkrét névről. Fehér Klára ta-

lán legérdekesebb névválasztása ON. Peter segítője, akivel 

kölcsönösen adósai lesznek egymásnak, egy japán fogalom 

után kapta jelét. Az írónő egy interjúban beszélt erről a foga-

lomról: „Megkérdeztem anyámat, szenvedett-e, amikor én szü-

lettem. Édesanyám azt válaszolta, szenvedett, és nagyon bol-

dog volt. Ez a fantasztikus kettősség, hogy engem szeretettel 

várt anyám és vállalta értem a szenvedést, határtalan hálát és 

végtelen adósságérzetet keltett bennem. Sok évvel később, 

amikor Japánban jártam, akkor hallottam arról, hogy a japá-
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nok is ismerik ezt az érzést, az »on-t«, az adósságot, amivel 

születésünkért a világnak tartoznak.”416  

A foglalkozás mint név használata nem jellemző például 

Mandics disztópiáira, foglalkozásra utaló név annál inkább 

előfordul: Umberto Palladium (mérnök), Ramona Supercherie 

(titkárnő), Al Káposzta (gengsztervezér), Piedonne (felügyelő), 

Salvatore Konfuciusz (tudós) stb. 

A kódok alkalmazására a Heraklidák-trilógia harmadik kö-

tetében találunk példát. Itt mindegyik szereplő egy-egy 

szarvasfaj latin nevét plusz egy számkombinációt visel. (Pél-

dául: Pudu pudu Mol.539 675, Cervus elaphus L. 075 839 stb.) 

Ez részben ugyanazt a hatást éri el, mint az oxygéniai jelso-

rok, másrészt utal a történet abszurd kiinduló helyzetére 

(tudniillik, hogy az emberek viselkedéséhez, életviteléhez a 

szarvasok adják a mintát). 

 

Az ember és a természet kapcsolatára utaló nevek 

Kognitív vizsgálat 

Az ember és a természet kapcsolatára is utal néhány személy-

jelölés a regényben. Miközben a bolygó lakóinak többségét gé-

pies betűjelekkel azonosítják, az ellenőrzés alól kikerülők ter-

mészetesen éppen ezzel ellentétesen választanak: a főszem-

pont, hogy a név hangulata, jelentése is „emberi”, meleg le-

gyen. Így lesz ON feleségének neve Fény. A rövidség még idézi 

a betűkódot, ám minden más tekintetben sokkal barátságo-

sabb, emberközelibb a szó. 

 

 

                                              
416 Illés György: Címzett az ifjúság. Bp.: Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó, 1985. p. 51–52. 
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Hagyományos szemantikai vizsgálat 

A fény többféle metaforikus jelentést hordozhat. Szinte mindig 

pozitív tartalmat kapcsolunk hozzá – többnyire megvilágoso-

dást, tisztaságot jelent, de Krisztus-szimbólumként is hasz-

nálják.  

Nemcsak az Oxygéniában, más antiutópiákban sem gyako-

riak az ebbe a csoportba sorolható tulajdonnevek. 

 

 

Az emberek egymás közötti kapcsolatára utaló nevek 

Kognitív vizsgálat 

E csoporton belül a legfontosabb a híres emberek nevét vise-

lők csoportja. 

A kognitív szemantikai kutatás nem foglalkozik a motiváci-

ós bázissal, így e helyen nem taglaljuk azt sem, milyen hason-

lóság van a híres ember és a között a szereplő között, aki a 

nevét kapta.  

Általánosságban az ilyen névadás pozitív jelentésű, hiszen 

egy kiemelkedő, átlagtól eltérő személy egy „részét” ruházza át 

egy másik emberre. Az Oxygéniában a főszereplő neve tartal-

maz utalást Gulliverre (McGulliver). Hogy nem pontosan egye-

zik a forma, utalhat arra, hogy nem ugyanarról az alakról van 

szó, hanem egy majdnem ugyanolyan nevűről. Ez azért lehet 

fontos, mert Gulliver kalandjait évszázadok óta írják különbö-

ző korok különböző nemzetségű szerzői, így elméletileg nem 

volna lehetetlen, hogy ennek a regénynek is az angol hajóor-

vos legyen a hőse. 
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Hagyományos szemantikai vizsgálat 

A főszereplő, Peter McGulliver műfaji megjelölést (gulliveriáda) 

is hordoz a nevében, nem véletlen, hogy már a könyv legelején 

megismerjük. (Ellentétben például a negatív főszereplőkével.) 

E név rögtön predesztinálja tulajdonságai, sőt sorsa egy részét 

is: kíváncsi, tanulékony, bátor, szerencsés – de feltehetően 

komoly nehézségek, kalandok is várnak rá. Vagyis csak a név 

olvastán – s korábbi olvasmányélményeinkre hagyatkozva – 

máris információkat kaptunk a történet legfontosabb figurájá-

ról. 

Csupán keresztnevével idéz meg „hírességet” a főhős felesé-

ge, July, a történet Júliája, a szerelmét odaadóan váró, majd 

követő nője. (Ugyanez az archetípus – Juliette néven – a Gubó-

lakókban is feltűnik.) 

Szentmihályi Szabó Péter többször idézett disztópiájában 

több szempontból is érdekes az egyik főszereplő, Omer neve. 

Ez egyrészt utalás Homéroszra s leleményes hősére, másrészt 

egy korábbi személynév – Homer Blythe – töredékes, betűki-

hagyásos változata. A többi két szótagos névhez hasonlóan a 

törzsközösségi viszonyokra jellemző rövidség mellett így őriz 

egy gazdagabb múltat is, ráadásul tulajdonságra is utal. 

Mandics György és M. Veress Zsuzsanna Gubólakókjának 

diktátora, Adolf Samsonite neve mindkét tagjával utalásokat 

hordoz. Az Adolf a náci vezért juttatja eszünkbe, míg a 

Samsonite (márka)név éppen hogy egyszerűsít, a jórészt uta-

zótáskákat gyártó cég megjelölése itt oppozíciót teremt: a vi-

láguralomra törő vezér és a szánalmas, gyenge, hétköznapi 

figura együtt van jelen a kéttagú névben. 
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Korábban utáltunk már rá, ugyanebben a kötetben a köny-

vön belüli kohézió megteremtője két egymás követő novella 

főszereplőjének neve, Fenimore és Cooperite nem találkoznak 

egymással, ám összeköti őket a híres indiánregény-író, (Ja-

mes) Fenimore Cooper neve. 

Előfordulhat, hogy a személynevek hasonló hangzásukkal 

utalnak személyekre vagy tulajdonságokra. Szathmári 

Kazohiniájában így említik meg Ziftet és Zadácsot, de sok pél-

da akad erre másutt is. 

Mandicsék trilógiájában hemzsegnek a tematikus asszociá-

ciók, bár tanulmányában S. Sárdi Margit azt állítja, a (ma-

gyar) sci-fikre ez kevéssé jellemző417. Igaz, ő a Heraklidák-

trilógia mellett nagyszámú Nemere- és László Endre-kötetre 

hivatkozik, s ezekre valóban kevésbé igaz az efféle társítás.  

Néhány beszédes név a Vasvilágokból: Nils Holgersson (ta-

nár), David Copperfield (tanár), Trehani Szvatopluk, Musztafa 

Kohn, Pjotr Viszárionovics Holmberg.    

 

Összegzés 

A mennyiségre nem jelentékeny névanyag ellenére fontos 

megállapításokat tehetünk az Oxygénia s – kitekintve a műfaj-

ra – az antiutópiák névadásáról.  

A kognitív szemantikát alapul vevő vizsgálat azt mutatta 

meg, hogy a névvel kapcsolatos általános emberi elvárásaink-

nak nem megfelelő nevekkel találkozunk. Hiszen tipikusan jó 

névnek tekintjük a leíró-jellemző neveket, amelyek főként a 

nevet viselőt írják le, aztán a jó névtől már távolabb állnak 

azok a nevek, amelyek (ilyenek a jelnevek a hagyományos 

                                              
417 Sárdi Margit, S.: Személynevek a jövőben – Névadás mai magyar sci-fi írók műveiben. In: V. Ma-
gyar Névtani Konferencia (1995) (Miskolc) Miskolci Egyetem, 1995. augusztus 29–31.  
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szemantikában) olyan nevek, ahol nem látjuk azonnal a név 

jelentését. Ilyen értelemben ezek az irodalmi nevek egyfajta 

elemző befogadást igényelnek, tehát ahhoz hogy jónak tartsuk 

őket, és névként fogadjuk el őket, ismernünk kell azt az írói 

regénybeli világot, amelyben megjelennek. Sőt, nem árt műfaji 

jártasság, de biztosan elvárhatók bizonyos történeti, kultúr-

történeti ismeretek is. 

Tehát a kognitív szemantika bizonyítja a nevek megértését, 

azt mutatja meg, hogyan fogadjuk el ezeket a jelöléseket név-

ként. A nevek hatásáról ugyanakkor ilyen megközelítésben 

alig tudtunk meg valamit. Ha viszont a motivációs bázist is 

figyelembe vettük, ha megnéztük az irodalmi előzményeket, 

ha feltételeztünk szimbolikus, metaforikus sajátosságokat, 

máris számtalan fontos utalásra bukkantunk. 

Úgy tűnik, a műfaji emlékezet különösen erősen működik a 

disztópiák esetében, s ez különösen pontosan érzékelhető az 

onomasztikai sajátosságoknál. Miközben elfogadjuk S. Sárdi 

Margit állítását, hogy a sci-fikben viszonylag ritka az „eszme-

társítás”418, az aipótuk szerzői érezhetően fontosnak tartják, 

hogy ne véletlenszerű kódok jelöljék a szereplőket. Még akkor 

sem, ha ezek a kódok tényleg csupán betű- és/vagy számso-

rok. Az is feltűnő, hogy a külső, belső tulajdonságok alapján 

történő névválasztás szinte elhanyagolható. (Kivételt képeznek 

az amúgy nem nagyszámú, mesei alapú aipótuk.) 

Különösen érdekes mindez azt figyelembe véve, hogy vizs-

gált műveink elsősorban az ifjúsági irodalom körébe tartoz-

nak. (Oxygénia, Vasvilágok stb.) Vagyis az írók bátran ha-

gyatkoznak (ifjú) olvasóik előismereteire, bíznak abban, hogy 

                                              
418 Sárdi Margit, S.: Személynevek a jövőben. i. m.  
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implicit utalásaik a befogadás során explicitté válnak. Igaz, 

nem példa nélküli ez a gyermekirodalomban, találkozhatunk 

olyan regénnyel is, melyben a nevek jó része intertextuálisan 

kifejezetten terhelt. (Lásd például Szijj Ferenc: Szuromberek 

királyfi.419) 

A disztópia műfajával kapcsolatban többen feltették már a 

kérdést: való-e ez a gyermekolvasók kezébe. A névtani vizsgá-

lataink még inkább megerősítik a kérdésföltevés jogosságát. 

Hiszen e nevek „megfejtései” vagy absztrakciót, vagy konkrét 

előismereteket igényelnek. Felmérések, empirikus vizsgálato-

kon alapuló tények nem állnak rendelkezésünkre ahhoz, hogy 

válaszoljunk erre. Csak sejtjük: az, hogy a disztópia az 1990-

es évekre a gyermekirodalom egyik legfontosabb műfajává vált 

világszerte420, talán annak a bátorságnak is köszönhető, 

amellyel a szerzők „nagykorúsították” potenciális olvasóikat. 

Ezekből a művekből – különösen a világirodalmi példáknál (A 

Végtelen Történet, Az emlékek őre stb.) – nem maradt ki egy-

egy transztextuális utalás, egy-egy beszédes név pusztán 

azért, mert az olvasói befogadás lehetséges határaira, a befo-

gadó előzetes ismereteinek esetleges hiányosságára figyelem-

mel volt az író. 

 

 

                                              
419 Lovász Andrea: Jelen idejű holnemvolt. Bp.: Krónika Nova, 2007. p. 132. 
420 Nikolajeva, Maria: From Myth to Linear. i. m. p. 167. 
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Az antiutópiákra jellemző motívumok az Oxygéniában 
 

 

Az előző fejezetekben megvizsgáltuk a regény narratológiai sa-

játosságait, a helyszíneket, a szereplőket, a neveket. Az aláb-

biakban néhány olyan motívummal, epizóddal foglalkozunk, 

mely a disztópiákra jellemző, s ezért típusosnak mondható.  

A múlt uralása mint a jövő birtoklásának záloga régi gondo-

lat a disztópiákban, még ha pontosan Orwell is fogalmazta 

meg először, az 1984-ben. Ez a sajátosság Fehér Klára regé-

nyében is megfigyelhető, mi több, e diktatúra vezetői egy 

könyv segítségével nemcsak a történelmet – pontosabban an-

nak leírását – változtatják meg saját szájízük szerint, ezzel 

ideológiai alapot adva jelenlegi rendszerüknek. A szöveg egy-

ben dogmagyűjtemény is, ráadásul a mindennapi életre vo-

natkozó szabályok kollekciója is, s mert e rendelkezések mö-

gött pontosan kifejtett ideológia van, az alattvaló számára 

megkérdőjelezhetetlenek. 

