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✒✒  Formálisan huszadik századi gulli-

veriáda. Szathmáry Sándor (1897–1974)

fõhõsének a neve is Gulliver, és akár-

csak Swift legendás szatírájának köz-

ponti figurája, szintén hajóorvos. 

A szerzõ ritkán emlegetett, sõt csaknem

elfelejtett alkotója a magyar irodalom-

nak, nevét a könyvtárosok is kevésbé

ismerik. Gépészmérnök volt, a MÁVAG

fõmérnökeként ment nyugdíjba. Keve-

set írt, irodalomtörténeti státusát az utó-

pia és a disztópia sajátos ötvözetének

tekinthetõ szatirikus kalandregényével

nyerte el. Még 1935-ben kezdte írni, de

csak 1941-ben adták ki – cenzúrázva –

Gulliver utazása Kazohiniában cím-

mel. Osztatlan sikert aratott, az utópia

hazai nagymestere, Karinthy Frigyes is

elismeréssel szólt róla. Pár évvel ké-

sõbb, 1946-ban, gyökeresen megválto-

zott körülmények között – ám ismét,

bár más szempontból cenzúrázottan –

újból megjelent, Utazás Kazohiniába

címmel. Az eredeti, teljes szöveg (egy

vers kivételével) 1957-ben látott napvi-

lágot az immár véglegesnek szánt

Kazohinia címmel. Azóta még négyszer

került az olvasók kezébe, utoljára 2010-

ben.

Gullivert egy soha nem látott, soha

nem hallott távoli szigeten hajótörött-

ként veti partra az óceán. Itt a szinte

korlátlan technikai fejlõdés jóvoltából

(ne felejtsük, a szerzõ mérnök volt!)

megvalósult a tökéletes jólét, mégpedig

annak kommunisztikus, minden szem-

pontból egyenlõsítõ, a szükségletek

szerinti elosztás elvén és gyakorla-

tán alapuló változata. A sziget lakói, 

a hinek gépies rendben dolgoznak, 

élnek, szeretkeznek, gombnyomásra,

elektromossággal hajtva mûködik min-

den, nincs politika, közigazgatás, kor-

mányforma, nincs gazdasági rendszer,

nincs pénz és fizetés, nincs vallás és

egyház. S természetesen nincs boldog-

talan ember, ám boldog sincs. Ugyanis

– és ezen a ponton a mû már szatírába

hajlik – nem ismerik a boldogság érzé-

sét sem, hiszen nincs semmiféle emberi

érzelem, semmiféle szórakozás, nincse-

nek mûvészetek, a férfiak és nõk egy-

forma öltözékben járnak, a típusházak

dísztelenek. 

Hiányzik a szépség, a szeretet, a szív

fogalma, vagyis a gépies célszerûség

uralkodik. A hajóorvos számára ez a lét

túlságosan sivár, ezért bekérezkedik a

fallal elválasztott területen, lényegében

gettóban élõ behinek közé (akiket a

hinek látnak el élelemmel, a szükséges

javakkal). 

A regénynek ez a része teljes egészé-

ben éles szatíra (leginkább a swifti szel-

lemet idézi): jóformán mindaz a rossz,

hiba, gyarlóság megtalálható a behinek

között, amit az emberiség addigi fejõdé-

se során produkált. Az ittenieket rög-

eszmék, tévhitek, babonák vezérlik,

idétlen szabályokat, törvényeket alkot-

tak, az istenek szolgálatára hivatott, tep-

sikben botorkáló személyek a hinektõl

kapott ételt is elsajátítják a többiektõl.

Végül is – és ez nyilván az író ítélete –

az önrontó közösségnek el kell pusztul-

nia. Gulliver azonban a hinek érzelem

nélküli világában sem képes élni, elme-

nekül.

