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Modern, polgárosodó Kolozsvár-
arculat a dualizmuskori Erdélyben
Idő- és térkezelés Méhes György Kolozsvári milliomosok 
című regényében

Kutatásomban1 azt vizsgáltam, hogy a sokak által vásárolt Erdély-könyvek 
milyen térreprezentációkat hoznak létre, milyen képet forgalmaznak a térségről. 
Az Erdélyről szóló kortárs és huszadik századi, továbbá népszerű, populáris és 
szépirodalmi igényű szövegekben állandósult motívumokat és alakzatokat  -
gyeltem meg, amelyek az Erdély-kép létrehozásában érvényesíthetőek. Tanul-
mányomban a populáris és szépirodalom mint médiatermék jelenik meg, azt 
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próbálom tetten érni, hogy milyen formában történik ezekben az irodalmi alko-
tásokban az Erdély-reprezentációk létrehozása, népszerűsítése, és milyen formá-
ban befolyásolják a terek megítélését. Ezzel egy olyan téma jött létre, amely a már-
kázás alkalmazott munkafolyamatai és az irodalmi szövegelemzés határpontján 
helyezkedik el. 

A kutatás részletes módszertani ismertetője az Erdély arcai Tompa Andrea 
Fejtől s lábtól – Kettő orvos Erdélyben című regényében2 tanulmányban olvasható. 

 Keller Frigyes bajorországi tímárlegény szerencsét próbálni indul az erdé-
lyi Szászrégenbe. A bőrcserzés legkorszerűbb technikáinak birtokában letelepe-
dik a vidéki kisvárosban. 

A helyi bőrösmesterek eleinte fenntartással ugyan, de befogadják céhükbe. 
Saját bőrcserző műhelyt nyit, miután ezt sikerre viszi, Kolozsváron nyit gyárat a 
zsidó Mandelékkel társulva, akik kereskedéssel foglalkoznak. Még Szászrégenben 
megállapodik, és feleségül veszi Wagner Karolinchent. Kelleréknek hat  a szüle-
tik, akik a regény cselekménye során felnőnek, megházasodnak és továbbviszik 
apjuk vállalkozását. Az eseménysor két további lényeges története Keller Eduárd 
és ijfabb Keller Frigyes és feleségének története. Keller Eduárd az egyetlen fekete 
báránya a családnak, szülei és testvérei számára sok bosszúságot okoz hedoniz-
musával és temperamentumával. I  abb Keller Frigyes és Kapronczay Giza házas-
sága a rövid szerelmi vonatkozás mellett érdekházasság, mivel Giza nagybátyja 
Kapronczy Gáspár kormányfőtanácsos és országgyűlési képviselő, az Angol–Ma-
gyar Bank alelnöke. Mandelék szorgalmazzák és pártolják a két család összekap-
csolását a  atalok házasságkötésével. A regény cselekménye során egy véletlen 
baleset folytán Keller Frigyes meghal, megvágja magát borotválkozás közben, és 
a seb befertőződik. A szereplők személyes történetével párhuzamosan felgyorsul-
nak a politikai-társadalmi események. Bekövetkezik az impériumváltás, és a bőr-
gyár vezetőségében román tisztségviselők is elfoglalják helyüket. 

Méhes György regénye az első világháborút, Trianont, a második világhábo-
rút és a kommunizmust megélt Kolozsváron játszódik. A történelem sorsformáló 
eseményeivel átszőtt, egy modern, polgárosodó Kolozsvár arculatát rajzolja meg 
a szerző lektűrszerű3 olvasmányossággal (Végh 2006). Az elbeszélő egyes szám 
harmadik személyben mutatja be a történetet. Külső meg  gyelője, „mindentudó” 
elbeszélője az eseményeknek. 