A „törvénytár” egy oxygéniai gyerekeknek szánt tankönyvből 

ismerhető meg, amelyet Peter MacGulliver véletlenül emel le 

egy polcról. Amikor fordítógépe segítségével ismerkedni kezd a 

tananyaggal, a főhős egy Biblia-szerű, a Teremtéstörténet 

mintájára megalkotott szöveget olvashat. 

„Kezdetben teremtette Isten az eget és az ég alatt Oxygéniát. 

Isten kegyelmes, és ezért hatalmas, gyönyörű világot tereme-

tett. Az égre tűzte a Napot, körülrakta szolgáival, Tizenkét 

Holddal és Harminchárommillió Csillaggal, hogy ragyogja-

nak.”421  

                                              
421 Fehér Klára: Oxygénia. I. m. p. 34. 
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Az eredeti bibliai szöveg oxygéniai viszonyokra parafrazeált 

változata ez, így olvashatunk például tizenkét holdról. A ké-

sőbbiekben az is kiderül, hogy „Isten akarta” az egyszerű, oxi-

génszegény életet, ő kívánta, hogy a kasztrendszerre emlékez-

tető elv érvényesüljön: „…megtiltom nektek, hogy elmozdulja-

tok a helyről, ahová rendeltelek benneteket.” 

„És megtiltom nektek, hogy fölöslegesen beszéljetek, mert a 

szó is pocsékolja az oxigént, és aki sokat beszél, társa elől fo-

gyasztja a Közös Kincset. És megbüntetem és megfenyítem azt, 

aki parancsomat megszegi.”422  

A szöveg „alkotója”, e határozott és követelőző transzcen-

dens lény (istenség) azt sugallja, hatalmában áll megbüntetni 

az ellenállókat. A fenyegetőzés hatásos, hiszen Oxygénia lakói 

naponta tanúi a titokzatos hatalom erőfitogtatásának.  

Ez a motívum – arctalan, veszélyes hatalomgyakorlók – nem 

ritka a disztópiákban, az isteni álarc mögé bújás annál in-

kább. A diktátorok inkább nyíltan bemutatható, „szerethető” 

személyiségek – lásd Orwellnél vagy Jeremy Taylornál (D. Né-

meth István) a Bolygófalókban –, akik esetleg isteni erőt tulaj-

doníttatnak maguknak.  

A tankönyv szerint a bűn Oxygénia múltjában is megjelent 

– egy madár képében. Az „ördög szülötte” arra biztatta az em-

bereket, készítsenek szárnyakat, vitorlákat, zabolázzák meg a 

szélvihart, nyergeljék meg a levegőt. Az ember kíváncsiságá-

nak engedve persze szót fogadott a Gonosz Madárnak, ezért 

büntetésül ismét megfosztották a levegőtől, s újra élettelen 

agyagbábbá változott.  

                                              
422 Uo. p. 35. 
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„És az ősök bűne miatt Oxygénia népe csak az Igazság és a 

Munka szabályai szerint kapja meg mindennapi Oxigénjét…”  

A „hittan” tehát magyarázatot ad az embereknek arra, miért 

úgy élnek, ahogy, sőt magyarázatok segítségével elfogadhatóvá 

is teszik ezt az életformát. Hogy ezt már gyerekeknek magya-

rázzák – vagyis a korai kondicionálás –, jellemző antiutópiszti-

kus elem. Mandics György Heraklida-trilógiájában például kü-

lönös jelentősége van az iskolai oktatásnak, még akkor is, ha 

az látszólag „semleges” polgárokat hoz létre (a Vasvilágokban.) 

A disztópiaszerzők egy részének persze történelmi tapaszta-

latai is forrásul szolgáltak a diktatúra iskolarendszerének ki-

találásakor. 

Ugyanakkor azt meg kell jegyeznünk, Fehér Kláránál újsze-

rű motívum a mesterségesen megteremtett hit következtében 

megjelenő meggyőződés. Ahogy Poszler György felhívja erre a 

figyelmet423, sokkal jellemzőbb az, hogy nincsenek téveszmék, 

de eszmék sem. Karinthy Capilláriája vagy Szathmári 

Kazohiniája is jól példázza: a diktatúrának nincs szüksége vi-

lágképre, metafizikus tudásra, filozofikus gondolkodásra. Ál-

talában a gondolkodás, a nem a feladathoz, munkakörhöz 

kapcsolódó szellemi tevékenység természetesen Oxygéniában 

is tilos (ezt hivatottak kiszűrni bizonyos ellenőrzések), ám a 

hatalom birtokosai erősebbnek vélték hatalmukat attól, hogy 

ideológiát adtak a törvények, a történelem s általában a min-

dennapi élet mögé. Hogy miért képzelt el másképp egy műkö-

dő autokratikus berendezkedést Karinthy, Szathmári, illetve 

Fehér Klára, ez történelmi tapasztalataikkal is magyarázható. 

                                              
423 Poszler: i. m. 116–117. 
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Az utóbbi szerző regénye írásakor már évtizedeket élt el egy 

diktatúrában, melynek alapját egy utópisztikus ideológia adta.  

Érdemes megemlíteni még a McGulliver tanulmányozta 

tankönyv állampolgári jogokról szóló fejezetének egy-egy ré-

szét, melyek a „Teremtéstörténetben” megmagyarázottakat 

sulykolják: 

„Én Oxygénia hűséges állampolgára vagyok. Oxygénia az én 

hazám. Oxygénia gondoskodik rólam. Kapok cipőt és kapok 

ruhát, mindenből annyit kapok, amennyire szükségem van. És 

megkapom az éltető oxigént. (…) Légy takarékos! Ne pazarolj el 

egyetlen étkezéshez túl sok Oxigént! Nézd a tévét! A tévéhez 

nem kell Oxigén!”424 

A nem gondolkodó, eltartója iránt lojális mintapolgár me-

gint csak kedvelt toposza a műfajnak, a már említett 

Heraklida-trilógia második kötete – Gubólakók – az ezzel kap-

csolatos problémákat mutatja be. Mennyire tanítható az átla-

gosság, nevelhetők-e ’normá’-k, kiveti-e magából az ilyen tár-

sadalom a nem átlagos polgárait? 

Szintén Orwell óta tartjuk igazán számon a diktatúrák szín-

telenségét, szürkeségét. Az átlagosságnak ez a fizikai megnyil-

vánulása Oxygénia bolygójára is jellemző, az öltözékek, a há-

zak mind ezt az uniformizált egyformaságot mutatják. („A tér 

oldalán ugyanolyan házak álltak, mint amelyikben az éjszakát 

töltötte. Szürke, kocka alakú, sima falú.”425 ) 

A hely leírása Karinthy Ferenc Epepéjét juttathatja eszünk-

be, csak a zsúfoltság nem oly mértékű ezen a bolygón: 

                                              
424 Fehér Klára: Oxygénia. I. m. p. 37. 
425 Uo. p. 25. 
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„A tér nagy volt, szinte a látóhatár pereméig ért. Körös-körül 

szürke házak határolták – ugyanolyan betonépületek, mint az, 

amelyikben aludt.”426 

A sok beton, a kockaházak, a természetközeliség hiánya 

megint csak jellemző aipótumotívum. Zamjatyin hangsúlyozza 

ezt különösen (a város, a „diktatúra” határa nála a Zöld Fal), 

de igaz ez Perfectopolisra is Szentmihályi könyvében. Utóbbi 

regényekben a városból, a kontrollált területről kilépő polgár 

szembesül is a természet vadságával, egyúttal azzal az oppozí-

cióval is: vannak erők, melyeket nem lehet kordában tartani. 

Fehér Klára regénye ezekhez képest egy új elemmel bővül, 

itt csak a Száz Család, az uralkodó osztály környezetében ta-

lálunk természeti szépségeket. Az egyszerű polgárok városai 

között szmogfelhő, szennyezett levegőjű, talajú vidék riasztja 

el a szökni vágyókat. (Mindez megfelel a bevezetőben írt írói 

aggodalmaknak: a – ma így mondanánk: – környezettudatos 

élet szükségszerűségének.)  

Ugyancsak műfaji sajátosság az, ahogy az írónő az egyén és 

közösség viszonyát ábrázolja. Arra még az utópiákban is van 

példa (lásd Campanella Napvárosát), hogy az egyén minden 

szempontból igazodik a közösséghez. Ez igaz még a párválasz-

tásra és a gyereknemzésre is. Ugyanez hatványozottan jellem-

ző a disztópiákra, amelyek valójában az előbbi, napvárosi 

rend továbbvitt, erőszakkal, megfélemlítéssel megerősített faj-

táját mutatják be. Itt a legintimebb szféra is a regulához iga-

zodik, megszűnik a választás szabadsága.427 

Az antiutópiákban egészen természetesnek tűnik, hogy 

megszűnik a személyiség erkölcsi autonómiája, méltósága, 

                                              
426 Uo. p. 25. 
427 Poszler György: i. m. p. 111. 
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ahogy ésszerűtlenné válik az autonómiaigény428 és a sokszí-

nűség, a többitől való különbözőség vágya is.  

Ahogy Poszler fogalmaz az 1984 kapcsán: „Nem egyszerűen 

engedelmességet kíván (ti. a hatalom), de az én feladását.”429 

Ennek az attitűdnek talán Zamjatyinnál találhatjuk meg a 

legsajátosabb megnyilvánulását: az elbeszélő/főszereplő fo-

lyamatosan többes szám első személyben mesél. 

Az eredmény olyan egyedek összessége lesz, melyek alig kü-

lönböznek egy homogén anyag alkotórészecskéitől. E részecs-

kék között nincs felesleges kapcsolat, bármelyik helyettesíthe-

tő lehet. Az kohézió általában a félelem, antiutópiákban csak 

ritkán a meggyőződés. Az emberek pedig igyekeznek arctala-

nok, szürkék, – Mandics György terminológiáját alkalmazva: – 

’normák’ maradni. Peter is ezt tapasztalja a furcsa bolygón: 

„Akik az asztaloknál ültek, hangtalanul, lassan ettek, egy-

másra nem nézve, egymáshoz nem szólva, ügyet sem vetve 

egymásra.”430  

Vagyis ez a diktatúra is kiölte polgáraiból a közösségterem-

tő erőt, a hasznosságon túli interperszonális kapcsolatok igé-

nyét.  

Hogy ez mit jelent az emberek számára? A nagy utópista, 

Erasmus művében ezt írta: „A természet csak az embert te-

remtette csupasznak... Adott neki barátkozó szemet, a lélek 

lobogóját. Adott kezet, mely átkarol, és szívre szorít.”431 

                                              
428 Szilágyi Ákos: Ezerkilencszáznyolcvannégyen innen és túl. I. m. p. 33. 
429 Poszler György: i. m. p. 122. 
430 Fehér Klára: Oxygénia. I. m. p. 19. 
431 Idézi Poszler: i. m. p. 123. 
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Ehelyett a gyanakvás, a feljelentéstől való félelem jellemzi az 

átlagpolgárt, pszichés manipuláció, szuggeráló kondicioná-

lás432 a hatalom gyakorlóit.   

Ugyancsak műfajspecifikusnak mondható a felnőtt-gyermek 

viszony ábrázolása, illetve a kicsik helye a társadalomban. Az 

Oxygéniában a lakók nem vállalhattak saját akaratukból 

gyermekeket, a Nagy Tavaszi Ünnep orgiája során megtermé-

kenyült anyáktól néhány hónap után elszakították a kicsiket, 

akiket aztán a Kiszolgáló Városokban neveltek hatéves koru-

kig. Ezután pedig robotok segítségével kondicionálják őket. Az 

életmód és képzés azonossága433 tehát ezúttal is megjelenik, 

az uniformizmus e területet sem kerüli el. (Az már talán ma-

gyaros vonás, hogy mindez emlékeztet minket az egykori jani-

csárok elfogására, majd „képzésére” is.) 

Nehéz eldönteni, fontos sajátosság-e, vagy csupán a vélet-

lennek köszönhető, hogy az antiutópiák szerzői, kitalálói nem 

„teremtenek” állatokat hőseik köré. A házi kedvencek hiánya 

persze magyarázható a többnyire szélsőséges utilitaritással, a 

felesleges (humánus, esetleg meta-) kapcsolatok mellőzésével.  

Az viszont biztosan nem véletlen, hogy az emlékek hiánya 

(torzítása, jelentőségének tagadása) típusosan megvan a 

disztópiákban. E motívum akár központi elem is lehet – lásd A 

Végtelen Történetet, A tökéletes változatot vagy Az emlékek 

őrét. Az emléktelenség megjelenik az Oxygéniában is, a tökéle-

tes pihenés definíciója a bolygólakók számára: „nem emléke-

zünk és nem álmodunk”.434 Nem egyszerűen a haszonelvű-

ségnek mond ellent e két tevékenység, de veszélyforrás is le-

                                              
432 Uo. p. 116. 
433 Poszler György: i. m. p. 108. 
434 Fehér Klára: Oxygénia. I. m. p. 46. 
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het. Az álmok, az emlékek könnyen átalakulhatnak álmodo-

zássá és nosztalgiává – ezek pedig egyáltalán nem kívánato-

sak egy diktatúra számára. 

