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Joonas Sän i

Unkarilaisen maailmanmatkaajan Antal Szerbin fantasiaromaani Pendragonin legenda
(1934) on tyylin mestarinäyte. Ensimmäisessä persoonassa kerrotun romaanin päähenkilö
on Englannissa asuva unkarilainen emigran i Janos Batky.
Batky esi elee itsensä innokkaaksi anglofiiliksi, mu a toisaalta hän suhtautuu manner-
maisella, hiukan ylimielisellä ironialla bri eihin, joiden asiallinen tyyli ei suvaitse puhe a
älyllisistä harrastuksista saati intohimoista. Hän on myös salatieteisiin erikoistunut histo-
riantutkija, joka kaipaa kadonneenmaailmanmystiikkaa. Batky tulee asiantuntemuksensa
vuoksi sekaantuneeksi vanhan ylimyssuvun perintötaisteluihin, jossa kaukaisen, myytiksi
muu uneen historian tapahtumilla on suuri merkitys.

Pendragonin legendaa onmainoste uDa Vinci -koodin edeltäjänä. Salaseuroja, piilokäytäviä
ja linnaromantiikkaa tarjoava juoni ei kuitenkaan ole sen olennaisinta antia. Romaani on
nauti avimmillaan kertojan päästäessä oman äänensä hallitsemaan. Batkyn kertojanääni
rakentaa ironiaa, joka keskey ää ja kommentoi fantastisia tapahtumia kevyeen tyyliinsä.
Tusinaviihteestä romaanin ero aa juuri kertoja ja hänen kuvaamansa mainiot persoonat.

“Me kaikki rakennamme itsellemme oman maailmamme pakkomielteistäm-
me ja yritämme viestiä toisillemme vajavaisilla valomerkeillä.” (207)

Näin toteaa Batkyn ihailema Pendragonin jaarli aristokraa isessa monologissaan naisista
ja rakkaudesta. Jaarli tulee tiivistäneeksi romaanin keskeisen teeman: pakkomielteet ja nii-
den kyvynmuokata todellisuu a. Kuten niin monet muutkin hahmot, jaarli on rakentanut
oman todellisuutensa todisteista huolima a.

Tämän teeman jatkuvuu a ei heti oivalla, sillä se sulautuu osaksi muuta tarinaa. Onhan
fantasiakirjoille yleensä tyypillistä häilyminen tapahtumien luonnollisen ja yliluonnollisen
selityksen välillä. Niinpä niihin kuuluu lähes automaa isesti pohdinta aistitodellisuuden
luote avuudesta ja sen rii ävyydestä maailman tulkinnassa.
Jaarlin esi-isät olivat kielle yihin opintoihin antautuvia ruusuristiläisiä, jotka uskoivat ruu-
miin ylösnousemukseen ja ikuiseen elämään. Batky puolestaan elää järkeä ja kohtuu a hen-
kivässä modernissa maailmassa, jossa hänen kaipaamilleen salaisuuksille ei ole tilaa. Tari-
na kulje aa hänet British Museumin kirjastohuoneesta roman isempiin maisemiin, Wa-
lesin maaseudulle, jossa Batky saa todistaa vielä modernia asiallista maailmaa edeltävien
kansanuskomusten elävän. Täällä kaikki on mahdollista, varsinkin öisin.

Pakkomielteet eivät romaanissa liity pelkästään uskontoon ja kullantekemiseen vaanmyös
rakkauteen. Pendragon on rakastunut naiseen, joka on ilmeisesti yri ää murhau aa hänet.
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Batky näkee jaarlin rakastuneen myy iin, jota hän ehdoin tahdoin pitää yllä. Sama koskee
hänen omaa haluaan nähdä naisissa vain jonkin symboleita.

“Naisen arvon määräävät hänen taustansa, hyvä tai huono maineensa, edel-
liset rakastajat tai vieras maa, josta hän on kotoisin. Rakkaus on kuin vanhan-
aikainen maisemamaalaus: etualalla pieni hahmo, nainen, jota rakastamme –
ja taustalla vuoria ja virtoja, rikas, merkityksellinen, laaja maisema.” (90.)