A Kolozsvári milliomosok4 könnyed, bejáratott nyelvezete és nem bonyolult 
szerkesztésmódjából fakadóan még ma is egyik legnépszerűbb Erdély- és Kolozs-
vár-regény. Mesébe illően egyoldalúan megszerkesztett  gurákkal egy továbbme-
sélhető Erdély-történetet írt meg a szerző. Ezek a narratív eljárások sajnos nem te-
szik lehetővé egy árnyalt tértapasztalat beazonosítását. A nyelvezet transzparens, 
túlzottan explicit és nincs funkciója a tér elkülönítésének mechanizmusában. Idő 
szempontjából sem távolít el, a szövegben elszórtan fordulnak elő a rétegnyelv ele-
mei: kádencia, princiális, lateiner, elkurjantotta magát, sziguranca, rajkó, valcol, 
surc, mokány, ténsasszony, vigéc, advocatus diaboli, bandérium.

A külső szemszögből történő történetmesélés nem teszi lehetővé a karakte-
rek belső, lelki történéseinek a kivetítését, egysíkú megszerkesztettségük ezt meg-
erősíti. Ez a fajta karakterábrázolás nem teszi lehetővé az emberi tényező megra-
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gadását a regényben megjelenő földrajzi egységekben, mert a regény cselekmé-
nyét a mindentudó narrátor mutatja be. Következésképpen Méhes György regé-
nyének narrációja az „olümposzi” narrátor nézőpontjából történik. 

Kutatásom célkitűzésének eleget téve vizsgálom a múlt kezelésének forrá-
sát, az „Ha sikerül megvetnie a lábát...” Az idő, amelyet társadalmi érvényesülés-
ben mérnek fejezetben tárgyalom, hogy az Erdély-reprezentáció komponenseinek 
megkonstruáltsága milyen időfelfogás alapján jön létre.  

Az „Idegen világ volt számára Erdély...” Térkezelés a Kolozsvári milliomo-
sokban című fejezetben vizsgálom azokat a komponenseket, amelyek a humán, 
az emberi tényezőre, életvitelre, civilizációs összetevőkre utalnak a regényben. 
Mindezek hozzák létre az életteret a regényben, ennek motívumaira vagyok kí-
váncsi. 

 Ha sikerül megvetnie a lábát...  Az idő, amelyet társadalmi érvényesü-
lésben mérnek

Valós személyek, a Renner cipőgyáros család tagjai ihlették a regény szerep-
lőit, leszármazottaival a szerző jó baráti kapcsolatot ápolt, akiknek családi törté-
neteit később regényébe is beépítette. Ebből kifolyólag François Hartog időértel-
mezésében a regény akaratlagos emlékezet, amolyan oral history-szerű történet. 
A Renner család nevét több történelmi forrásban is jegyzik, mint a Trianon előt-
ti és utáni Erdély jelentős gazdasági szereplőit (Gyáni 2001: 157–177; Gidó 2014; 
Carmilly-Weinberger 1995). A huszadik század nagy, valamiféle sorskérdést el-
döntő történelmi eseményeinek bemutatása (auto)biogra  kus beszédmódban jel-
lemző volt az 1950-es években kibontakozó „memorialisztikai hullámhoz” tarto-
zó erdélyi magyar szépirodalom termékeire (Keszeg V. 2010).

A szerző történelmi ismereteket, valós személyektől begyűjtött emlékeket, 
információkat dolgozott fel saját történetírásában, amely bizonyos tekintetben az 
oral history módszer sajátja. A megrajzolt karakterek alapvetően  ktív szerep-
lők, viszont valós személyek adták az inspirációs forrást, ezért jellegük valószínű.

 Idegen világ volt számára Erdély...  Térkezelés a Kolozsvári milliomo-
sokban

A főhős úton Szászrégen felé az erdélyi szászok segítségét és befogadását re-
méli, így vélekedik jövendőbeli hazájáról és a szászokról: 

„Idegen világ volt számára Erdély, vad, szokatlan világ. (...) tudta, hogy a 
maga fajtájához igyekszik. Keleten, a Kárpátok ölében él a németesség egy mesz-
szire szakadt törzse, a szászok. (...) Szorgalommal, ügyességgel, takarékossággal 
megbecsült, sőt irigyelt polgárai lettek ennek a különös világnak, melyet a hírek 
szerint már maguk is a hazájuknak tekintenek” (Méhes 2008: 6). 