Hasonlóan vélekedik az autokrata hatalomgyakorlás a fan-

táziáról is. Van aipótu, amely erre épül – A Végtelen Történet – 

de a Mi című regényben is ezt olvashatjuk: „A betegség neve: 

fantázia.”435 Oxygéniában az anatómiai alapossággal megter-

vezett ellenőrzések segítségével ezt is igyekszenek kiiktatni. 

Érdekes általában az utópiák és a disztópiák viszonya a 

művészethez. Előbbi műfajban többnyire hangsúlyos a szere-

pe, a megléte, nem ritkán a tökéletes államok, városok meg-

álmodói maguk is értenek hozzá – általában zenélnek (lásd 

például a Kaoltivárost vagy A kék szigetet). Van ugyan ellen-

példa is (A boldog város), de itt sem tiltott dolog ez, csak ki-

sebb jelentőséget tulajdonítanak neki. 

Az antiutópiákban a művészet – ha ugyan létezik még – 

eszköz vagy szolga lesz.436 Van, ahol megtűrik, ám egész fur-

csán működik: Zamjatyin hőse hangsúlyozza, hogy korábban 

a művészethez ihlet kellett, de ez már elmaradott vonásnak 

számít.437  

Versekkel csak a tanításban és az uralkodó, a hatalom di-

csőítésekor találkozunk (Mi, Kazohinia), Oxygéniában még itt 

sem. Itt csak a Száz Család tagjai engedhetik meg maguknak, 

hogy a kultúra bizonyos ágaival ismerkedjenek, de itt is in-

kább bizonyos sportágakkal, a zene pedig a bálokban kerül 

elő. (Amúgy Fehér Klára feltűnően keveset ír a művészetről, 

bár megemlíti, hogy Oxygénia központjában, az arisztokrácia 

                                              
435 Zamjatyin, Jevgenyij: Mi. Bp.: Európa, 1990. p. 167. 
436 Poszler György: i. m. p. 108. 
437 Zamjatyin: i. m. p. 20. 
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használatára van Szépművészeti Múzeum és akadémiai 

könyvtár is.438)    

 

                                              
438 Fehér Klára: i. m. p. 195. 
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VI. BÉKÉS PÁL: A FÉLŐLÉNY 

 

A következőkben egy kortárs szerző mesei alapú disztópiáját 

mutatjuk be. Az ilyen szempontból magyar előzmények nélkü-

li regény elemzésénél nem az antiutópiákra jellemző jegyeket 

vizsgáljuk először, mert – ahogy ezt példákkal igazoljuk is – 

nem ezek a legjellemzőbb sajátosságai. A motívumkészletet, a 

szereplőket, a nyelvezetet, a neveket tekintve is egy másik 

műfaj jellegzetességei tűnnek fel, ám – s ez kiderülhet az utol-

só fejezetből – mégis típusos gyermekirodalmi aipóturól van 

szó. 

 

 

A Félőlény mint modern mese 

 

Békés Pál meseregényének sajátosságait két műfaj határozza 

meg: a disztópia és a modern mese. Mindkét kategória jegyei 

felismerhetők A Félőlényben, s természetesen ezek nem zárják 

ki egymást. Valójában ma már unikumnak sem igazán számít 

e párosítás, mert – bár Darvasi és Szijj könyvei nem aipótuk – 

a Trapitiben és a Szuromberek királyfiban hasonlóképpen 

antiutópisztikus elemek keverednek a modern mese jellemző 

motívumaival. Igaz ugyanakkor, hogy a szerző Magyarorszá-

gon először „házasítja össze” e két műfajt.  

E fejezetben A Félőlény azon sajátosságait vesszük számba, 

melyek karakterisztikusan az utóbbi műfajban jelennek meg. 

A modern mesének több mint három évtizedes hagyománya 

van hazánkban, ha nem is feltétlenül megteremtője, de egyik 
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első s talán legnagyobb hatású szerzője Lázár Ervin. Nyilván 

nem véletlen, hogy Békés műveiben kimutathatók a Lázárra is 

jellemző vonások. A nyelvi gazdagság, a beszédes nevek, az 

individualitás ellenére is egyértelmű, explicit tartalmakat hor-

dozó név- és szóalkotások mindkettőjük meséinek alapelemei. 

Ezek egyben műfaji sajátosságok is439, ám fontos megjegyez-

nünk, hogy a legerőteljesebben épp e két író műveiben van-

nak meg. 

A modern mese fogalma nagyjából kanonizálódott az elmúlt 

egy-másfél évtizedben. Fontos, hogy a ’modern’ nem időbeli-

ségre utal. Egyrészt e jelzővel megkülönböztetjük a klasszi-

kustól440, másrészt ugyanezen kor más típusú meséi között is 

egyértelműen meg kell tennünk a diszjunkciót. Miközben ne-

vezhetnénk antimesének, meseparódiának441 is, egyik legfon-

tosabb jellemzője a tudatos és erőteljes építkezés a folklór-

kincsre, a népmesékre. A kétbalkezes varázslóban Békés me-

sei hőst „költöztet át” egy lakótelepre, itt, A Félőlényben pedig 

inkább a helyszín folklórba illő.  

Az erdő szinte állandó helyszíne a folklórkincs darabjainak. 

Titokzatos, misztikus terület, rejtek- és élőhelye megannyi ál-

latfajnak, s metaforikus jelentése is korán megjelent. (Több-

nyire az élet problémahelyzeteinek szimbóluma, allegóriája. A 

hősök eltévednek benne, majd kikeverednek belőle.) Itt afféle 

sziget, a mesék (a mondott, felolvasott történetek) helyszíne. 

Ugyanakkor ráismerhetünk e helyre a 20. század meseregé-

                                              
439 Komáromi Gabriella: A titkok föltárulnak, a tabuk összetörnek. In: „A játszótársam, mondd, 
akarsz-e lenni”. Szerk.: F. Hegyi Marianna és G. Papp Katalin. Győr: Apáczai Cs. J. Tanítóképző Főis-
kola, 1999. p. 6. 
440 Komáromi Gabriella: A boszorkány jó, a tündér hétfejű, a hős kétbalkezes. In: Könyvtári Levele-
ző/lap. 16. évf. 5. sz. p. 27. 
441 Gombos Péter: Merre tart a mese?: A teáskannától Portisch Lajosig. In: Csodaceruza, 2005. 4. évf. 
20. sz. p. 16. 
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nyeiben is, a „Kiserdőnek nincs rokonabb tája, mint az Elva-

rázsolt Völgy, a Hétholdas Pagony, a Bánatos Bozótos vagy a 

Négyszögletű Kerek Erdő”.442 A szimbólumérték nem változott 

persze, csupán a lakók lettek mások, de a mese mese maradt. 

Sőt, a könyv egyik alapigazsága is az, hogy a szörnyektől 

(legyenek azok belső, akár kitalált ellenségeink vagy épp a kö-

rülöttünk lévő, uniformizálódó, bennünket elemésztő világ) 

épp e csodálatos történetek védhetnek meg minket. 

A hagyományos mesevilágból származnak részben a regény 

hősei is. A jó barátok az állatmesék szereplőire emlékeztetnek, 

bár nem annyira egyértelműen azonosíthatók. Ugyanakkor a 

történetekben megidézett „vakmerő páncélos lovagok” folklór-

szereplők, még akkor is, ha csillogó páncéljukon „hanyatt esik 

a napsugár”. (Jó példa ez a modern mese alapfilozófiájára: a 

hagyományos motívumok után átmenet nélkül jönnek a folk-

lórból „kikiabáló”, oda nem illő elemek.443) 

Nyilvánvalóan nem véletlenszerűek a történet számai. Ti-

zenkét lakat, kilenc biztonsági zár, hét retesz és három lánc 

őrzi a címszereplő odúját, de visszaköszön a hármas mint me-

sei szám a próbatételeknél is. 

Szintén egyértelmű a gyökere az útnak induló hős motívu-

mának. Ilyennel kétszer is találkozunk a műben, fontos, hogy 

az első esetben (Csatang) csak utólag értesülünk róla, míg az 

igazi főszereplőt végigkövethetjük útján, mely a próbatételek-

hez vezeti. 

Maga a próbatétel is a hagyományos mesék megszokott mo-

tívuma, a hősnek ezeken át vezet az útja a boldogulás felé. 

Ezekből épül, tanul. Ez itt is igaz, még akkor is, ha a próbá-

                                              
442 Komáromi Gabriella: „Ennyit a művészet hatalmáról”. I. m. p. 298. 
443 Gombos Péter: Merre tart a mese? I. m. p. 18. 
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kon ezúttal nem lehet elbukni. S ez az igazi kihívás: tudni, 

merni nemet mondani a belépésre a sikerrel átvészelt vizsgák 

után. Megint csak érdemes kiemelni egy tételmondattá vált 

részt: „Azért van tele veletek a világ, mert szörnnyé válni ször-

nyen könnyű. Nagyon könnyű. Nem lenni szörnnyé: az a ne-

héz.”444   

Bár a történetnek csupán egyetlen pontján szerepel, fontos 

hagyományos mesei elem a kidőlt tölgyfa felállása – a CSODA. 

Hogy csak a könyv végén s csak egyszer van ilyen motívum, a 

posztmodern mesevilág sajátossága. Pedig korábban ez min-

dennapos jelenség volt, a mágia a mágikusság pedig afféle já-

tékszabályként volt jelen e művekben445. 

Ahogy arra korábban utaltunk, s számtalan példával is bi-

zonyítható: a modern mese legjellemzőbb sajátossága a ha-

gyományos és újszerű elemek szinte matematikai pontosságú 

keverése, elegyítése. (Itt is igazolódik WOLFGANG ISER tétele, 

mely szerint a posztmodern irodalom az átöröklött elemek új-

rakeveréséből is él.446) Eddig jórészt az előbbire mutattunk 

mintát, az alábbiakban az utóbbiakat vesszük górcső alá. 

A narratológiai sajátosságokat bemutató fejezetben szó lesz 

a regény elejéről – természetesen nem hagyományos kezdő-

formulát használ Békés –, itt említsük meg a történet végét. A 

folklór csodás történeteinek befejezését mindig meghatározta 

a műfaj kötelező moralitása. Nemcsak a jónak kellett elnyer-

nie jutalmát, de a rossznak is meg kellett bűnhődnie. Utóbbi 

legtöbbször halált jelent, de legalább – élethosszig tartó – sze-

génységet.  

                                              
444 Békés Pál: A Félőlény. I. m. p. 100. 
445 Gansel, Carsten: Moderne Kinder- und Jugendliteratur: Ein Praxishandbucs für den Unterricht. 
Berlin: Cornelsen Scriptor, 1999. p. 92. 
446 Idézi: Komáromi Gabriella: A boszorkány jó, a tündér hétfejű, a hős kétbalkezes. I. m. p. 28. 
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A Félőlény nemcsak abban különbözik a népmeséktől, hogy 

itt megváltozik a mesemorál, felborul az adok-kapok reciproci-

tása447. Sokkal érdekesebb, hogy a főhős elkerüli az igazi ösz-

szecsapást, összeütközést az ellenféllel. Szópárbajt vív ugyan 

Csatanggal, ám valójában elbeszélnek egymás mellett, a meg-

győzésre nincs esély. Így elmarad a gonoszok megsemmisítése. 

Hiszen nincs is erre mód, ebben a mesében legalábbis: „Saj-

nos – mondta a Félőlény. Sajnos legyőzhetetlenek. Viszont… 

távol tarthatók”.448 KÁROLYI CSABA tételmondatként értelmezi 

ezt, mintegy fő tanulságként.449 Akár így van, akár nem, az 

ábrázolt konfliktus és a megoldása semmiképpen sem szok-

ványos. Mintha a lázári alapszabály érvényesülne: a befeje-

zésnél mindig fontosabb az addig vezető út. Ráadásul itt – erre 

is utalunk későbbi fejezetekben – nyilvánvalóan belső utat 

kell bejárnia a címszerepelőnek, saját magát, saját félelmeit 

kell legyőznie. Ezért sem egyszerű például a gyermekolvasó 

dolga. Azé a befogadóé, aki ahhoz szokott, hogy azonosul, de 

legalábbis mindig látja a helyes utat, tud(na) tanácsot adni a 

hősnek.450 Itt ez nem működik. Többször is kiderül, néha az a 

jó megoldás, amelyik először rossznak látszik. (Szörnnyé válni 

a szörnyek elleni harcban rossz ötletnek tűnik, később meg-

tudjuk, valóban csapdát rejt e terv. Ám végül mégis ez a meg-

oldás vezet a főhős metamorfózisához s a hepiendhez.) És kü-

lönben is, hogy lehet küzdeni egy „belső rém” ellen? (A Kis 

rémhatározó első felosztása ez: vannak külső és belső rémek.) 

Van tehát „külső” ellenség – a fizikailag is érzékelhető ször-

nyek –, de kik is azok valójában? A rémrendszertanból meg-

                                              
447 Gyermekirodalom. Szerk. Komáromi Gabriella. I. m. p. 219. 
448 Békés Pál: A Félőlény. I. m. p. 110. 
449 Károlyi Csaba: A szörnyek és a Kiserdő. In: Élet és Irodalom, 2002. 46. évf. 6. sz. p. 25. 
450 Komáromi Gabriella: „Ennyit a művészet hatalmáról”. I. m. p. 298. 



