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Varga Zoltánt mint több novellás 
kötet, két regény szerzőjét, továbbá 
dráma- és rádiójáték-íróként ismerjük. 
Kritikái, esszéi is megjelennek, tévékíi- 
tikáit hetente van alkalmunk olvasni.

Új könyvébe -  címét a Hídnak attól 
a rovatától örökölte, melyet Varga 
vezetett -  kritikáinak, esszéinek leg
javát gyűjtötte össze. A kötet kom 
pozíciójának hármassága az író érdek
lődési körét is jelzi: a magyarországi, 
romániai és jugoszláviai magyar írók 
könyveivel és színműveivel foglalko
zik. Alapos vizsgálat alá veszi az alko
tásokat, sajátos szempontok szerint 
elemzi őket. Kritikáiban nem találunk 
meglepően új véleményt, nem állít 
fel az eddigiektől és a másokétól el
térő értékrendszert, de közelebb hozza 
a műveket az olvasóhoz, egyúttal hozzá
járul az írók és alkotásaik végleges 
felméréséhez, a róluk alkotott kriti
kai -  idővel: irodalomtörténeti -  kép 
teljességéhez.
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SIKERES MŰ -  
PROBLEMATIKUS ÍRÓI SZEREPVÁLLALÁS

Kardos G. György: Avrabam Bogatir bét napja. Magvető Könyvkiadó, Bssdapest, 1968.

Az első meglepetés a regény tárgya, illetve színhelye. Palesztinában 
vagyunk, 1947 nyarán, Izrael állam megszületésének előestéjén, 
s ez első pillantásra gyanakvásra késztet: az ember akaratlanul is 
egzotikum után szimatol, ennek veszélyétől tart. Ahogy azonban 
előbbre jutunk a könyv lapjain, fokozatosan megnyugodhatunk: 
hiteles légkörű, valóságos emberi világot tükröző regénnyel, a külső 
és belső világ ritkán tapasztalható egyensúlyával és egységével 
találkozunk. Kardos G. György egy évtizedekkel korábban Pa
lesztinába vándorolt, Oroszországból származó különös, széles 
látókörű, művelt zsidó paraszt (vagy inkább csak paraszti foglalko
zást űző ember -  szellemi horizontjának kialakulásáról sajnos csak 
keveset tudunk meg) hét napjába sűrítve -  s persze a hét nap idő
keretét az emlékezet által a múlt irányába is kitágítva -  tapintja ki 
korunk egyik legbonyolultabb nemzetközi problémájának, az izra
eli-arab viszálynak a gyökereit. Eközben teljes bonyolultságában 
tár szemünk elé egy miliőt, száraz és forró földjével, öntözőcsatornái
val, narancsosaival, szennyes jeruzsálemi sikárotaival, a világ minden 
tájáról idesereglett s az új otthon reményétől éltetett, de a legkülön
bözőbb életfelfogásokat magukkal hozó zsidó telepesekkel, nyomo
rúságos vályogviskókban tengődő arab őslakókkal, a két népcsoport 
egymást irtó terrorszervezeteivel, az új állam születésénél bábáskodó 
amerikai-zsidó tőkés mecénásokkal s a mindezek fölött egyensúlyozó, 
arab légiót szervező, de a zsidóságot magához mégis közelebb érző 
(mert „európaibbnak” tartó) brit hatalommal, illetve ennek képvise
lőivel. Fanatizmussal, gyűlölködéssel átitatott, mítoszokból táplál
kozó és mítoszokat tápláló, rajongó álmokkal telített légkörbe 
kerülünk („Az egyik babonás fejében a dolgok mesévé tágulnak,