Érzékelhetően körvonalazódik a regényben egy Méhes György által „megál-
modott” Kolozsvár, egy Trianon előtti kolozsvári arculat, a multikulturális jelleg 
hangsúlyozásával. Számos különböző nemzetiségű szereplőt vonultat fel, és kul-
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turálisan sokszínű helyzetet ábrázol a regényben: örményeket, svábokat, némete-
ket, magyarokat, románokat, zsidókat, franciákat, cigányokat és olaszokat. A sze-
replőket egy-egy nemzetiséget jellemző keretbe, ha úgy tetszik, sztereotípiába he-
lyezi, amelyekhez sarkított emberi vonásokat – mint például szorgalom, becsü-
letesség stb. – társít. A térségben együtt élő nemzetek idillikus, boldog és békés 
együttélését idealizálja a szerző. Keller Karolina és kisebbik menyének felhőtlen 
kapcsolatát ebbe a kontextusba helyezi: „Úgy bánt vele, mintha a saját lánya vol-
na, német nyelvre oktatta, sőt magyarra is, holott ő maga csak törve beszélt ma-
gyarul. Amit tudott, hóstáti menyecskéktől sajátította el, ahogy a románt apahi-
dai asszonyoktól” (Méhes 2008: 141). Vagy Keller Eduárd osztrák feleségének si-
kere a román fér  ak körében: „Mivel Klemi jól beszélt franciául, 1918 után a ro-
mán urak éppen úgy körüludvarolták a szép bécsi hölgyet, mint azelőtt az osztrák 
tisztek. Egymást követték a nagy mulatságok, s a cigány első hallásra megtanulta 
a román nótákat. Klemi oszthatatlan sikert aratott, mikor beállt a hórába” (Mé-
hes 2008: 211–212). Meghitt hangulatot sugárzó, békebeli történetet jelenít meg, 
még háborús időkben is, ahol a nemzetek harmóniában és kiegyensúlyozottság-
ban élnek egymással. 

A regény cselekménye lényegében városi környezetben, Kolozsváron játszó-
dik, ahol már érzékelhető a polgárosodás elterjedése. A polgárosodás folyama-
tába Erdély valamivel később csatlakozott a történelmi Magyarország többi ré-
giójához viszonyítva, például később kezdett el modernizálódni a gazdaság. Er-
délyben több nemzetiség élt együtt, a zsidók jelenléte, gazdasági helyzete szerve-
sen hozzájárult a társadalmi folyamatok ez irányú beindulásához (Gyáni 2001: 
157–177). Erdély polgárságát a lassúbb felzárkózás mellett a térség jellegéből faka-
dó multietnikusság jellemezte. Gyáni Gábor A középosztály és a polgárság múlt-
ja különös tekintettel a dualizmus kori Erdélyre című tanulmányában az „erdé-
lyi vállalkozó és professzionális polgárságot jellemző di  erenciáltságról” beszél, 
amely a térség multikulturális jellegéből fakadt (Gyáni 2001: 157–177). Jellemző 
volt a századfordulón, hogy zsidó és magyar tőke is koncentrálódott a vállalkozá-
sokban, ilyen volt a kolozsvári Renner bőr- és cipőgyár is, amely egy bőrcserző kis 
műhelyből Kolozsvár, Erdély egyik nagyipari vállalatává nőtte ki magát.  

„A dualizmus végén a hadikonjunktúra előnyeit kihasználva az üzem mun-
káslétszáma (a háborút közvetlenül megelőző év 100 munkásával szemben) már 
800 főre emelkedett és a gyár egyúttal széles  «egységfrontba» tömörítette a kü-
lönféle nemzetiségi és felekezeti eliteket. A cég igazgatóságában helye volt már ek-
koriban a kolozsvári nagypolgárság különböző exponenseinek, valamint magyar 
földbirtokosoknak is és természetesen végig élvezte a zsidó (pénz)tőke jótékony 
támogatását: a helyi Takarékpénztár, valamint a Hitelbank Rt. Hitelekkel segítet-
te a gyár növekedését.” (Gyáni 2001: 157–177)

 Regényében Méhes György a családot Keller névre „kereszteli át”, és a 
családfő, Keller Frigyes bajor tímárlegénynek az 1870-es évekre datálható Erdély-
be érkezésével kezdi a cselekményt. A kisvárosból, Szászrégenből Kolozsvárra át-
költöző tímárműhely fokozatos nagyüzemmé válását követheti végig az olvasó. A 
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vállalat növekedését lehetővé tette a befektetett zsidó pénztőke, amelyet a Mandel 
(Mendelényi) család képvisel a regényben.