 234 

tudjuk, hogy jellegük, szellemük és küllemük szerint jól elkü-

löníthetők (kaszaboló, daraboló, saraboló; árkoltfarkú, bur-

koltfarkú, hurkoltfarkú; bunkó, bárgyú, gárgyú stb.). Érdeke-

sebb kérdés, hogy megfejthetők-e? Ezek a rémek valójában 

szimbólumok? Minden bizonnyal. Azt már nehezebb eldönte-

ni, hogy a mindent eltipró, érzéketlen hatalom, az erőfitogtató 

ostobaság, a megalkuvás, az önfeladás, az intolerancia, a kör-

nyezetszennyezés vagy épp a konzumkultúra megtestesítői-e. 

Az is lehet, hogy mindegyiké.  

S még egy Lázár Ervin-es vonás: a kulcsszó itt is az akarat. 

A tenni akarás, a jó szándék a legfontosabb, a többi talán 

majd jön magától: „Lehet, hogy a világot mégiscsak meg lehet 

menteni. »Kezdjük el, aztán majd meglátjuk…«”451 

Többször szóba került a történet (fő)hőse, akiről valójában 

nem sokat tudunk meg, azt azonban bizonyosan tudjuk, hogy 

nem a népmesék tipikus pozitív alakja.452 Nemcsak azért, 

mert nincsenek igazán kiemelkedő tulajdonságai, a Félőlény 

ettől még besorolható lenne az úgynevezett „szenvedő hős”453 

kategóriájába. Ám ez a figura nem közvetlenül szenved kárt a 

történet elején (a végén igen, de nem a könyvei elégetése moti-

válja arra, hogy útnak induljon). Azt is meg kell jegyeznünk, 

hogy a hagyományos mesékben ennyi szereplő között jó esély-

lyel feltűnne egy segítő. Békés Pál hőse – önmagán kívül – 

csak a szerencsében bízhat, célja eléréséhez azok viszik köze-

lebb, akik szándékuk, szerepük szerint akadályozták volna. 

(Ez megint csak nem folklórelem.) 

                                              
451 Komáromi Gabriella: „Ennyit a művészet hatalmáról”. I. m. p. 301. 
452 Boldizsár Ildikó: Varázslás és fogyókúra. Bp.: JAK–Kijárat, 1997. p. 24. 
453 Uo. 
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Tudjuk, hogy a műmesék hősének szerepe, útja kevésbé 

predesztinált, mint a tündérmesék főszereplőjéé. Nincsenek 

viselkedési korlátai, nemegyszer a kalandjai is öncélúak454 (itt 

épp nem). Ám ennek a „szabadságnak” ára van, sokszor azzal 

is szembesülnie kell a hősnek, hogy nem lehet eldönteni, a 

vele szembenálló alak vajon segítő vagy ellenfél? Utóbbi eset-

ben pedig nehezíti a legyőzését, hogy nincs tisztában a másik 

fél, az ellen attribútumaival.455 (Lásd az Irodaszörnyet és álta-

lában a szörnyeket.) 

Végül fontos a regény témáját megvizsgálnunk. A modern 

mese nem hozott feltétlenül tematikus újításokat Európa 

gyermekirodalmába, a valóban földcsuszamlásszerű változás 

már korábban végbement. Az úgynevezett antiautoriter hullám 

hatásaként – német nyelvterületről kiindulva – tematikai mo-

tívumok tűntek el nyomtalanul, miközben újak jelentek 

meg.456 Lehetett már beszélni (írni) a tekintély nélküli, az 

esendő, a bűnös felnőttről, a szexualitásról, a drogról, a válás-

ról s – számunkra ez a legfontosabb – a 20. század második 

fele társadalmának problémáiról. Ám minderről leginkább 

olyan ifjúsági regényekben olvashatunk, melyek mellőzik a 

meseszerűséget, a fantasztikumot. (Utóbbi egy-egy motívum 

erejéig lehet csak jelen – lásd CHRISTINE NÖSTLINGER könyveit.)    

A modern mese tehát nem új témát hozott be az irodalom-

ba, csupán új megközelítési lehetőséget adott. Vagyis kifeje-

zetten hungarikumnak (de legalábbis kelet-európai sajátos-

ságnak) mondható, hogy a tabutörések zömét meseírók követ-

ték el. Nyilván a társadalmi-politikai háttér is oka volt annak, 

                                              
454 Boldizsár Ildikó: Varázslás és fogyókúra. I. m. p. 46. 
455 Uo.  
456 Komáromi Gabriella: A gyermekkönyvek titkos kertje. Bp.: Pannonica, 1998. p. 155. 
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hogy társadalmi(-politikai), szociológiai kérdésekről kevesen 

szóltak a 90-es évek előtt, s ha igen, akkor ehhez inkább a 

mese „álcáját” használták. A realisztikus ifjúsági regények 

szerzőinek még az őszinteséggel is barátkozniuk kellett a 80-

as években457, ha éltek ezzel, ez többnyire kimerült a szemé-

lyes kapcsolatok, viszonyok érzékeltetésének nyíltságában. 

A rendszerváltás előtti politikai-társadalmi helyzet még a 

90-es évekre sem lett népszerű téma, ANNUS JÓZSEF két regé-

nye (Békebeli csaták – 1986; Igazándi – 1991) szinte egyedü-

lálló kivételnek számítanak azzal, hogy szókimondóan tárgyal-

ják az ötvenes évek társadalmi torzulásait, a gyerekek bevo-

nását a politikai propagandába, a demagógia terjesztését 

stb.458  

Tegyük hozzá gyorsan, ugyanezen időszak nyugat-európai 

gyermekkönyvei között is keveset találunk hasonló témával, a 

korszak regényei inkább az „iskola, család, baráti kör” színte-

reken játszódnak.459 Közben Magyarországon a „vakációregé-

nyek” hódítanak.460 

Mindezt figyelembe véve különösen izgalmas Békés Pál té-

maválasztása, ahogy a feldolgozás módja is.  

Míg maga a műfaj – modern mese – nem gyökértelen ha-

zánkban, s írtak már disztópiát is, első példája ez annak a 

műfaji keveredésnek, mellyel Michael Ende két regényében – 

Momo, A Végtelen Történet – találkoztunk korábban. Ilyen 

szempontból inkább azt állíthatjuk, a magyar szerző nem kö-

                                              
457 Komáromi Gabriella: A titkok föltárulnak, a tabuk összetörnek. I. m. p. 12. 
458 Lipócziné Csabai Sarolta: Társadalmi változások ábrázolása kortárs hazai és külföldi ifjúsági regé-
nyekben. In: „Játszótársam, mondd, akarsz-e lenni…” I. m. p. 20. 
459 Uo. p. 17. 
460 Fioláné Komáromi Gabriella: A hetvenes évek ifjúsági regényei. Bp.: Tankönyvkiadó, 1981. p. 79. 
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vetett tendenciákat, hazánkban szinte minden szempontból az 

elsők közé került regényével.  

Mindez persze befolyásolta a befogadást is. A Félőlény két-

ségtelenül elnyerte a szakma elismerését – 1992-ben az Év 

Gyerekkönyve díjat is megkapta –, ám a gyermekolvasók kö-

zül kevés rajongója lett a kötetnek. A miértre összetett a vá-

lasz. Az előzmények hiánya mellett meg kell jegyeznünk, hogy 

Magyarországon a világszerte rajongással fogadott Ende-

könyveknek is viszonylag mérsékelt maradt a fogadtatása. Va-

lószínűleg azért is, mert felnőttek alig-alig vették, veszik ke-

zükbe. Míg íróink külföldi társaikhoz képest talán nagyobb 

számban szólítják meg az idősebb olvasókat is, míg viszonylag 

gyorsan kialakult a duplafedelű könyvek kultúrája, a gyer-

mekirodalom alacsony presztízse távol tartja a felnőtt olvasók 

túlnyomó többségét a gyerekkönyvektől.   
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A Félőlény narrációjának sajátosságai, morfológiája 

 

 

Ahogy az előző fejezetben részletesebben taglaltuk, a mesere-

gény egyértelműen besorolható a modern mese kategóriájába. 

A könyv narratológiai sajátosságai közül néhány ennek megfe-

lelően írható le. 

VIDOR MIKLÓS „helyből ugrásnak” nevezi, Békés A kétbalke-

zes varázslóban önleleplezésszerűen nyilvánítja ki a műfaj in 

medias reshez ragaszkodását: „Csak semmi egyszer volt, hol 

nem volt, csak semmi ódivatú bevezetés, vágjunk a közepé-

be!”.461  

A Félőlénynél a szerző talán még erőteljesebb felütéssel in-

dít: „– Na, most lett elegem az egészből!”462 A felkiáltó mondat 

önmagában is sok emóciót fejez ki, a tömörség, a homályosság 

(nem ismerjük a beszélőt, a hallgatót és a körülményeket 

sem), máris feszültséget teremt. 

A feszültség kulcsszó a meseregény elején, Békés minden 

lehetséges eszközzel ezt erősíti. Az első lehetőséget már egy 

paratext szöveggel463 megteremti, saját mesehagyományaihoz 

híven464 a „fejezetbeharangozók” nem egyszerűen bevezetők, 

kedvcsinálók és/vagy ismertetők. E kis szövegek ezúttal önál-

ló életet élnek, miközben nagyon is dinamikus viszonyban 

vannak a főszöveg adott egységeivel. A kötet elején a fejezet-

beharangozók a suspense eszközeként funkcionálnak. Az első 

fejezet előtt azt tudjuk meg, hogy „NEM lép színre történetünk 

                                              
461 Békés Pál: A kétbalkezes varázsló. Bp.: Móra, 1983. p. 5. 
462 Uő: A Félőlény. I. m. p. 5. 
463 Genette, Gérard: Transztextualitás. I. m. p. 84. 
464 Csontos Erika: Mi hibádzik? In: Élet és Irodalom, 2006. 50. évf. 13. sz. p. 26. 
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főszereplője”.465 A csupa nagybetűs kiemelés jelzi e tény fon-

tosságát – ez önmagában kissé abszurd, hiszen egy szereplő 

jelen-nemléte ritkán nagy jelentőségű, valójában itt sem az. 

Ám azzal, hogy a szerző bejelenti: az esemény (tudniillik a fő-

szereplő megjelenése) később fog bekövetkezni, majd ezt a kö-

vetkező három fejezet előtt újra megteszi, több különböző ha-

tást is elér:  

– A suspense feszültséget kelt, azt várjuk, hogy a főhős je-

lenléte gyökeresen megváltoztatja a status quót. 

– E paratext szövegek nemcsak az utánuk jövő főszövegek-

kel (fejezetekkel) vannak kapcsolatban, hanem egymással is. 

Az első öt beharangozó egymáshoz képesti viszonya önmagá-

ban is érdekes. A kiváltott hatást a következőképpen ábrázol-

hatjuk: 

• 1. → 2.: fokozás, ismétlés, késleltetés. 

• 2.→ 3.: fokozás, ismétlés, késleltetés. 

• 1–3. → 4.: fokozás, ismétlés, ellentét.  

• 1–4. → 5.: ellentét. 

Látható, hogy a keltett hatásoknak is van kronológiája, a 

szerző valahonnan (késleltetés) valahova (ellentét) jut el. 

– Az ismétlések egy idő után humorforrássá is válnak. A 

törzsszövegből az is kiderül, hogy nem a Félőlény, hanem a 

harmónia hiányzik a Kiserdő lakói számára, így a – részben – 

indokolatlan hiányolás tovább fokozza a humoros hatást. 

A beharangozók feszültségteremtő ereje lényegesen csökken 

a főhős színre lépésével. Ezt a narratív idő törése pótolja a re-

gény közepén, a 8. fejezetben. A regény történéseivel eddig 

kronologikus rendben ismerkedtünk meg, itt azonban a 

                                              
465 Békés Pál: A Félőlény. I. m. p. 5. 
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szörnyfelvételi irodában játszódó eseményekkel párhuzamo-

san mutatja be a szerző Csatang árulását. Hogy nincs több 

megszakítás, időbeli ugrás, feltétele annak, hogy a címszerep-

lő belső útját, az átalakulásához vezető lépéseket megértsük. 

Ez a kis „kitérő” – a rémisztőnek beharangozott próbatételek 

előtt – a késleltetés és feszültségteremtés eszköze is.466  

Ugyancsak a próbatételeknél változik meg egy másik sajá-

tossága a regénynek. A Félőlény narrációjára szinte egész vé-

gig külső fokalizáció (KF) jellemző, kivételt éppen a próbatéte-

les fejezetek jelentenek. Itt szereplőhöz kötött fokalizációval 

(SZF) találkozunk, melyet néha újra külső vált fel. (A KF–SZF 

váltakozás egyébként nem ritka jelenség.467)  

„Tehetetlenül várakozott a szurokfeketeségben, közben ked-

ves könyveire gondolt, és megpróbálta elképzelni, mit csinálnak 

most az otthoniak.  

Csupánc csupál, csak úgy röpköd a forgács. 