Kazohinia lakói (polgárokról nem-

igen lehet beszélni) – mind a hinek,
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mind a behinek – a mûszaki kultúra

rendkívüli színvonalából adódóan ma-

gától értetõdõen ismerik az írásbelisé-

get, sõt azt magas szinten mûvelik. Vi-

szont nem létezik a szépirodalom, mint

ahogy a filozófia, az államelmélet 

sem, nem foglalkoznak a pszichológiá-

val, a szociológiával, nincs történetírás;

még a természettudományok bizonyos

ágait (például a növény- és állatrend-

szertant) is mellõzik. Kizárólag a vegyi

és a technikai folyamatok érdeklik õket,

valamint a gyógyítás módszerei (a

szeszt is csak orvosságként használják).

Jellemzõ módon az idõszaki sajtót kizá-

rólag a szakközlönyök jelentik, ezeknek

a megfelelõ szakmát érintõ számait a

hinek ingyen, csõpostán megkapják. Új-

ságokra nem tartanak igényt, ebbõl kö-

vetkezõen egyáltalán nem jelennek

meg. Mindegyik (mint már szó esett ró-

la: azonos méretû és elrendezésû) la-

kásban „a falon néhány eltolható, üveg-

szerû ablak között könyvek álltak”. Ha

otthon vannak, az emberek idõnként

olvasnak, és költözéskor a fogkefe és a

szappan mellett csak két könyvet visz-

nek magukkal (bútort nem, hiszen min-

denütt egyforma).

A szigeten van könyvtár is, mégpe-

dig nem is akármilyen, mondhatni pa-

zar épület. Gulliver így írja le (azaz

Szathmáry Sándor így képzeli el, a jö-

võbe vetítve): „Templomszerû, óriási,

kerek terembe érkeztünk, melynek fele

mintegy harmincyardnyi [kb. huszon-

hét méternyi] magasságban egyetlen

körbefutó polcrengeteg volt, rajta a

könyvek milliói.” S most jön a technikai

csoda: a polcok elõtt picike erkélyek

találhatók, mindegyiken egy szék és

egy asztalka; az erkélyek mozognak a

polcok között húzódó vízszintes és füg-

gõleges síneken, így lehet eljutni a ke-

resett könyvhöz. A tényleges és poten-

ciális olvasók (tágabban: könyvtárláto-

gatók) támogatást is kérhetnek, kaphat-

nak: a terem közepén áll egy asztal, fe-

lette tábla: „Útbaigazítás”. (Fogjuk fel

úgy, hogy ez a tájékoztató szolgálat.) 

A polcokon néhol nagybetûs felírások

a szakterületek megnevezésével, ezek

közvetlenül segítik az eligazodást. Az

angol hajóorvos megdöbbenve tapasz-

talja, hogy a könyvekkel gazdagon el-

látott állományból az európai értelem-

ben vett történelem totálisan hiányzik,

mit sem tudhat meg Kazohinia kialaku-

lásáról, a hinek históriájáról; az itteniek

felfogása szerint a tudós szerzõk csak 

a geológia, a fajok, az idegrendszer, a

bélcsatorna, a növények stb. fejlõdését

vizsgálják. Tehát nincs történelmi emlé-

kezet, mindenki csak az általa megélt

idõre emlékezik; az elõdökrõl csak az

marad fenn, amit alkottak: egy új eljá-

rás, egy épület, egy gép stb., de az al-

kotót nem ismerik. 