 Gyáni Gábor Méhes György regényét sajátosan erdélyi történetnek te-
kinti, miszerint a kolozsvári vállalat fejlesztésében „a vállalkozó és politikai sze-
repet hordozó magyar elit” szervesen részt vesz. A magyar elit szerepében ezúttal 
a Kapronczay család állt, akiket Kellerékhez a szakmai kapcsolat mellett házasság 
is fűzte (i  abb Keller Frigyes feleségül vette Kapronczay Gizellát): 

„A Kapronczayak jóhírű família volt. Se szegények, se gazdagok. Lejjebb a 
grófoknál, feljebb a dzsentriknél. Az egyik nagybácsi, Kapronczay Gáspár kor-
mányfőtanácsos és országgyűlési képviselő volt, nemes borpárlatokat és szeszes 
vérű menyecskéket kedvelő úr. A maga köreiben úgy jellemezték, hogy »nagy zsi-
dó«. Ezen azt értették, hogy vérbeli pénzcsináló. Valóban különleges tehetsége 
volt ahhoz, hogy messziről megszimatolja a pénzt” (Méhes 2008: 61). A kapcsolat 
létrejöttét a Mendelényi család szorgalmazta tekintettel Kapronczay mint az An-
gol–Magyar Bank alelnökének, Hitelbank-részvények birtokosának vagyonára és 
gazdasági-politikai befolyására (Méhes 2008: 69).

 A román politikum és gazdaság szereplői is megjelennek a regényben az 
impériumváltást követően vezető pozíciót foglalnak el a bőrgyár élén, nevezetesen 
a Motegan család tagjai. További román nemzetiségű szereplők: Raul Limbesan, 
Vianu (a „sziguranca” vezérfelügyelője), Mihailescu kapitány, Mociornita stb. 

A kulturális szokások mint az erdélyi táj civilizációs komponensei, igen nagy 
számban megjelennek a regényben.  A társadalmi rétegre és a korra jellemző ud-
varlási szokások: 

„Lupsai lányok voltak, és abban a városnegyedben az volt a törvény, hogy 
lupsai lánynak csak lupsai  ú udvarolhat. Ha idegen, monostori vagy belváro-
si próbálná kísérgetni valamelyiküket, jönne a hirig. Évszázados törvény volt ez 
Lupsán, s a lányoknak tulajdonképpen tetszett is, hogy verekednek értük” (Mé-
hes 2008: 187). 

A céheken belül meghatározó volt a társadalmi helyzet és a vagyon mértéke: 
„Ha sikerül megvetnie lábát, feleségül kérheti Karolinchent” (Méhes 2008: 19). A 
korra jellemző volt, hogy a középosztálybeli emberek maguk válaszották ki há-
zastársaikat, szemben az arisztokráciával, ahol a rang volt a fő szempont. 

 A szerző kuriózumnak számító szokásokat is bemutat a regény cselek-
ménye során, leánykérés, legény- és leánybúcsú, esküvő alkalmával: „Az egyhá-
zi énekkar ezúttal nem zsoltárokat, hanem vaskos szász lakodalmas nótákat éne-
kelt. Ezek részletes utasításokat tartalmaztak, mind a menyasszony, mind a vőle-
gény számára, mit kell cselekedniük a nászéjszakán (Méhes 2008: 17); „Párba áll-
va, imakönyvvel a kezükben vonultak a templomba, külön oszlopban a lányok, 
asszonyok, fér  ak. A mészárosok és tímárok a templomajtó két oldalán helyez-
kedtek el, és a hangjukat kieresztve zengették a lutheri zsoltárokat” (Méhes 2008: 
155). 