Porhany porhanyít, és amerre jár, laza lesz a talaj, megka-

paszkodik a fű, gyorsabban halad a vakond. 

Rakonc bizonyára dudorászva porszívózza a fák tövét, és 

meglehet, hogy túlbuzgóságában kiszidolozza a bodzabogyókat 

is a bokrokon, hadd ragyogjon feketéjük.  

És valamennyien hazavárják őt, reménykednek, hogy meg-

menti a könyvtárat, és megmenti őket.”468  

A szereplőhöz kötött fokalizáció megjelenése (mely fokoza-

tos, ahogy az idézett részből is érzékelhető) átélhetőbbé teszi a 

főhős kalandjait. Közelebbről megismerjük az érzelmeit, nem 

objektív szemlélői leszünk az eseményeknek. Ez segít abban 

                                              
466 Thomka Beáta: Beszél egy hang. I. m. p. p. 67. 
467 Bal, Mieke: Narratology. Introduction to The Theory of Narrative. I. m. p. 150–151. 
468 Békés Pál: A Félőlény. I. m. p. 75. 
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is, hogy hitelesnek fogadjuk el a metamorfózist, hiszen a Félő-

lényt végigkövetjük a belső úton. 

Ugyancsak a hitelességet erősíti, hogy a diskurzusok hie-

rarchiája469 következetes. Ilyen szempontból nem különleges a 

narrációja a meseregénynek, a szerző minden esetben a leg-

jobban értesült ágenciák által mutatja be a történéseket. Kivé-

telnek tűnhet Csatang távolléte, de itt nem a szereplő mérsé-

kelt vagy hibás ismeretei az oka annak, hogy az olvasói tudás-

ról utóbb kiderül: téves. A szereplő nyilván magát buktatná le, 

ha beszámolója hiteles lenne, félrevezetése természetesen 

szándékos.  

Érdemes kicsit pontosabban megnézni a „viszonylagos olva-

sói tudást”470, milyen relációban van a szereplők ismereteivel. 

Branigan jelöléseit alkalmazva azt figyelhetjük meg, hogy 

szinte minden fejezetnél O = SZ (vagyis nincs tudáskülönbség 

az Olvasó és a Szereplő között), ez – megint Branigan konkrét 

példáját analógiásan használva – alkalmas a ’rejtély’ kifejezé-

sére.  

Csupán Csatang megjelenésekor változik meg a reláció, itt 

O < SZ lesz, ami – Branigan szerint – a ’meglepetés’ kifejezé-

sének eszköze lehet, s valóban: A Félőlény esetében igaz a 

szabály. (Suspense-re – O > SZ – egy példa van csupán a tör-

ténetben, Csatang árulásáról barátja később értesül. Ám 

mégsem keletkezik igazi feszültség, hiszen mire ez megtörté-

nik, a Félőlény már meghozta a legfontosabb döntését, s sejt-

hető, hogy a problémák megoldódnak.) 

                                              
469 MacCabe, Colin: Realism and cinema: Notes on some Brechtian These. Screen 15. 1974. no. 2. p. 
7–27. 
470 Branigan, Edward: Narrative Comprehension and Film. I. m. p. 80–82. 
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Elvonatkoztatva a regényben zajló konkrét eseményektől azt 

figyelhetjük meg, hogy miközben a történet nem különleges, 

nem bonyolult, egyszerűen, néhány mondatban kifejthető, a 

cselekmény471 annál érdekesebb. Ez arra utal, hogy a szerző 

jó előre tudta, hogy a narratíva miként lesz eszköze annak, 

hogy eljuttassa az olvasót az aha-élményhez a befogadás so-

rán. Ebben az értelemben „konstrukció”472 a szöveg. Ez nem 

feltétlenül jellemző általánosságban a modern mesékre, ahol a 

narráció nemegyszer dominánsabb a narratívánál (sőt, esetleg 

a nyelv is – erről a későbbiekben szólunk). Békés ilyen szem-

pontból kifejezetten következetes és tudatos szerző. (Néhány 

ellenpéldával talán egyértelműbbé tehetjük ezt: KAMARÁS IST-

VÁN vagy épp VARRÓ DÁNIEL meseregényeiben nemegyszer „alá-

rendelt helyzetbe” kerül a történet. Lásd Kalamona-kalamaj-

ka, Túl a Maszat-hegyen.) 

 Még mindig a történetet vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 

miközben a szereplők (vizsgálatukra egy későbbi fejezetben 

térünk ki) nehezen, kevésbé feleltethetők meg a népmesei 

funkcióknak473, addig a narratíva funkciói474 jól leírhatók. 

A proppi terminológiánál és módszernél maradva az ese-

ménysor leírható a következő formában: 

1. Hiány (a6) – 1. fejezet; 

2. „Panaszló ének” (B7), 2–3. fejezet; 

3. Értesülés a bajról (B4) – 4. fejezet; 

4. A hős útnak indul hazulról (C) – 5. fejezet; 

5. Eljut a rendeltetési helyre – (R) 6. fejezet; 

                                              
471 Martínez, Matias – Scheffel, Michael: Einführung in die Erzähltheorie. München: C. H. Beck 
Verlag, 199. p. 20–26. 
472 Uo. 
473 Propp, Vlagyimir Jakovlevics: A mese morfológiája. Bp.: Osiris, 1995. p. 28. 
474 Uo. p. 151. 
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6. Üdvözlés, kikérdezés (Д2) – 7. fejezet; 

7. Próbatétel (Д1) – 9–12. fejezet; 

8. Kiállt próba (Г1) – 13. fejezet; 

9. A baj vagy hiány megszüntetése, felszámolása (Л4) – 14. 

fejezet; 

10. Az álhős leleplezése (O) – 14. fejezet; 

11. A hős visszatérése (↓), transzfiguráció (T) – 15. fejezet. 

A tündérmesékre kitalált funkcióknak csupán a sorrendjét 

kellett néhol megváltoztatni: panaszló ének, próbatétel, üdvöz-

lés, kikérdezés, az álhős leleplezése. A sorrend megváltozása 

leginkább abból adódik, hogy a próbatételt a hősnek nem egy 

adományozónál kell kiállnia. (Ha csak az alapmozzanatokat 

nézzük – Propp szerint: kezdeti egyensúlyi állapot, a kezdeti 

egyensúlyi állapot felbomlása, az egyensúlyi állapot felbomlá-

sának felismerése, kísérlet az egyensúlyi állapot helyreállítá-

sára, az egyensúly helyreállása – egy ponton van eltérés ehhez 

képest: a Kiserdő harmonikus időszakát valamivel később 

idézik fel a szereplők. A mesékre ez nem jellemző.) 

Két szakasz van a történetben, mely nem illeszthető be ebbe 

a rendszerbe: a 8. és a 10. fejezet. Előbbi rész párhuzamos 

időben zajlik a Félőlény első próbájával. (Ez a megoldás a me-

se műfajától idegen.) A 10. fejezetre korábban utaltunk már a 

fokalizáció változása kapcsán. E szakasz eleje erősen emocio-

nális töltésű, a főhős nosztalgikus emlékezése ez a barátaira, 

ráadásul a harmóniát kivetíti a jelenbe, elképzeli, hogy „ott-

hon” idillikus állapotok várják. Majd a következő bekezdések-

ből – ellentéteként az eddigieknek – kiderül, hogy a helyzet 

éppen hogy egyre rosszabb a Kiserdőben. A Félőlény felidézte 

képek és a valóság képei párhuzamos történéseket mutatnak 
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be, ami – ahogy korábban utaltunk rá – nem jellemző a tün-

dérmesékre. 

A 10. fejezet több szempontból is érdekes tehát. Egyrészt a 

főhősnek sokkal reálisabban kellene látnia, mi történik bará-

taival. Nyilván nem tudja, hogy Csatang áruló, de a megidé-

zett harmónia már eljövetelekor sem volt meg. Hiszen ezért 

kelt útra, ez a mindenkori (mese)hős fő motivációja. Ekképpen 

az idill képei inkább flashbacknek475 (Genette kifejezésével: 

analepszis) tekinthetők.  

Fontos, hogy ekkorra Csatang árulása nem okoz meglepe-

tést. (Félőlény még mindig nem tudja, a többiek – és az olvasó 

– pedig már a 8. fejezetből tájékozódott.) Vagyis részben a kés-

leltetés, a feszültség fokozása lehetett a célja e kitérőnek, hi-

szen a címszereplő épp egy várhatóan rémisztő próbatétel 

előtt áll. Ugyanakkor – mert modern meséről van szó – nem 

kizárt, hogy a műfajra jellemző, úgynevezett felesleges motí-

vum ez. (Nem ritka hasonló művekben a narrációt és a narra-

tívát is megakasztó, indokolatlanul beépített epizód.476)      

Végül megjegyezzük, hogy a transzfiguráció – amely egyéb-

ként kulcsfontosságú az egész meseregényt nézve – itt más-

képp megy végbe, mint ahogy a folklórban szokásos. Nem 

külső átalakulásról van szó, s ez mindenképpen modern me-

sei sajátosság. Érdekes, hogy a Békés-könyvvel gyakran pár-

huzamba állított A Végtelen Történetben szintén hasonló vál-

tozáson megy át a főhős, ám ő – igaz, átmenetileg – új külsőt 

is kap, a transzfiguráció több síkon megy végbe. (Ráadásul ezt 

fel is erősíti egy belső metalepszis.) 

                                              
475 Gyenes Zsolt: Fény, mozgás és árnyék: Mozgókép és médiaismeret. Kaposvár: Profunda, 2007. p. 
24. 
476 Lásd erről részletesebben: Gombos Péter: Merre tart a mese?: A teáskannától Portisch Lajosig. I. 
m. p. 18. 
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A szereplők 

 

A történetben kevés szereplővel találkozunk, ám ezek csak 

részben tekinthetők karakterfiguráknak, így elemzésük min-

denképpen tanulságos. 

Általánosságban e meseregény kapcsán is igazolódik a 

műmesék (és modern mesék) megszokott sajátossága: nem 

hősök, inkább szereplők vannak benne, s olykor nehézséget 

okoz ezeknek a – tündérmesékben magától értetődően műkö-

dő – besorolása477. Megszűntek a teljesen egyértelmű szerep-

lők (szerepek), ráadásul metamorfózisok is nehezíthetik az ef-

féle kategorizálást.   

A főszereplőről már az Oxygéniáról szóló részben megjegyez-

tük, hogy annak a gondolkodó, értelmiségi lázadónak a meg-

személyesítője, akit nem homályos ideológiák vagy forradalmi 

hevület tesz a rendszer ellenségévé, hanem épp a gondolkodás 

és a logikus következtetések. A Félőlény egyik érdekessége, 

hogy az olvasó azon a valójában belső úton lesz kísérője a fő-

hősnek, amelynek végigjárása szükséges a végső következte-

tések levonásához, ami hozzájárul a metamorfózisához. Ahhoz 

az átalakuláshoz, melynek során a Félőlényből Élőlény lesz, s 

amely bátorrá, a „szörnyek rémévé” teszi a főszereplőt. (Hogy a 

főhősnek egy belső utat kell bejárnia a továbblépéshez, megint 

csak egy hasonlóság A Végtelen Történettel. Ugyancsak meg-

van Ende könyvében a katartikus metamorfózis, ám a német 

szerző disztópiájának az is témája, hogyan torzul el aztán 

Bastien személyisége, hogyan él (vissza) újonnan szerzett ha-

talmával a korábbi antihős.) KEMSEI ISTVÁN szerint a Lázár Er-

                                              
477 Boldizsár Ildikó: Varázslás és fogyókúra. I. m. p. 89. 
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vin-mesékben is megfigyelhető ez a belső világba menekülés. 

Az ok ugyanaz lehet Békésnél is: a múlt értékeiből felépülő 

fantasztikus álomvilágban megőrizhetik önmagukat, a gyer-

mekkor tisztaságát, a morált az erőszakos, uniformizált világ 

elől478. (A belső történések, reflexiók hangsúlyosabbá válása 

tendencia a kortárs gyermekirodalomban, nagyjából a nyolc-

vanas évektől.479) 

Érdekes, hogy a gyermekirodalmi disztópiákban nem ritka a 

Félőlényéhez hasonló átalakulás, sőt előfordul, hogy egy ter-

mészetfeletti metamorfózis jelenti a menekülést, a megoldást a 

főhős számára (lásd TORMOD HAUGEN vagy HARALD BACHE-WIIG 

aipótuit)480. Ugyanakkor e motívum gyökereit mégis inkább a 

folklórban érdemes keresni, hiszen a népmesékben is jellemző 

jelenet a fő- vagy mellékszereplő – nem különálló epikus tör-

ténetként kezelt – átalakulása. S amúgy is, ez valójában egy 

csoda, s imigyen megint csak mesei elem.481 Igaz, a Békés le-

írta metamorfózis a folklórban ritkán tapasztalt, ám a műme-

sében nemegyszer meglévő belső átalakulás482, mely irreverzi-

bilis folyamat, s melynek eredményeként új énje a korábbi in-

dividuumhoz képest magasabb szintre lép. 