a másik sivát világában jelszavakká szürkülnek” -  állapítja meg te- 
zignáltan a regény főhőse), olyan környezetbe, ahol a türelem, 
a megértés hangja hallgatásra, illetőleg meg nem hallgatásra ítéltetett; 
az etikai állásfoglaláson alapuló cselekvés lehetetlen, illetve csupán 
menekülést, kivülmaradásl eredményezhetne -  hldverésre, a meg
békélés előmozdítására nem nyílik lehetőség. Ezt példázza Avraham 
Bogatir alakja, aki bár érzi a fenyegető veszélyt, mit sem tehet, marad 
a rettegésnél, az elvont sajnálkozásnál, s miközben sajnálkozik, 
egy szélsőjobboldali zsidó terrorista szervezet tagját rejtegeti, jobb 
meggyőződése ellenére, de zsidóságából kifolyólag. Ugyanezt il
lusztrálja maga Dávid, a fiatal terrorista is, akit, miután egy akció 
során „gyávának” bizonyul, az angol rendőrség és a terrorszervezet, 
amelynek tagja volt, egyaránt halálra keres és megsemmisítéssel 
fenyeget.

Ebből a szempontból nézve tehát akár a kényszerű állásfoglalás 
tragikumának regényeként is értelmezhetnénk Kardos G. György 
alkotását, mivel a regény, ellentétben a nacionalista beállítottságú 
művek képletével, sőt nem egy „forradalmi” regénnyel is (még ha 
a nemzetiségi-faji és az osztályhovatartozás közé nem tehetünk is 
egyenlőségjelet), amelynek az „adott” hovatartozás alapján történő 
állásfoglalást magasztalják, mintegy dicsőítve az embert, aki „rá
ébred, hol a helye”, elsősorban tragikusnak ábrázolja az ilyen okok
ból fakadó állásfoglalást, ha a mű jellegétől, s írója alkatától nem 
lenne szemmel láthatóan idegen a problémáknak ez az elvont, „ki
preparált” felvetést, illetve egyszerűsítése. Kardostól azonban mi 
sem áll távolabb ennél: egyszerű, rövid, de a valóságot jól körül
fonó mondatainak szövevényével, szenvedő, cselekvő, remélő, 
tévelygő alakjainak hosszú sorával, táj és városképeinek tapintható- 
ságával, s végül, de nem utolsósorban főhőse belső világa gazdag
ságának, árnyaltságának és ellentmondásosságának mélyre hatoló 
feltárásával teljes képre törekszik, s így nem is helyez külön súlyt 
problematikájának morális oldalára, meghagyva azt írása számos 
vetülete egyikének, elrejtve a hősére zúduló benyomások, nosztal
gikus emlékképek, riasztó események közé, mintegy az olvasóra bízva, 
hogy rátaláljon. Ez a teljességre törekvés a modern realisztikus regény



eszközeivel, a külső leírások és belső monológok egyensúlyt teremtő 
váltogatásával, az idősík gyakori megtörésével (egyes mellékesnek 
tűnő kitérők ellenére is), nagyfokú tárgyismeretével, valamint, sőt 
elsősorban Palesztinához fűződő személyes élményeiből merítve, 
lényegében teljes sikerrel is jár, oly mértékben, hogy akár azt is 
mondhatjuk: végre egy új magyar regény, melyben az eseményeket 
olvasóként átélhetjük, ahelyett, hogy csupán az „elmeséltség” fokán 
értesülnénk róla. Mert mindez első pillantásra annyira lelkesítőén 
hat, hogy még a szerzőnek azt a nyilvánvalóan szándékos törekvését 
is helyénvalónak érezzük, hogy cselekményének felépítésében igyek
szik elkerülni minden szimbolikus kicsengésű fordulatot, holott, 
különösen a regény vége felé, erre több helyütt és többféleképpen 
is lehetőség kínálkozik. Dávid sorsának bizonytalan nyitva hagyása 
helyett például nyugodtan hagyhatná azt történni, amit az események 
logikája alapján várunk, ti., hogy Dáviddal, miután elkerüli az ango
lok fogságát, terrorista társai végeznek, ily módon láttatva az erő
szak kérlelhetetlen törvényszerűségeit habár sorsának további ala
kulása így is nyilvánvalónak látszik), vagy éppenséggel Bogatir 
halálával zárhatná a regényt, azt szimbolizálva ezáltal, hogy itt most 
a zsidóság egy humanista típusa, egy hazára lelt ember, de egykori 
„hazátlansága” folytán nem „hazafi” távozik az élők közül, át
engedve a terepet a már Palesztinában született „szabreknak”, 
a fanatizáltaknak és a nyomukban színre lépő türelmetlenségnek, 
vagyis mindannak, amit Fábry Zoltán oly kíméletlenül találó szóval 
„tekintetnélküliségnek” nevez.