ME.dok • 2018/3

94

 A regényben fontos szerepet kap a gasztronómia, az erdélyi konyha ele-
meivel számos esetben találkozunk a cselekmény során: „(...) lucskos káposz-
ta (...) füstölt csülökkel, csomborral, tejfelesen” (Méhes 2008: 155); „(...) behoz-
ta a barnáspirosra sült, égetett cukormáztól csillogó aranygaluskát” (Méhes 2008: 
157); „(...) heránytokányt meg kapros, túros és meggyes rétest tálaltak fel. Szür-
kebarátot ittak melléje” (Méhes 2008: 192) ; „A kamrában megszegett kenyér, fél 
tábla szalonna, kosárban tojás, (...) fél üveg pálinka” (Méhes 2008:202) ; „(...) a 
Römischer Kaiser éttermében megkaphatsz bármit. Örmény angadzsabur levest, 
húsgombóc román csorbát, székelykáposztát, szász rostélyost knédlivel” (Méhes 
2008: 207); „Kedélyes koccintgatás közben friss házi kolbászt meg véres hurkát 
és disznófősajtot kínálgattak, (...)” (Méhes 2008: 7); „Sört ittak vagy illatos, ne-
mes zamatú bort, besztercei Steingert. A lányok persze illendőségből csak citro-
mos vizet” (Méhes 2008: 8); További ételek és italok: szalagos fánk, strudel, fatá-
nyéros, enyedi leányka, tepertős pogácsa, berbécstokány, sólet, törkölypálinka, 
tormásvirsli és kürtőskalács, Rádeberger sör, aranygaluska, szilvórium. 

  A szereplők jellemvonásai leegyszerűsítettek, hiányzik a személyiségje-
gyeik árnyalt ábrázolása. Például idősebb Keller Frigyes karaktere a kritikák sze-
rint „közhelyessé válik azáltal, hogy munkakedvének köszönhetően szinte meg-
dicsőül munkásai körében, és inkább a szocreál derék munkásigazgatóját” (Le-
gát 2005) vetíti elénk. A regény karaktereinek sablonos jellegét fokozzák a nem-
zetiségükből fakadó jellembeli vonások (Legát 2005): „A németek szorgalmasak, 
és csak a tisztes munkában hisznek, a zsidók – persze akad «jó zsidó» is – meg az 
üzletelésben. A magyarok bohémek, mégis csavaros gondolkodásúak, a románok 
pedig korruptak, de azért ők sem hülyék” (Méhes 2008: 104). 

Évtizedeken keresztül kizárólag a művészi beszédmódban tűntek fel a 20. 
század sorsformáló eseményei: „A regény a maga  kcionalizmusával, fabulájának 
zárt, kerek jellegével, szereplőinek karakteres voltával lehetővé tette a szerzőnek a 
tényekkel szembeni függetlenségét, szándékának expresszív megvalósítását, a té-
nyek ellenőrizhetetlenségét. Ugyanakkor intranszparens nyelvezetével, szimboli-
kus-metaforikus eszközkészletével az áthallásra számított. (...) Méhes György az 
erdélyi iparosdinasztia széthullását dolgozta fel” (Keszeg V. 2010).

A szerző számos szereplőt vonultat fel, amely lehetőséget teremt szereplőka-
tegóriák felállítására: idősebb Keller Frigyes személyében megtestesül az iparos 
ember ideálja, aki szorgalmának és szigorú elveinek köszönhetően vagyonra tesz 
szert, jó vezető, akit tisztelnek munkásai, szigorú és gondoskodó családapa és hű-
séges társa feleségének. Kellerné Wagner Karolina a hűséges feleség és hat  úgyer-
mek anyja, aki nem futamodik meg a  zikai munkától, szigorúan ragaszkodik a 
családi kötelékhez, ő az összetartó erő. 