A meseregény főszereplője olyan szempontból jellemzően 

huszadik századi gyermekirodalmi alak, hogy a hősiesség 

alapkritériumainak egyáltalán nem felel meg. Nincsenek 

adottságai, képességei, melyek predesztinálnák a világ meg-

váltására (lásd még Frodó, Bastien, Szegény Dzsoni stb.), pon-

tosabban olyan értékei vannak, melyek egyáltalán nem rend-

                                              
478 Kemsei István: Menekülés a mesébe. In: Magyar Napló, 1999. 11. évf. 12. sz. p. 39–45. 
479 Komáromi Gabriella: A titkok föltárulnak, a tabuk összetörnek. I. m. p. 6. 
480 Lassén-Seger, Maria: Adventures into otherness: child metamorphs in late twentieth-century 
children’s literature. Ábo: Ábo Akademi, 2006. p. 200–201. 
481 Boldizsár Ildikó: Varázslás és fogyókúra. I. m. p. 136. 
482 Uo. 
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kívüliek – csupán egy kifordított, abnormális világban válhat-

tak azzá. Félőlény egy egyszerű, „szorongásos entellektüel”483, 

aki csak kismértékben különbözik barátaitól. Az a plusz, 

amely benne megvan, s ezáltal végül alkalmassá válik a konf-

liktushelyzet megoldására, bárkiben meglehet (megint az új- 

és posztmodern kor gyermekirodalmi hősének tulajdonsága 

ez: könnyű vele azonosulni), s néha csupán a véletlennek kö-

szönhető, hogy ő lesz a megmentő, a megváltó. Nem akar hős 

lenni, nem is látszik annak484 – írja a posztmodern mesék hő-

seiről Komáromi Gabriella.  

Személyisége a történet során csak látszólag változik meg 

jelentős mértékben, inkább a konfliktus(ok) elől menekülést 

váltja fel a bátor szembenállás, a döntéshozatal halasztgatása 

helyett határozott állásfoglalás lesz jellemző rá. 

Barátai egyértelműbb, egyszerűbb alakok. A „fák csúcsán 

csöndesen, csinosan cserjéket csupálgató” Csupánc egy ko-

rábbi Békés-meseregény, A kétbalkezes varázsló Csapcsöppjé-

re emlékeztet, aki szintén a cs betűs szavakért rajong. Ám ez 

a kis állat gyávább a lakótelepi szellemnél, a cs-vel kezdődő 

szavak dadogós ismételgetése valószínűleg a félelem jele is. 

Viszonya a szörnyvilághoz jellemző, a megalkuvásért, beletö-

rődésért cserébe azt reméli, békén hagyják:   

„Ha csak tesszük a dolgunkat, nem lehet bajunk.”485 

Hasonlóan gondolkodik a viszonyokról (SZŰCS KATALIN sza-

vaival: a „túlélés alternatíváit”486 keresi) a „pontosan, precí-

zen, prímán porhanyító” Porhany, az egyetlen felismerhető ál-

                                              
483 Szűcs Katalin: „Nem mese ez, gyermek”: Békés Pál – Várkonyi Mátyás: A Félőlény. In: Színház, 24. 
évf. 1991. p. 23–24. 
484 Komáromi Gabriella: A boszorkány jó, a tündér hétfejű, a hős kétbalkezes: Hét tételben a modern 
meséről. In: Könyvtári Levelező/lap, 2004. 16. évf. 5. sz. p. 29. 
485 Békés Pál: A Félőlény. Bp.: Móra, 2001. p. 24. 
486 Szűcs Katalin: i. m. p. 24. 
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latfigura a meseregényben: egy vakond. Ők ketten még a ré-

mek említését is elkerülik, ha tehetik. Attitűdjük fontos, a 

disztópiákban rendre előkerülő kérdésre emlékezteti az olva-

sót: mi a szerepe az értelmiségnek az autokratikus vezetésű 

rendszerekben, kell-e kockáztatnia létformáját, életét az iga-

zság hangoztatásával, a nyílt szembenállással. Komáromi 

Gabriella elemzésében a kérdés így hangzik: „És hol van a 

megalkuvás határa?”487 (A kérdés jelentősége tudhatóan fon-

tos Békés Pál számára, erről egy mélyinterjú során is beszélt. 

„Nincs több hárítás, hiteltelen azt mondani, hogy ami történt, 

azt a nagyok csinálták, nem én voltam, és hiteltelen azt mon-

dani, hogy nekem, kérem, mindig a fejem fölött intézték a dol-

gokat”488.) A Félőlény három barátja közül egyedül Rakonc 

van azon az állásponton, hogy a behódolás nem segít:  

„– Mégsem dughatjuk a fejünket a homokba. Ki kell monda-

nunk, ha egyszer itt vannak! 

– Ne fesd az ördögöt a fára – óvatoskodott Csupánc az égre 

pislogva. 

– Az ördög nem attól jelenik meg, hogy lefestik, hanem 

olyankor festik le, amikor már megjelent.”489 

A három jó barát szerepe nagyon fontos a történetben, bár 

tevőlegesen nem – vagy csak alig – vesznek részt a cselekmény 

alakításában. Egyrészt karakterükkel általánosítanak, hiszen 

életterük, munkájuk reprezentálja a Kiserdő minden szeg-

mensét. (Csupánc fent él, a lombkoronát igazítja, Rakonc lent 

a fűszálakat, Porhany pedig a föld alatt dolgozik.) Másrészt ők 

                                              
487 Komáromi Gabriella: „Ennyit a művészet hatalmáról”: Békés Pál: A kétbalkezes varázsló, Félőlény. 
In: A gyermekkönyvek titkos kertje. Bp.: Pannonica, 1998. p. 298. 
488 Rádai Eszter: Miért ne? : Békés Pállal beszélget Rádai Eszter. In: Mozgó Világ, 2005. 31. évf. 8. sz. 
p. 7. 
489 Uo. p. 10. 



 249 

a megtestesítői annak a harmóniavágynak, mely – utolsó mo-

tivációs bázisként – megmaradt a változtatás igényének okául. 

Nem plasztikus figurák490, de említett szerepüknek maradék-

talanul megfelelnek. Márpedig A Félőlény egyik kulcskérdése 

éppen ez: visszaállítható-e az idill, a szörnymentes Kiserdő? 

Mivel a harmónia az utópiáknál és a disztópiáknál is kulcs-

kérdés491, nem lényegtelen az idill megjelenítése. Esetünkben 

ezt a szereplők életmódjával, életvitelével érzékelteti a szerző. 

Nem egyszerűen zavartalanságot jelent ez (bár az is fontos, 

hiszen egyfajta szabadságot mutat), külső kapcsolataik amúgy 

sincsenek a hősöknek. Mesébe illően egyszerűen leírható a 

Kiserdő idillje: a lakók rendben végzik a dolgukat, s időnként 

egy csésze fenyőtűtea mellett történeteket hallgatnak, megbe-

szélik az élet dolgait:  

„Megterítettek egy nagy, kerek rönköt ropogós fehér abrosz-

szal, és aranyzöld fenyőtűtea csurrant a hófehér kancsóból a 

hófehér csészékbe, Csilingeltek az ezüstkanálkák, és apró 

szemű gyöngycukor hullott a teába, meg illatos citromcsöpp. 

Egyedül Csatang, a Félőlény legrégibb és legjobb barátja 

csurrantott tejet az aranyzöld italba, mert kedvelte a külföldi 

módit, de ezen nem vesztek össze. Kortyolgatták, szürcsölget-

ték a teát a megterített farönk körül, és beszélgettek. Csakis 

kellemes dolgokról folyt a szó: csupálásról, porhanyításról, ra-

kosgatásról, csatangolásról – és persze mindenféle történetek-

ről.”492 

                                              
490 Forster, E. M.: i. m. p. 54. 
491 Poszler: i. m. p. 130. 
492 Békés Pál: A Félőlény. I. m. p. 18–19. 
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Az idillhez hasonlóan a „rémuralom” leírása sem a külső 

körülmények ecsetelésétől lesz pontos, hanem az azt megtes-

tesítő szereplő mutatja meg a szörnyek világának lényegét.   

A megismert legmagasabb rangú rém a meseregényben 

Csatang, aki – elárulva barátait – szörnynagyságig vitte. Érde-

kes, hogy rajta kívül egyetlen negatív szereplő sem kap igazán 

egyedi vonásokat (az Irodaszörnyre kevésbé tekinthetünk el-

lenségként – erről később szólunk), ez is azt sugallja, hogy 

nem egy külső ellenfél az, akit le kell győzni, a rémek inkább 

közülünk valók. Ahogy azt Csatang is megfogalmazza: „…nem 

a mindenféle hurkoltfarkú, tányérfülű szegfejek az igazi ré-

mek. Nem a hemzsegő falkák, melyek itt várják az erdőszélen, 

hogy jelt adjak nekik. Dehogy! Az ilyeneknek elég odacserdí-

teni, és visítva futnak, amerre látnak. A főrangú rémek vi-

szont küllemre olyanok, mint bárki más. Mint én magam.”493 

Az is kiderül ráadásul, hogy a hozzá hasonló, korábban a 

másik oldalon álló árulók lesznek a leghithűbb szörnyek494.  

Csatang azonban nemcsak a 20. századi történelemben is 

többször felbukkanó, hirtelen ideológiát cserélő s így érvénye-

sülő figura metaforája. Már az idill felidézésekor is megtudjuk 

róla, hogy „szereti a külföldi módit”, s – nomen est omen – szí-

vesen csatangol.  

Már Rakonc kapcsán is eszünkbe juthat a második világ-

háború utáni három nagy menekülthullám több százezer ma-

gyar emigránsa, az áruló szörnynagy azonban még egyértel-

műbb allúzió a „szívet s hazát cserélő” disszidánsokra. S ezzel 

állást is foglal a szerző – legalábbis a tekintetben, mivel tehet 

többet a Kiserdőért annak lakója –, hiszen míg a becsületes 

                                              
493 Uo. p. 64. 
494 Uo. 
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Rakonc végül nem hagyja el barátait, Csatang elmegy, s el is 

árulja övéit. 

Személyének megítélését némileg megnehezíti, hogy állítá-

saiban, tetteiben vannak részigazságok495, neki köszönhető az 

is, hogy Félőlény elindul a szörnyfelvételi irodába. Hogy a me-

seregény végén nem kapja meg megérdemelt büntetését, az 

mégsem ennek köszönhető, ez már a modern mese sajátossá-

ga: a mesemorál változásának egyik legjellemzőbb motívu-

ma.496  

Az egész meseregény talán legszellemesebb, legkülönösebb 

figurája az Irodaszörny. Mivel modern meséről van szó, a léte-

zésén nem kell csodálkoznunk, e műfajban bárki és bármi 

szereplővé válhat, a Pontos Időtől a Lyukon át (Békés Pál), 

Michael Schumachertől (Kamarás István) Portisch Lajosig 

(GALLA MIKLÓS). 

Ez az alak azonban nyilván azért érdekesebb bármelyik ko-

rábban említettnél, mert – amellett, hogy unikalitás – a karak-

ter, amelyre utal, mindenki számára ismert –, méghozzá fon-

tos és jellemző – része volt a rendszerváltás előtti szocialista 

életformának. Ráadásul a leírás különösen hiteles lesz attól, 

hogy nem egy szélsőségesen antipatikus figuraként jelenik 

meg, hiszen ő legalább annyira áldozata a rendszernek, 

amennyire az ügyfél áldozatul eshet az Irodaszörnynek.  

Az első pillanattól, a külső tulajdonságok leírásától egyér-

telmű a finom irónia, mely a személyiségét övezi: „Miként már 

teleszkópos karja sejteni engedte, a ritkás göndör szőrzet 

                                              
495 Szűcs Katalin: i. m. p. 24. 
496 Komáromi Gabriella: A tündér hétfejű: Változások a „fikció erdejében”. In: Fordulópont, 2003. 5. 
évf. p. 99. 
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egész testét beborította – szíve és talpa vizsgálatára ezúttal 

nem volt mód.”497 

Erre az iróniára utal például az epitheton ornansként hasz-

nált „az iroda ura” megnevezés is. Ezért sem tudjuk komolyan 

venni az Irodaszörny fenyegető tulajdonságait – a teleszkópos 

végtag kapcsán fejti ki: „A mi kezünk messzire elér!”498 – és 

verbális fenyegetését sem. (A történet végén, amikor a főhőst 

akarja megfélemlíteni.) Ironikus, önleleplező működését meg-

fejtve jut el odáig a Félőlény is, hogy – életében először – 

szembenéz félelmeivel, és nemet mond valamire (a belépési 

nyilatkozat aláírására – felnőtt befogadó számára ez is utalás: 

az erőszakos téeszesítése mozgalom juthat eszünkbe erről). 

Különleges szereplője a történetnek az Irodaszörny azért is, 

mert egyértelműen a legkidolgozottabb figurája a mesének. 

Nemcsak külsejét írja le aprólékos részletességgel a szerző, de 

megismerjük belső tulajdonságait (hiúság, megfelelési vágy), a 

hobbiját (rémrendszertan), a félelmeit (például a lefokozástól), 

s nyelvhasználata is messze túlmutat az individuális sajátos-

ságokon. A rémbürokrata szófordulatai, nyelvi szerkesztései 

megidézik:  

– a hivatali nyelv szárazságát, zavaró tömörségét („Csatang? 