Mindez első látásra nem is annyira fogyatékosságnak látszón, in
kább csak más lehetőségként merül fel bennünk, sőt úgy tűnik, 
igaza van a szerzőnek, amikor mellőz minden tételesnek ható meg
oldást, s a valószínűség követelményeit tolja előtérbe, demonstrálás 
helyett pedig ábrázolásra törekszik. Mihelyt azonban figyelembe 
vesszük az író hazája, illetve nyelvterülete és regényének színtere 
közötti távolságot -  még ha személyes szálak fűzik is az utóbbihoz - ,  
nyomban sajnálni kezdjük, amiért ennyire távol tartja magát minden 
látszólagos elvontságtól, lemondva arról a lehetőségről, hogy írásá
nak konkrét tárgykörén túlemelkedve többet mondjon embertől és



erőszakról vagy még inkább az emberről az erőszak szorításában, 
a fanatizmus, a faji gyűlölködés, az egyes etnikai csoportok érdekei 
összeütközésének természetrajzáról, különös tekintettel arra, hogy 
mindennek lehetősége csírájában megvan, és helyel-közzel fel is 
villan a műben. Mert enélkül, bármennyire hiánytalan valóságdarab
nak tűnik a regény (vagy talán éppen ezért), valahogy tisztázatlannak 
látszik az író feladatvállalása. Úgy tetszik, olyan regényt írt, amelyet 
csak egy izraeli író alkotásaként érezhetnénk szerepét hiánytalanul 
betöltő, a maga helyin álló műnek, úgy üdvözölve, mint a „dulakodás 
fölé” emelkedésre, kíméletlen mítoszrombolásra irányuló kísérletet, 
tehát lelkiismeretvizsgáló humanista írói állásfoglalást. így viszont 
mivel nem annak a környezetnek szól, amelyben lejátszódik, vala
hogy hiányoljuk az általánosság irányába mutató többletet, ami 
létét kellőképpen igazolná, s ami nélkül a mű szerepe, nyilvánvaló 
esztétikai kvalitásai és a szerző feltehető szándéka ellenére is, saj
nálatos módon inkább csak informatív lehet, s mint ilyen, legtöbb 
olvasója szemében főleg csak egy, különben valamennyiünket köz
vetve érzékenyen érintő nemzetközi konfliktus hátterének behatóbb 
megismerését szolgálhatja. Ez pedig -  ha a regényt az angazsáltság 
szemszögéből tekintjük, s tárgya, jellege folytán tekinthetjük-e 
másként -  valahogy kevésnek tetszik. Egyben pedig elkerülhetetle
nül maga után vonja egy fontos kérdés felvetését: elvégezheti-e egy 
író azt a feladatot, ami természetszerűleg egy más földrajzi ponton 
élő írótársára hárul? Úgy tűnik, nem egészen, anélkül, hogy alko
tása, feladatát tekintve, ne hasson problematikusnak egy kissé. Akkor 
is, ha önmagában, mint regényt -  ezt feltétlenül hangsúlyozni kell - ,  
mindenképpen váratlan kellemes meglepetésként, sajátos színezetű 
és légkörű alkotásnak tekinthetjük.



AZ ÁRULÁS TETTENÉRÉSE

Sükösd Mihály: A  kívülálló. Szépirodalmi Könyvkiadót Budapest, 1968.