 Kevésbé rokonszenves szereplők, negatív karakterek: Keller Eduárd, az 
idős Keller második  a, aki lemond az iparosi hivatásról és kereskedőnek áll, vi-
szont csapongó jelleme miatt hiteltelenné válik mind a szakmai, mind a magán-
életben. Kellerné Kapronczay Giza igazi kalandor jellem, aki a hűtlen asszony sze-
repét testesíti meg, néhol azt érezhetjük, hogy a szerző idősebb Kellerné jellemé-
nek szöges ellentétét rajzolta meg. Kapronczay Gáspár a méltóságos úr, aki kivá-
lóan értett a pénz és befolyásos kapcsolatok szerzéséhez, ravasz érdekember, aki-
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nek viharosan hűtlen természetét unokahúga is örökölte. Medelényi Vilmos a be-
tegesen „pénzéhes” üzletember, akinek kizárólagos célja a bőrgyár teljes irányítá-
sa. Így vélekedik róla az egyik szereplő: 

„(...) sohasem kedveltem, de mindig becsültem kivételes eszét és energiáját. 
Egyszer együtt utaztunk Bécsig, bérelt szakaszban. Velünk együtt felszállt egy 
gyors- és gépírónő, Medelényi a határig diktált neki. A vám előtt aláírta a levele-
ket, a kisasszony az ellenvonattal visszajött, Biharkeresztesnél pedig jelentkezett 
egyik másik tisztviselőnő. Ezzel Hegyeshalomig dolgozott. Az osztrák határtól 
már németűl mondta tollba a leveleit. (...) Csak az ebéd alatt tartott szünetet. (...) 
élvezem a leveleiből áradó rendkívüli energiát. Jólesett neki a dícséret. Az önimá-
dat volt a gyöngéje. Mindent magának akart; arra vágyott, hogy misztikus hatal-
masságnak lássák” (Méhes 2008: 320). 

A regény térszerkezetének hierarchikus elrendezése vertikálisan elhelyezi 
a tér komponenseit, ilyenként a polgárosodás elterjedésével elmosódtak a rendi 
társadalmat meghatározó előjogok. A szerző ezt jól érzékelteti azáltal, hogy Ko-
lozsvárnak leginkább a polgári rétegéből származó szereplőit mozgatja cselekmé-
nyében. A kizárólag urbánus közegben zajló cselekményben belső képet kapunk 
a fokozatosan kiépülő vállalkozói Kolozsvárból. Vertikálisan magasan foglalnak 
helyet az arisztokrácia képviselői, a társadalmi egyenlőtlenség kérdésköre i  abb 
Keller Frigyes házassága révén merül fel, akinek felesége anyai ágon nemesi le-
származott. Idősebb Keller felesége meg is fogalmazza a munkásemberek-arisz-
tokraták oppozíciójának kérdéskörét. Az iparosok, munkások, polgári réteg fö-
lött áll az arisztokrácia mellett a politikum, amelynek megtestesítője i  abb Keller 
Frigyes feleségének rokona, Kapronczay Gáspár, a „pénzember”. A házasságkö-
tésnél előnyei között ez is szerepet játszik Kellerék és Medelényiék számításában. 
Az impériumváltás bekövetkeztével a vertikális tengely felső részén a román ál-
lam képviselői, hivatalos emberek kapnak helyet, akikkel szoros kapcsolatot ápol 
a már nagyüzemmé vált bőrgyár és részvénytársaság. Horizontálisan szemlélhe-
tő a munkásemberek, iparosok közössége, akik egy tengelyen foglalnak helyet, vi-
szont szűkebb, még kisebb közösségeket formálnak foglalkozásuk és hovatarto-
zásuk révén. Ez a legjobban Keller Frigyes Szászrégenbe való érkezésével rajzoló-
dik ki, akit a helyi bőrösök fenntartásokkal fogadtak közösségükbe. A tér nemze-
tiesítése erőteljesen érvényesül a tér multietnikusságának érzékeltetésével, a szer-
ző nagy hangsúlyt fektet a különféle nemzetiségek felvonultatásával a regényben. 
Az etnikai speci  kumok legfőképpen személyiségjegyek és foglalkozások mentén 
rajzolódnak ki a regényből. Méhes személyes vonásokat kapcsol az egyes etniku-
mokhoz, viszont a nemzetiesítés kérdése megjelenik a gasztronómia és nyelvezet 
szintjén is. A szerző lehetővé teszi a regényben az ezen etnikumok közötti átjárha-
tóságot, célja egy olyan Erdély megmutatása, ahol idilli környezetben, boldog-bé-
kés együttélésben töltik mindennapjaikat a magyarok, románok, szászok, zsidók 
stb. A cselekmény Kolozsvárra való lokalizálásával erősíti Kolozsvár centrum-
státuszát, amelyhez kapcsolódik a város gazdasági- és adminisztrációsközpont- 
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funkciójának kiemelése a történet során. Szászrégen, Hóstát és a többi megjelenő 
település valamilyen értelemben perifériaként van jelen a regényben. 