Barát? Ez jó!” „Lakhelye? […] Rémszáma?”),  

– a ’80-as évek Tímár Péter-filmjeiben karikatúraszerűen 

bemutatott, félművelt pártelit használta terjengős, képzavaros 

nyelvezetét („Széles ecsetvonásokkal vázolom föl a szörnyvilá-

got!”),  

                                              
497 Békés Pál: A Félőlény. I. m. p. 52. 
498 Uo. 
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– a királyi többest használó, hatalmának tudatában maga-

biztos, lenéző hivatalnokét („Egyébként is vártuk már. Fülké-

szültünk jövetelére.”) 

– és az ügyfelet mindenáron rábeszélni akaró ügynökök 

szakzsargonra épülő, önlelkesítő, apoteózisba torkolló mono-

lógjait is. („Például – lelkesedett –, vegyünk egy, a kedves ügy-

fél által is jól ismert egyedet. Íme, a triplatokájú vahordály…” 

„Tud követni a kedves ügyfél?”) 

Mindezek a sajátosságok előre jelzik, az Irodaszörny csak 

lebukásra, de nem elbukásra ítéltetett. Karakterének karika-

túra jellege akadálya a komolyabb bűnhődésnek.  

Nagyon fontos szereplői a meseregénynek a csak ritkán s 

rövid időre megjelenő állandó mellékszereplők: a kukkoló 

berregény és a vele oppozícióban álló postaposzáta.  

Utóbbi az idill szimbóluma, szinte logószerűen jelzi a har-

móniát. Kivétel nélkül a háttérben tűnik fel, mellékesen említi 

a szerző, ám cselekedetei egyértelműen besorolják. A rémek 

lehulló szórólapjait idegesen dobálja ki a fészkéből, rendszeres 

elfoglaltságként pedig bárányfelhőket szabadít ki a fák ágbo-

gai közül. (Utalás ez az ismert Lázár-mesére, ahol 

Mikkamakkáék mint bárányfelhő-bodorítók ugyancsak egy 

egyszerű, idillikus létforma megjelenítői.) 

A kukkoló berregény még pontosabb metafora. A kémszörny 

és az a félelem, amely hozzá kötődik, a kelet-európai pártál-

lamok sajátosságaira utal. Arra, hogy szinte mindenki megfi-

gyeltnek érez(het)te magát, hogy minden mondatot, cselekede-

tet meg kellett gondolni, mert bárkinek is szóltak, eljuthattak 

a hatalom gyakorlóihoz. „Egyébként kiről is állíthatnánk biz-
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tonsággal ebben a mai világban, hogy nem ügynök?”499 – jegy-

zi meg az Irodaszörny Félőlénynek. 

A kukkoló berregény jellegzetes hangjával kondicionál is: 

egy idő után fontosabb az, hogy érzékeltesse (jelen)létét, mint 

az, hogy valóban kémkedjen.  

„Ismét vijjogás hasított a levegőbe, az ágak megroppantak, 

és tenyérnyi fényes, zöld levelek hintáztak alá a magasból, ho-

lott szellő sem libbent, és messze volt még az ősz. A hang 

mind borzongatóbb és kíméletlenebb lett, egy szó, mint száz, 

velőt dermesztő.”500 

Nyilván nem véletlen az sem, hogy ezt a rémtípust említi 

meg legtöbbször – tíz alkalommal – a szerző. 

                                              
499 Békés Pál: A Félőlény. I. m. p. 55. 
500 Uo. p. 10. 
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A meseregény nyelvi sajátosságai, onomasztikája 

 

A modern mese kapcsán utaltunk már rá: műfaji sajátosság-

nak tekinthető a nyelvi játékosság, változatosság, kreativitás, 

vagyis a nyelvi gazdagság. Lázár Ervin szerint a modern mese 

„leginkább a vershez áll közel, ha jó”501, de általában is igaz, 

hogy megváltozott a műfajok térköze. Közeledésre, elemek ide-

oda áramlására is van példa502. Békés prózájában például 

számtalan, inkább a lírára jellemző elemet felfedezhetünk: 

ritmikus, versszerű elemeket503, szójátékokat, gondolatritmu-

sokat.  

Mindez különösen érdekes, ha figyelembe vesszük, hogy A 

Félőlény disztópia, így a műfaji emlékezet megnyilvánulhatna 

– s számtalan antiutópiában így is van – a newspeakre jellem-

ző nyelvi egyszerűségben, tömörségben. (De legalábbis a játé-

kosság amúgy jellemző hiányában.) Ám e könyv meseregény, 

modern mese is, s ezúttal az ebből következő sajátosságok 

dominálnak. („A mese nem akármilyen játéktér a nyelv szá-

mára”504 – írja Komáromi Gabriella.) Másrészt – ahogy erre P. 

KOVÁCS IMRE felhívja a figyelmet505 – Békés egészen a kilenc-

venes évekig intenzíven használja a posztmodernre jellemző 

írói eszközöket, többek között a nyelvi játékokat is.  

Ha a forrásokat, elődöket keressük, nem csupán Lázár Er-

vint kell megemlítenünk, bár kétségkívül az ő hatása érezhető 

leginkább. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, a párhuzamos 

mondatszerkesztés, a gondolatritmusok legalább annyira sa-

                                              
501 Idézi: Gombos Péter: Merre tart a mese? I. m. p. 16.  
502 Komáromi Gabriella: A tündér hétfejű. I. m. p. 92. 
503 Komáromi Gabriella: A gyermekkönyvek titkos kertje. I. m. p. 300. 
504 Komáromi Gabriella: A tündér hétfejű. I. m. p. 92. 
505 P. Kovács Imre: Mese és valóság Békés Pál világában. In: Tanító, 1995. 33. évf. 9. sz. p. 31. 
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játjai BENEDEK ELEK mesevilágának, mint a lázári történetek-

nek. A modern mese kontextusában ezekben az eszközökben 

– a szóismétlésekkel, szinonimahalmozásokkal – persze mégis 

inkább a Négyszögletű kerek erdő és A hétfejű tündér nyelve-

zetére ismerünk rá: 

„– El sem búcsúzol? 

– Már elbúcsúztam. – Vissza se fordult. 

– Viszlát! – kiáltotta Csupánc. 

– Viszlát – motyogta sírósan Porhany. 

– Viszlát – zúgták a kókadozó levelű fák. 

– Viszlát – zizegték a bokrok. 

– Viszlát – nyelte könnyeit Rakonc, de csak ment tovább, 

ment elszántan.”506 

Ugyanakkor másutt nem kérdés, hogy a szerző a folklór 

nyelvi kincseihez nyúl: 

„…én tulajdonképpen egy bátor vitéz vagyok… nyalka hu-

szár… merész dalia…”507 

„Valaha régen, amikor a Kiserdőben még hírét sem hallották 

a szörnyeknek…”508 

„Fényes lovagok vágtattak át a Kiserdőn, hogy fölvegyék a 

küzdelmet a szörnyekkel.”509 

A modern mese egyik legjellemzőbb sajátossága, hogy a ha-

gyományos mesékből kölcsönzött motívumok, nyelvi eszközök 

mellett azoktól élesen elütő, oda nem illő eszközöket, tárgya-

kat, fordulatokat használ. E váltakozás gyakran humorfor-

rás510 – Békésnél is: 

                                              
506 Békés Pál: A Félőlény. I. m. p. 29. 
507 Uo. p. 71. 
508 Uo. p. 16. 
509 Uo. p. 20. 
510 Gombos Péter: Merre tart a mese? I. m. p. 18. 
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„Kinyitotta a kockás bőröndöt, melyben csak a legszüksége-

sebbek sorakoztak: egy doboz Vim, Ultra paszta, kis üveg 

Sidol és egy ablaktörlő szattyán. Melléjük tette a hordozható, 

elemes porszívót, szomorú pillantást vetett a szétlapult 

felmosóvödörre, és becsukta a koffert.”511 

 „– Micsa? – csikordult a behemót. – Micsaaa?”512 

„Boldoggá tesz a kedves ügyfél.”513 

„A lovagok vakmerő kurjongatással vonultak a csatába, a 

páncéljuk csillogott, hanyatt esett rajta a napsugár; tollforgó-

juk hetykén lobogott a friss szélben, pajzsukat címerek díszí-

tették, és magabiztos jelmondatok.”514 

„És megbocsátóan megveregette saját vállát, így vigasztal-

ván önmagát feledékenységéért. – Rémszámot csak akkor kap 

a kedves ügyfél, ha már fölvettük, de addig még hosszú és rö-

gös az út.”515 

Békés Pálra s általában a műfajra is jellemző a rövid, szójá-

tékokra, erőltetett rímekre, váratlan nyelvi fordulatokra építő, 

szellemes versikék: 

„Nem lesz rajtunk úrrá sárkány-önkény! Hurrá!”516 

„Fölösleges rémüldözni, gyere velünk rém-üldözni!”517 

Vagy a náthás lidérc verse: „Jöjjön előbb kínhalálod, majd 

azután inhalálok.”518 

Gyakran találkozunk szólásokkal, frazémákkal, melyek leg-

többször konkretizálva és/vagy új kontextusba illesztve jelen-

nek meg: 

                                              
511 Békés Pál: A Félőlény. I. m. p. 12. 
512 Uo. p. 71. 
513 Uo. p. 54. 
514 Uo. p. 20. 
515 Uo. p. 55. 
516 Uo. p. 20. 
517 Uo. 
518 Uo. p. 85. 
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„– Ilyen hosszú?! (Ti. a keze) – és csak cibálta egyre. 

– Hajaj! – nyögte büszkén a szörnykacsó tulajdonosa. – Te-

leszkópos! A mi kezünk messzire elér!”519  

„Az Irodaszörny lapáttenyérnyi kézitükröt vett elő íróasztala 

legfölső fiókjából, és kedvtelve nézegette magát benne. Elisme-

rősen csettintett: 

– Nem rossz! Sőt megjárja! Pontosabban: megjárom.”520 

Előfordul, hogy a frazéma nem eredeti formájában jelenik 

meg: 

„Úgy látszik, bekapcsolódunk a világ rémkeringésébe – lel-

kesedett Porhany.”521 

„Elárulok egy titkot – suttogta fontoskodva. Szörny a 

szörnynek nem vájja ki a szemét!”522 

„Ne fesd az ördögöt a fára – óvatoskodott Csupánc az égre 

pislogva.”523 

„Ki szörnyeteg akar lenni, pokolra kell annak menni”524 

Az elvont és konkrét fogalmak felcserélése, keverése Jani-

kovszkyt idézi525: 

„Összeszedted már a bátorságodat? – kevés van, soká tart – 

suttogta a Félőlény.”526 

„Hőseink úgy félnek, hogy megdermed a velejük. Mert a velő 

már csak ilyen. Ha dermesztik, dermed.” (Érdekes: ez a sza-

kasz a második kiadásban megváltozik! Ott ugyanez a mondat 

                                              
519 Uo. p. 52. 
520 Uo. p. 53. 
521 Uo. p. 46. 
522 Uo. p. 44. 
523 Uo. p. 10. 
524 Uo. p. 79. 
525 Komáromi Gabriella: A gyermekkönyvek titkos kertje. I. m. p. 300. 
526 Békés Pál: A Félőlény. I. m. p. 35. 



 259 

így hangzik: „…moccanatlanná meredtek, csak a hideg sza-

ladgált a hátukon.”527) 

Nem ritka az intertextualitás sem. A szerző hol szöveghű-

séggel, hol majdnem pontosan idéz meg írókat, költőket. Akár 

Petőfit: 

„…mostanában ritkulni és sárgulni kezdett zöldjük, és itt-

ott a valaha szálas hárs-, éger-, sziltörzsek meggörbültek, 

mintha titkos féreg foga rágná őket”528 (kiemelés tőlem); 

akár Milne-t, a Micimackót: 

„– Halló! – kiáltotta, és újra, hangosabban: – Halló! Lakik itt 

valaki? 

Bentről gyönge kaparászás hallatszott és reszketeg hang. 

– Senki. Ez egy lakatlan odú.”529  

E jellemzőket áttekintve ismét megállapíthatjuk, hogy e me-

sei alapú disztópia nyelvhasználata egyértelműen a modern 

mese műfaji jellegzetességei alapján írható le. Ezzel magya-

rázhatók a szójátékok, az intertextualitás éppúgy, mint a sajá-

tos szó- és névalkotás. Előbbi különösen Lázár Ervinre jellem-

ző, de Békés is kreál hangzásával jelentéséről árulkodó kifeje-

zéseket: nyefeg, rusmány, rottyogós, rottyogás stb. 

A szöveg nyelvi sajátosságait vizsgálva hamar feltűnhet a 

dialógusok nagy száma és jelentősége. Békés Pál prózájára – a 

felnőttkönyveket is ideszámítva – inkább jellemzők a leírások, 

A Félőlényben (s hasonló okból A kétbalkezes varázslóban) a 

többihez képest kiemelkedően sok a párbeszéd. A magyarázat 

a keletkezéstörténetben rejlik. A Félőlény első változata hang-

játéknak készült, majd zenés darab lett belőle, s csak aztán 

                                              
527 Uo. p. 10. 
528 Uo. p. 7–8.  
529 Uo. p. 34. 
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kapott regényformát is. (A színdarab szövegkönyve kereske-

delmi forgalomban is kapható. Jelentős különbség a darab 

végén van, a zárlat természetesen erőteljesebb hatást kell 

hogy keltsen a színpadon.) 