Asetelma on tu u monen 1900-luvun pakkomielteisen mieskertojan tyylistä, Nabokovin
Humbert Humbertista Philip Rothin tunnustaja-Portnoyhin. Halun kohde on täyte y kult-
tuurisilla merkityksillä, jotka muu avat naisen yksilöllisen olemuksen ja arkiset eleet fe-
tisseiksi. Batky ei kuitenkaan ole heidän tapaansa epäluote ava kertoja, sillä hän osoi aa
olevansa tietoinen omista pakkomielteistään. Maskuliininen ylimielisyys, joka ironisista
lauseista henkii, ei siis ole Batkyn (eikä varsinkaan itse teoksen) koko “näkemys”.
Lukija naureskelee yhdessä Batkyn kanssa hänen pakkomielteelleen valloi aa jaarlin sis-
kontytär Cynthia, jossa lumoaa vain se, mitä hän symboloi: yläluokkaisuu a ja virallista
“englantilaista kul uuria”.

“Suudellessani Cynthiaa tunsin flir ailevani englantilaisten sone ien kanssa,
viisipolvisten jambien mukaan.” (166.)

Vaalea linnaneito ei kuitenkaan pysy roolissaan, vaan uskaltaa esi ää omiakin näkemyksiä.
Batky on hämmentynyt:

“Aivan kuin heitä olisi ollut kaksi. Sanat jotka hän lausui, eivät lainkaan sopi-
neet siihen hahmoon jonkaminä hänessä näin.MinunCynthiani oli sellainen,
joka pyörtyy nähdessään armaansa syövän nakkeja, mu a sopivan tilaisuu-
den tullen hakkaa piikansa naaman turvoksiin – linnanneito, joka hallitsee
ylpeänä lyyrisiä pikku ympyröitään eikä edes huomaa kokonaisten kansa-
kuntien kuolevan samalla nälkään. En luopunut toivosta, e ä Cynthia olisi
todellisuudessa sellainen kuin millaisena minä hänet näin, mu a e ä hän oli
vain saanut vääränlaisen kasvatuksen.” (214.)

Batkyn tarinassa olennaista on se, miten toiset hahmot myös yllä ävät ja yli ävät hänen
määritelmänsä. Batkyn kertomus onkin jatkuvaa väärintulkinnan tarinaa, jossa maailma ja
ihmiset osoi avat arvaama omuutensa.
Romaanissa on erityisesti yksi “uskomaton” naishahmo, jota Batkyn tyylikään ei kyke-
ne hallitsemaan: saksatar Lene Kre sch. Hän on yhdistelmä atlee ista, seikkailunhaluista
amatsoonia ja käytännöllistä uusasiallista naistyyppiä. Lene on kaikkia mieshahmoa ener-
gisempi ja toimivampi. Hän saalistaa ja vaihtaa avu omia miehiä kuin paitaa mu a suh-
tautuu heihin suojelevan äidillisesti. Toisin sanoen tyyppi, joka yhdistelee mahdo omia
naisen rooleja suvereenisti.
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Fantasiakirjallisuuden näkyihin on aina lii ynyt tie y profeetallisuus: hurjimmat visiot
tapaavat muu ua myöhemmin todellisuudeksi. Kirjailijan kohtalon tietäen en malta olla
mainitsema a vielä seuraavaa huomiota, vaikka se voi olla ilmeinen ja banaali.
Juutalainen Antal Szerbin nimi äin kuoli keskitysleirillä 1945. Romaanin ilmestyessä 1934
kansanmurha oli vasta suunni eluasteella. Viimeisten sivujen näyt, joissa kertoja löytää
itsensä kiven sisään vangi una, sisältävät kuin profetian natsien pol ouuneista, eräänlai-
sesta irrationalismin ja mystiikan voitosta.

“Kuljimme halki tyhjien salien, joissa kohisi jokin määri elemätön elämä, ai-
van kuin lähistöllä olisi ollut suuri lämmityska ila. Mu a salit olivat tyhjiä
eikä mikään liikahtanut. Savu oli sankkaa, kuljimme sumussa kuin yöllisellä
järvellä.” (270.)
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