Sükösd Mihály regényének lényegét, kissé felületesen szemlélve, 
talán úgy is meghatározhatnánk, hogy „egy áruló tündöklését és 
bukását” mondja el, az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság egy valóban 
élt századbiztosának, Vancsura Mihálynak történetével ismertet meg 
bennünket. Olyan ember életútjával, szerepével, aki ifjúkorában, 
részben az apai zsarnokság visszahatásaként, részben pedig olvas
mányai és nevelői által felébresztett igazságérzetétől hajtva, kezdet
ben érzelmi, majd szervezett „hivatásos” forradalmárrá válik, részt 
vesz az oroszországi polgárháborúban, majd a Magyar Tanácsköz
társaság Vörös Hadseregében teljesít szolgálatot. A proletárdiktatúra 
bukásának pillanatában elhagyja őrhelyét, s úgyszólván minden át
menet nélkül -  nemcsak félelemből, hanem mondhatni önszántából -  
árulóvá lesz: Prónay hírhedt különítményeseinek engedelmes ki- 
szólgálójaként készséggel segédkezik volt harcostársainak kézre 
kerítésében, minden megbízatást szó nélkül teljesít, hogy végül is 
„feladatának eleget téve”, s fölöslegessé válva, legfőbb megbízójának 
kezétől nyomorultan pusztuljon el. Sorsa tehát törvényszerű, kér
lelhetetlenül következik be az, ami szerepéből adódóan elkerülhe
tetlen, s amire mindenképpen rá is szolgált. Magából a történetből 
tehát nyilvánvalónak látszik, hogy gyengébb, kevésbé tudatos (és cél
tudatos) író kezében ez a nyersanyag könnyen „tanulságos mesévé” 
silányulhatott volna, mintegy azt példázva: „íme az áruló sorsa”, 
Sükösdtől azonban szerencsére távol áll az efféle lapos példálódzás, 
s tolla nyomán ez a történet sokkal általánosabb, mélyebb, filozó
fiainak is nevezhető mondanivaló kifejezője lesz.

„A kívülálló persze nem igazi non-fiction (van-e ilyen egyáltaiá**  ̂
nyilatkozik régényéről a szerző az Élet és irodalom munt^ft^ánák



(1969. 26. szám) - ,  hanem hiteles történelmi tények alapzatára épült 
fikció”, s ennek az elgondolásnak szellemében, „hősének” leikébe 
hatolva, elsősorban az árulás belső motiváltságára helyezi a hang
súlyt. Törekvésének eredményeként ily módon az áruló első pilla
natban sajátosnak, sőt egyedinek, elmélyültebben szemlélve azon
ban nagyon is tipikusnak tűnő változatát állítja elénk. Rendkívül 
érdekesen és meggyőzően, úgyhogy azt hiszem, érdemes regény
alakja belső mozgatóerejével kissé részletesebben is foglalkozni.

„Részese voltam valaminek -  mondja Vancsura a könyv 170. 
oldalán az egyik különítményes tisztnek - ,  ami nem sikerült, amit 
tehát megbántam. Itt most sokáig önök lesznek az urak, én pedig 
nem akarok örökre vesztes maradni.” Később, megbízóinak fog
ságában irt önéletrajzában így vall a forradalomban betöltött szere- 
repéről: A diktatúra során, sem közvetlenül, sem közvetve, nem 
oltottam ki emberéletet. Nem az esetleges későbbi megtorlás félel
méből, hogy őszinte legyek, nem is elvien emberbaráti meggondolás
ból, hanem fokozódó közönyből a rendszerrel szemben, amelynek 
keretében éltem, amelyet cselekedeteimmel szolgáltam... Hadd 
nyomatékosítsam: közönyt mondtam, lassú elidegenedést, nem pedig 
szembekerülést.” Vagyis hát éppen ezzel a közönnyel mint mozgató
erővel válik Vancsura árulása etikailag izgalmas kérdéssé, mond
hatni „filozófiai magatartássá”, sőt bizonyos értelemben „mély- 
lélektani” gyökerű tetté is. Vancsura kiábrándulásában ugyanis 
nem játszik szerepet semmiféle morális szempont -  ez elképzelhetet
len lenne belső, érzelmi s2embekerülés nélkül - ,  csupán elkerül
hetetlennek látja a forradalom bukását, s neki ez elég az áruláshoz. 
Más szavakkal: nem meggyőződést cserél (ami -  nyilván erre is 
van példa -  még „őszinte” is lehet), csupán elveszti, anélkül, hogy 
merő létfenntartási ösztönén túl, az így támadt űrt bármi is betöltené, 
s ami nélkül már semmi sem tarthatja vissza, hogy ne ártson az ügynek, 
amelynek tegnap még híve volt. Sőt úgy tetszik, magatartásának 
alakulásában mintha még valami különös bosszúvágy is közrejátsza
na: a prófétáiból kiábrándult ember gyűlölete azok iránt, akikről 
úgy érzi, becsapták, csatavesztésükkel „hitében” megrabolták, noha 
erre a csak látszólag mellékes momentumra a szerző külön nem tér