Végül ideggyógyászati mûveket ke-

res, így próbál rájönni a helybeliek –

valójában nem létezõ – lelki, erkölcsi

életének titkaira. Azonban a harmadik

emeleten talált kötetekben is csak a fi-

zikai jelenségekrõl, az idegek mûködé-

sérõl kaphat információkat. Úgy gon-

dolja, a képekrõl többet megtudhat,

ezért visszaereszkedik az útbaigazító-

hoz, aki elmagyarázza neki az ún. er-

kély-asztalon lévõ mikrofotográf-szerû

szerkezet (valami olyasmi, mint napja-
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ink mikrofilm-leolvasója vagy videole-

játszója) kezelését: ha a kellõ gombot

lenyomja, a lemez elszínezõdik, majd

egy újabb beavatkozással visszanyeri

korábbi színét. Világosan kitûnik, hogy

a polcokon csak olyan tudományos és

szakmai könyvek sorakoznak, amelyek-

bõl a hinek elgondolása szerint közvet-

len haszon remélhetõ. Ami Gullivert

legjobban meglepi, hogy vendéglátói a

tengeri hajózással sem foglalkoztak, az-

az szándékosan elszigetelik magukat a

külvilágtól.

Az impozáns könyvtárban (amely

külsõ formájában a mai olvasót talán

leginkább a British Museum kerek olva-

sótermére emlékezteti) csakis a termé-

szettudományi és a mûszaki irodalom

termékei (orvosi, fizikai, kémiai, techni-

kai stb. munkák) lelhetõk fel, vagyis a

jelen bevett kategorizálása szerint tudo-

mányos és szakkönyvtár. A regényben

sehol sem említenek – mivel a szépiro-

dalom nem létezik – általános gyûjtõkö-

rû közkönyvtárt. Minekutána a mû a

harmincas évek szülötte, nem meglepõ,

hogy a szerzõ – bár gépészmérnök volt

– még nem sejtette a könyvtárügyben is

korszakos fordulatot hozó számítástech-

nika majdani létrejöttét. Még utópiaként

sem…

Az elkülönített behinek szintén írás-

tudók, nyomtatnak könyveket, a hoz-

zájuk vágyó, érkezõ Gullivert is arra

biztatják, hogy olvasson. A regény szö-

vege azonban itteni könyvtárt nem em-

lít. A hajóorvos nagy nehezen szerez

egy írógépet, de csak illegálisan rögzít-

heti úti tapasztalatait, és amikor lelep-

lezik, az irományt elkobozzák. Mintha

tényleg elveszett volna, Szathmáry Sán-

dor is csak homályosan utal arra, hogy

a behinek mit ajánlottak, ajánlhattak

olvasásra a vendégüknek. Miután ná-

luk a könyv az elme eltompítását cé-

lozza, a bölcsek tisztelete, az evés, 

fõleg a nõk étkezése szégyenletes, ha

valamely józan igazságot kellett megta-

gadnia, olyankor javasolták neki a

könyvek forgatását. Leginkább a sajá-

tos csoportot alkotó mufrukok által írt,

külön nyelvezettel, logikátlan szófacsa-

rásokkal papírra vetett szóhalmazokat,

amelyeket „«lélegzetnek» neveztek,

megkülönböztetésül a «normális» írá-

soktól.” Bár az egyik mufruk Az ember

élete címû könyvében azt állítja, hogy

az anyatej fehér, az aggastyán erõtlen,

a hegymászó elfárad, a behinek ennek

ellenkezõ értelmet tulajdonítottak, és

amikor Gulliver védelmébe vette a le-

írt szavakat, a tömeg megkövezte. 

A másik kivételesen becses társaság

tagjai, a fozokok – voltaképpen ez a

fejezet az európai filozófusokon gú-

nyolódik – az élet értelmérõl elmél-

kednek, persze hajmeresztõ sületlensé-

geket tálalnak, és ezeket Gulliver rop-

pant mulattatónak találja.

Szathmáry Sándor hõse Kazohinia

társadalmának mind a többségi, mind a

kisebbségi részébõl mélységesen kiáb-

rándul. Visszatér szülõföldjére, ám az

író – éppen szatirikus hangvételével –

semmi kétséget nem hagy olvasójában:

a kétségkívül magas kulturáltsági szint

ellenére az európai civilizáció ugyan-

úgy súlyos ellentmondásokkal, feszült-

ségekkel terhes, mint a távoli sziget rej-

télyes világa. ■
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