Méhes György a Kolozsvári milliomosok című regényében egy modern, pol-
gárosodó Kolozsvár arculatát rajzolja meg. Érzékelhetően körvonalazódik a re-
gényben egy idealizált és  „megálmodott” Kolozsvár, amelyben egy olyan Tria-
non előtti Kolozsvár-arculat jön létre, amelyben domináns a multikulturális jel-
legének hangsúlyozása. A regényben nincsenek jól elkülöníthető térszegmensek, 
a cselekmény többnyire városi környezetben, Kolozsváron játszódik. A regény té-
májára hatással vannak az iparosodási és vállalkozói tendenciák. Egy épülő és fej-
lődő Kolozsvárt ábrázol a szerző, amelynek elsősorban gazdasági vonatkozásába 
enged betekintést. 

Könnyed, bejáratott nyelvezete és nem bonyolult szerkesztésmódjából követ-
kező elmesélhetőségéből fakadóan még ma is az egyik legnépszerűbb Erdély- és 
Kolozsvár-regény. Ez a fajta túlzottan transzparens nyelvezet nem járul hozzá a 
tér létrehozásához, mint ahogy Tompa Andrea sajátos nyelvezete időben és tér-
ben is eltávolít. 

Mesébe illően egyoldalúan megszerkesztett  gurákkal egy továbbmesélhe-
tő Erdély-történetet írt meg a szerző. Az elbeszélő egyes szám harmadik személy-
ben mutatja be a történetet, külső meg  gyelője, „mindentudó” elbeszélője az ese-
ményeknek. A külső szemszögből bemutatott történetmesélés nem teszi lehetővé 
a karakterek belső lelki történéseinek a kivetítését, egysíkú megszerkesztettségük 
ezt megerősíti. A szereplők egyoldalúságából fakadóan nem érzékelhetőek az ér-
zelmi reakciók a történelmi események vetületében. Ez a fajta karakterábrázolás 
nem teszi lehetővé az emberi tényező megragadását a regényben megjelenő föld-
rajzi egységekben, mert a regény cselekményét a mindentudó narrátor mutatja be. 

Valós személyek, a Renner cipőgyáros család tagjai ihlették a regény szerep-
lőit, leszármazottaival jó baráti kapcsolatot ápolt, akiknek családi történeteit ké-
sőbb regényébe is beépítette. Ebből kifolyólag François Hartog időértelmezésé-
ben a regény akaratlagos emlékezet, amolyan oral history-szerű történet. A szer-
ző történelmi ismereteket, valós személyektől begyűjtött emlékeket, informáci-
ókat dolgozott fel saját történetében, amely eljárás bizonyos tekintetben az oral 
history módszer sajátja.

Következtetések
  Terek és térszervező eljárások a narrációban

Méhes György egy modern, polgárosodó Kolozsvár képét rajzolja meg re-
gényében. Érzékelhetően körvonalazódik a regényben egy idealizált és „megál-
modott” város, amelyben egy olyan, Trianon előtti Kolozsvár arculata jön lét-
re, amelyben domináns a multikulturális jellegének hangsúlyozása. A regényben 
nincsenek jól elkülöníthető térszegmensek, a cselekmény többnyire városi kör-
nyezetben, Kolozsváron játszódik. Mesébe illően egyoldalúan megszerkesztett  -
gurákkal egy továbbmesélhető Erdély-történetet írt meg a szerző. Valós szemé-
lyek, a Renner cipőgyáros család tagjai ihlették a regény szereplőit, leszármazot-
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taival jó baráti kapcsolatot ápolt, akiknek családi történeteit később regényébe is 
beépítette.