ki (Vancsura túlbuzgalmából azonban alighanem joggal következ
tethetünk erre), s ezt mint ki nem használt lehetőséget talán sajnál
hatjuk is egy kissé. Bármi legyen is azonban a helyzet e feltevést 
illetőleg, kétségtelen, hogy Sükösd rendkívül találóan tapint rá 
a csalódásból születő közöny és az árulás közötti összefüggésre, 
s ezzel kapcsolatban igen érdekesnek ígérkezik az összevetés Camus 
Közönyével, nem a nevezetes regény magyar címe miatt (mellesleg: 
az eredeti dm -  „Az idegen” -  és „A kívülálló” között is megvan 
a fogalmi rokonság), hanem mert míg Camus könyve a közöny és 
a bűnözővé válás között mutat ki szoros kapcsolatot, Sükösd regénye 
lényegében ugyanezt az összefüggést ábrázolja történelmi-forra
dalmi vonatkozásban. És ezzel annyira lényeges dolgot érint, hogy 
az (legalábbis az irodalom síkján) szinte már a felfedezés erejével 
hat, s mint minden igazán felfedezésszerű dolog, elsősorban is meg
döbbentően kézenfekvő voltával ragadja meg az embert. Szinte azt 
is mondhatnánk, lehetetlen nem szemrehányással illetni magunkat 
Sükösd sorainak olvasása közben, amiért mindeddig nem láttuk 
elég határozottan, mennyire gyakori lehet az árulásnak ez a lajtája, 
az egyéb változatok, a többnyire önhipokrízis motiválta pálfordulás, 
a tudatosan személyes (anyagi) érdekből elkövetett és félelem szülte 
árulás mellett, illetve, hogy a fenti tényezők milyen bonyolult kevere
dése hozza létre ezt az árulás-változatot. Vagy még inkább, hogy 
a meggyőződés (az iszonyatosan banálisnak érzett „hit” kifejezést 
jobb elkerülni) elvesztése után gyakran mennyire rövid az út az 
ember végső lealjasodásához.

Folytathatnánk persze elmélkedésünket a regény felvetette prob
lémakörről, úgy tűnik azonban, ennyiből is világos lehet, hogy 
Sükösd -  ha lehet így mondani -  lényeges regényt alkotott, meglátá
sait tekintve annyira lényegeset, hogy értékeinek patikamérlegen 
történő méricskélése fölöslegesnek is tűnhet. Ezt illetőleg minden
képpen megelégedhetünk az érdekes, sajátos írói módszer elismeré
sével, hangsúlyozva azt a kiváló egyensúlyérzéket, amellyel a szerző
nek az egymástól eltérő stiláris és ábrázolóeszközöket sikerül egybe
ötvöznie. A regény ugyanis három igen különböző rétegből áll 
össze: a mű túlnyomó részét kitevő higgadt, ökonómikusan kezelt,