A meseregény dialógusai gördülékenyek, életszerűek, ugya-

nakkor nem találjuk nyomát a modern mesékben – például 

Szijj Ferencnél – néha megjelenő tőmondatos, egyszerű párbe-

szédeknek. A Szuromberek királyfi hőseinek nyelvhasználat-

ára jellemző a kiskamaszos mellébeszélés, az irreleváns közlé-

sek és a töltelékelemek nagy száma530. A szereplők közlései itt 

mindig lényegesek, felesleges elemet – ezek gyakran megjelen-

nek Lázárnál és több más, kortárs írónál – nem tartalmaznak. 

Hosszú monológok nincsenek, még az Irodaszörny rémrend-

szertani előadását is rendre megszakítják közbekérdezések 

vagy a narráció. 

Mindez sodró lendületűvé teszi a történetet. 

 

A meseregény nevei szintén a modern mese műfaji hagyomá-

nyainak megfelelőek. Az emblematikus figurákat jelölő hang-

sorok önmagukban is beszédesek. A főhős barátainak elfog-

laltságát (egyben hobbiját is?) elárulják a neveik – ugyanígy a 

Postaposzátáét, a kukkoló berregényét és az Irodaszörnyét. 

Szintén igaz a nomen est omen a Belső Kongóra, a Lidércre és 

a Nagy Tökélyre. A rémrendszertanban ismertetett szörnyek 

többsége külső, belső tulajdonsága és/vagy feladata alapján 

kapta a nevét (kaszaboló, késelő, árkoltfarkú, bunkó, gárgyú 

stb.), talán egyetlen kivétel a vahordály. Ez – többnyire a ’trip-

latokájú’ előtaggal ellátva – kilencszer fordul elő, leginkább 

                                              
530 Fenyő D. György: A mese határai. I. m. p. 90. 
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általánosításként. Bár konkrét „típust” jelöl, mégis érezhető, 

hogy ’egyfajta szörnyek’ jelentésben használja a szerző, példá-

ul: a „vahordályok meg a többi”. Vagy:  

„A tisztáson hurkolt- és burkoltfarkú tányérfülűek nyüzsög-

tek, de voltak ott vahordályok és köcsögfejek is, mind, akik az 

Utolsó Kiserdőben riogattak. Egyszóval ismerős és ismeretlen 

rusmányok.”531 

Ahogy azt az Oxygénia onomasztikájáról szóló fejezetében 

kifejtettük: „tipikusan jó névnek tekintjük a leíró-jellemző ne-

veket, amelyek főként a nevet viselőt írják le”. E feltételnek 

Békés meseregényének hősei kétségtelenül megfelelnek. S ta-

lán mert fiatalabb olvasóközönséget is (!) megcéloz, a nevek 

nincsenek intertextuálisan terhelve. 

                                              
531 Békés Pál: A Félőlény. I. m. p. 96. 
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Az antiutópiákra jellemző motívumok A Félőlényben 

 

Az értelmiség hatalom iránti kényszeredett lojalitása, illetve 

esetleges lázadása – talán némileg meglepő módon – más gye-

rekkönyvekben is megjelent már Magyarországon. Az kevésbé 

furcsa, hogy ez is (anti)utópisztikus mű: Szijj Ferenc Szurom-

berek királyfija. Ott Zimbab, Bogár Zoli és Mameluk párbe-

széde, szervezkedése határozottabb ellenállást mutat az ön-

kénnyel szemben, ám az óvatosság, a besúgóktól, a megtor-

lástól való félelem szintén megfigyelhető:  

„– Csak mi nem félünk! – rikkantotta Bogár Zoli, de a többi-

ek olyan heves pisszegésben törtek ki, hogy gyorsan behúzta a 

fülét-szarvát.”532  

Békésnél ez – az értelmiség szerepvállalása, vívódása a láza-

dás és a beletörődés között – kulcsmotívummá válik. Részben 

konfliktus- és feszültségteremtő elem lesz a (pozitív) szereplők 

eltérő attitűdje e kérdésben, hiszen szinte mindannyian más 

mértékben hajlandók az „alkalmazkodásra”, a behódolásra. 

Végül éppen az teszi a Félőlényt a regény főszereplőjévé, hogy 

– megfelelve a posztmodern mesék hősei attribútumainak – 

vállalja a konfrontációt, miközben – a hagyományos mesék 

értékeivel szemben – bátorság és irgalmasság helyett a kívü-

lállás és a be nem hódolás erényeit mutatják fel. Ahogy Lázár 

Ervin hősei533. A gyermekirodalmi disztópiák hagyományait 

(is) követő Félőlény így nem is bukhat el, s végül a Kiserdő is 

megmenekül. Igaz, – s ez is a műfaji hagyomány része – csak 

a változások elindulását ismerjük meg, a teljes folyamatot 

                                              
532 Szijj Ferenc: Szuromberek királyfi. Pécs: Jelenkor, 2001. p. 143. 
533 Boldizsár Ildikó: Varázslás és fogyókúra. I. m. p. 47. 
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nem. (Lásd még Lowry ifjúsági disztópiáit vagy a Heraklidák-

trilógia köteteit.) 

Korábban is jeleztük már, feltűnően gyakori motívum a 

gyermekirodalom disztópiáiban az emlékek megőrzésének je-

lentősége. A Kiserdő lakóinak is van egyfajta történeti emléke-

zete, melynek megléte – ahogy más antiutópiákban is így van 

ez534 – nagyon fontos számukra. Egyrészt ezek az emlékek se-

gítenek felidézni a harmóniát, melyre így továbbra is lehet vá-

gyakozni, a nosztalgia motivációs bázisként is szolgál. Más-

részt az efféle, mindenkiben meglévő történeti tudat összetartó 

ereje is lehet a közösségnek. A közös élményanyag hivatkozási 

alap, növeli a csoportkoherenciát, s egyúttal zártabbá is teszi 

a társaságot. 

Fontos, hogy e történeti emlékezetnek fizikai megnyilvánu-

lásai is vannak, s a harmónia megszűnésének – majd a rend 

helyreállásának – ezek lesznek a szimptómái. Ilyen a tölgyfa 

kidőlése, majd visszaállása, valamint a közterületek neveinek 

(vissza)változásai. 

Utaltunk már rá, hogy a harmónia kulcskérdés a Békés-

meseregényben – ahogy általában a disztópiákban, sőt az 

utópiákban is. Poszler szerint: „Az aranykor elvesztése ősi mí-

tosz”535. E mítosz újraélésének vagyunk tanúi a könyv elején, 

s visszanyeréséért folyik a harc mindvégig. Más ifjúsági 

antiutópiákhoz képest talán annyiban különbözik a Kiserdő 

lakóinak helyzete, hogy a történet kezdetén még meglehetősen 

közel vagyunk a harmonikus időszakhoz. Az emléke, a hozzá 

kapcsolódó élmények frissek. Gyakrabban találkozunk azzal, 

hogy az „aranykor” már a távoli múltba veszett, helyenként 

                                              
534 Fenyő D. György: A mese határai. In: Új Forrás, 2004. 36. évf. 2. sz. p. 100–102. 
535 Poszler György: Eszmék, eszmények, nosztalgiák. I. m. p. 131. 



 264 

legendává szelídült – így kevésbé alkalmas motivációs bázis-

nak. (Megint csak hangsúlyoznunk kell az emlékek szerepét! 

Még ha azok „átörökítettek”, közvetettek is.) Lowry trilógiájá-

nak (Az emlékek őre; Valahol, messze; Hírvivő) hősei számára 

nincs is megfogható élményanyag a múltból, mely oppozíciót 

kínálna a jelen létformájával. A Félőlény és barátai számára 

azonban „népmesei közelségben” van a veszteség, a hiány 

előtti időszak, a nosztalgia mindvégig érzékelhető körükben. 

(„Az aranykor és visszanyerése ősi nosztalgia.536”)  

Érdekes az utópia és a disztópia alaplogikájának egyezése e 

kérdésben, tudniillik, hogy mindkettő vallja a fennálló rend 

örökösségét, a múlt eltörlésének szükségességét, az „egydi-

menziós jelen időt”.537 

Ugyancsak műfaji sajátosság, s csak a mesei alapú 

disztópiák között számít ritkaságnak a besúgók, ügynökök 

által rettegésben tartott „közemberek” sajátos életformájának 

leírása. A szereplők kapcsán utaltunk már a kukkoló berre-

gény szerepére a történetben. A kémszörny jelentősége sokkal 

inkább mérhető az általa kiváltott hatásban, mint a megszer-

zett információk fontosságában. A hatalom számára – az anti-

utópiákban – gyakran fontosabb a kondicionálás, a spionoktól 

való félelem, mint az általuk végzett egyéb tevékenység. Így 

van ez itt is, s a Kiserdő lakóinak többsége fel is veszi azt az 

attitűdöt, mely célja lehetett ellenségeiknek. A „ha nem te-

szünk semmit, nem lehet bajunk” látszatigazsága egyfajta 

harmónia illúzióját adhatja, valójában fontos lépés a teljes ön-

feladás, a behódolás felé. (A kondicionálás végső hatása a tel-

                                              
536 Poszler: i. m. p. 131. 
537 Poszler: i. m. p. 147. 
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jes alkalmazkodás lehet.538) Csupánc és Porhany ezen az úton 

jár, s Rakonc ellenérzése sem meggyőző, még ha bátrabb is 

társainál.  

Az effajta félelemben létezők aztán teljes mértékben alkal-

massá válnak arra a haszonelvű gondolkodás irányította élet-

re, mely megint csak a hatalomgyakorlók érdekeit szolgálja. A 

disztópiák utilitaritása feltűnő, még ha eltérő mértékű is a kü-

lönböző művekben. Csupánc csupálása, Porhany porhanyítá-

sa – ezt figyelembe véve – már nem csupán pótcselekvés, ha-

nem megfelelés az elvárásoknak: „tedd a dolgot, s ne foglal-

kozz semmi mással”.  

Ezzel a létformával több szempontból is összeegyeztethetet-

lenek a mesékkel tarkított teadélutánok. E haszontalan elfog-

laltság olyan fogalmakkal hozható kapcsolatba, amelyek – fen-

tebb említett okokból – nem kívánatosak a szörnyek számára: 

nosztalgia, emlékek, vágyakozás, fantázia.  

Zamjatyin regényében olvashatjuk: „a betegség neve: Fantá-

zia”.539 Csatang Békés meseregényében azt is elárulja, a fan-

tasztikus történetek, a mesék nagyobb kárt okozhatnak a lá-

zadóknál is. Az ő legfontosabb küldetése is a könyvek, a 

könyvtár megsemmisítése.  

„Rövidesen emlékezni sem fogtok rá, kik voltatok. Ti nem 

számítatok. Csak a történetek tudói. Meg a története.  

És míg Csatang diadalittasan dölyfölgött, elparázslott, meg-

szenesedett a sok-sok mese és legenda, amit valaha a teadélu-

tánokon hallottak, füstté váltak a regék, mondák, elszálltak a 

történetek, nem maradt utánuk más, csak fekete pernye.”540 

                                              
538 Adorno, Th. W.: Aldous Huxley és az utópia. I. m. p. 147. 
539 Zamjatyin, Jevgenyij: Mi. Bp.: Európa, 1990. p. 167. 
540 Békés Pál: A Félőlény. I. m. p. 67. 
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Hogy Csatang – és a szörnyek – végül mégsem győznek, az 

épp annak köszönhető, hogy életben hagyják a történetek tu-

dóját, a mesélőt. A(z irodalmi) totalitárius rendszerek vezetői 

gyakran megkegyelmeznek a lázadóknak. Vagy nem akarnak 

mártírokat teremteni, vagy nem tartják már annyira veszé-

lyesnek az ellenállót, kivették az eszközt a kezéből, így nem 

árthat már senkinek. A disztópiák szuggesztivitásának egyik 

titka épp az lehet, hogy a – keresztény metafizikából követke-

ző541 – „szenvedés, aztán megváltás” kronológia félbeszakad az 

első fázis után, így az olvasói várakozásnak (elvárásnak) nem 

felelnek meg. Huxleynál, Orwellnél sincs meg a megváltás, a 

gyermekirodalom antiutópiáiban viszont – többnyire – van fel-

old(oz)ás. A Félőlény küzdelme, szenvedése sem öncélú, sőt 

utóbb kiderül, maga a harc, a próbatételek (de nem azok sike-

re!) kellettek ahhoz, hogy – a metamorfózis után – merjen ne-

met mondani, ellenállni. S ez – ezúttal – a győzelemhez is elég 

volt. 

A hepiend, a lázadó(k) sikere tehát nem a disztópia műfaji 

sajátosságaiból következik – ez a befejezés A Félőlénynek mint 

gyerekkönyvnek jár. 

                                              
541 Adorno, Th. W.: I. m. p. 153. 
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