Méhes György regényében horizontális térelrendezés érvényesül, Kolozsvár 
és a vidéki város, Szászrégen oppozíciójában. A Szászrégenben alapított bőrcserző 
műhely nagyipari üzemmé fejlesztése Kolozsváron történik, a gazdasági, infra-
strukturális és adminisztrációs centrummá emelkedett nagyvárosban.  A regény 
cselekményének történelmi háttere a polgárosodás folyamatát ábrázolja, ebből ki-
folyólag a szerző a polgári réteg képviselőit (vállalkozók, iparosok stb.) vonultatja 
fel a regényben. A munkásvilág berkeibe enged betekintést, akik fölött a társadal-
mi ranglétrán a politikum, banki tisztségviselők és az arisztokrácia képviselői 
állnak. A lokális kultúrák komponensei epizodikusan jelennek meg a regényben, 
a szász és a magyar, zsidó etnikum kommunikációjára ad példát. Méhes Erdé-
lye elsősorban magyar föld, ahol békés együttélésben a román, a szász, a sváb, a 
zsidó nemzetiségek is jelen vannak. Az elveszített monarchia hatása érvényesül a 
regény ben körvonalazódó Erdély-nosztalgiában.

Az elemzés során fellelhetőekké váltak bizonyos közös reprezentációs ele-
mek, olyan motívumok, amelyek több regényben is visszaköszönnek és dominán-
san szerepük van a regénybeli erdélyi terek létrehozásában. Ilyen reprezentációs 
komponens a multikulturalizmus jelenléte, az erdélyi tér multikulturális jellegé-
nek érzékeltetése.

Méhes regényében jellemzően az impériumváltás-közeli időszakban és azt 
követően jelenik meg a cselekményben a román és a magyar etnikum közöt-
ti párbeszéd. Addig a szász és a magyar kommunikációnak tulajdonít hangsú-
lyos szerepet. Méhes Erdélyt elsősorban magyar földként kezeli, ahol „idilli, bé-
kés együttélésben megfér egymás mellett” a román, a szász, a sváb, a zsidó stb. 
nemzetiség is.

Korszakok, a történetiség rendjei: id szervez  eljárások a narrációban

Megállapításom szerint akaratlagos emlékezettel, oral history-szerű tör-
ténettel találkozunk Méhes György regényében, történelmi ismereteket, valós 
személyektől begyűjtött emlékeket, információkat dolgozott fel történeteiben, s e 
technikák bizonyos tekintetben az oral history módszer sajátjai. Ebből kifolyólag 
François Hartog időértelmezésében a regény akaratlagos, ha úgy tetszik, oral 
history-szerű történet.  

Nézőpontok a regények világteremtésében: a narrátori pozíció

Méhes a külső, mindentudó narrátor pozíciójából szemléli az esemé-
nyeket, nem teszi lehetővé a földrajzi egységekben megjelenő emberi tényező 
megragadását. A huszadik század eseményei Méhesnél jellemzően maszkulin 
hatásúak, amely összefüggésben lehet azzal, hogy a 20. század eseményei a fér   
társadalmat vették igénybe, a fér  ak voltak a családfenntartók, ők birtokolták a 
földeket, a gyárakat, a családi vállalkozásokat, ők voltak a vagyon tárgyainak név 
szerinti tulajdonosai. A nők egyenjogúsága a 19. század második felétől 
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nyert teret, addig a fér   társadalom alárendeltjeinek számítottak, nem vállalhat-
tak munkát, és választójoggal sem rendelkeztek. Megjelennek a női szereplők, a 
korra jellemző női társadalmi helyzet tükrében: Kellerné, a hatgyermekes csalá-
danya, férjének odaadó, hűséges társa.

A regény nyelvezete kellően transzparens, explicit, epizodikusan fellelhetőek 
az iparos munkásosztályt és a nagypolgárságot reprezentáló rétegnyelvi elemek.

A könyv egy változó világberendezkedésben, a polgárosodás beköszöntével 
építi fel regényének cselekményét, a regény témájára hatással vannak az iparoso-
dási és vállalkozói tendenciák. Egy épülő és fejlődő Kolozsvárt ábrázol a szerző, 
amelynek elsősorban gazdasági vonatkozásába enged betekintést.
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