tényrögzítő elbeszélő prózából, Vancsura vallomásából, illetve 
önéletrajzából, amely egyben a könyv legizgalmasabb szakasza is, 
végül pedig, kissé talán betétszerűen ható, néha zárójelbe tett, a kor 
történelmi eseményeit tömören ismertető rövid szövegrészekből, 
melyek kissé a társadalomtudományi tanulmányok szókincséből 
merítenek, mintegy a szerző esszéírói tevékenységéről árulkodva, 
mégis harmonikusan alkalmazkodva a mű egészének követelményei
hez. Ezek után nem tudni, nem hat-e szőrszálhasogatásnak vagy 
fontoskodásnak, ha a recenzens -  kissé talán vesszőparipájától in
dítva -  felteszi a kérdést, mivé válhatott volna ez a mű, ha Sükösd, 
még jobban eltaszítva magát a dokumentumszerűség követelményei
től, elsősorban a2on a vonalon marad, amelyre Vancsura önéletrajzá
nak írásakor tért rá, s megkísérli regényalakját (nem okvetlenül szigo
rúan kronológiai sorrendben) végigkövetni életútján, részleteiben is 
kibontakoztatva azt a folyamatot, melynek lényegét művében nagysze
rű éleslátással ragadja meg: a forradalmár árulóvá válásának folyamatát. 
Hiszen ebben a tárgyban egy nagyregényhez is elegendő anyag rejlik.

Ennyit magáról a műről, az utóbbi évek egyik kiemelkedő ma
gyar regényéről. Nem lenne azonban teljes a kép, ha nem térnénk 
ki a kötetben található két kiváló elbeszélésre. A megérkezett-re 
és az Útközben-re. Az előbbi kitűnően felépített (egyes mozzanatai
ban Déry Vidám temetésére emlékeztető), gondolatokban és szim
bólumokban egyaránt bővelkedő nagynovella ötvenhat szerteszórt 
„elveszett nemzedékéről”, az utóbbit pedig nyugodt lelkiismerettel 
sorolhatjuk a magyar intellektuális próza legjobb darabjainak -  saj
nos -  nem túl gazdag gyűjteményébe. Ennek legizgalmasabb része 
egy nyugati útján tartózkodó magyar fiatalember beszélgetése egy 
neves idős filozófussal: a szerző itt sűrítetten és sok ki nem mondott 
gondolatot is sejtetőn korunk égető kérdéseit boncolgatja, első
sorban a kétféle társadalmi rendszer értékeit és fogyatékosságait 
vetve mérlegre. Tisztára a művészi színvonalat tekintve — főleg 
ami az atmoszférát, a hangulati elemeket illeti - ,  ez a két írás talán 
még felül is múlja A kívülállót, igazolva a szerző prózai kvalitásait.

(1969)



MŰVÉSZI SZINTEN „SELEJTES” EMBEREKRŐL

Konrád György: A látogató. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1969.

„Folytassa, kérem, mondom az ügyfélnek. Megszokásból csupán, 
sejtem, mit fog mondani, s kételkedem őszinteségében. Tovább 
panaszkodik, magát mentegeti, másokat vádol. Néha sír, rendsze
rint köntörfalaz, haszontalan töltelékszavakat ismételget, meg akar 
szabadulni valamitől. Helyzetét kétségbeejtőnek tartja, én szokvá
nyosnak, keresztjét birhatatlannak, én huzamosan elviselhetőnek, 
öngyilkosságra célozgat, elengedem a fülem mellett, azt hiszi, meg
menthetem, nem mondhatom meg neki, mennyire téved.” 

Ezekkel a szavakkal kezdi regényét Konrád György -  eredeti 
foglalkozását tekintve szociológus, évekig gyámhatósági osztály- 
vezető Budapest egyik külső kerületében, korábban irodalmi és 
szociológiai tanulmányokat publikált - ,  ekképpen jelezve az örök 
falat ügyfél és hivatalnok között, az íróasztal két oldalán ülőket 
egymástól elválasztó távolságot. Később így jellemzi ezt: „A szab
ványméretű íróasztal nem szélesebb egy méternél. De az a két ember, 
aki előtte és mögötte ül, most éppoly messze van egymástól, mint 
a júdásszem két oldalán a fogoly és a foglár.” A továbbiakban aztán 
megkísérli áthidalni ezt a távolságot, arra kényszeríti önmagát, 
illetve egyes szám első személyben szóló hősét (aki alapvonásaiban 
alighanem joggal azonosíthatunk a szerzővel, mivel ugyancsak 
gyámhatósági hivatalnokról van szó), hogy azonosuljon ügyfeleivel, 
teljes intenzitással élje át sorsukat: idegrendszerét mintegy a társa
dalom hajótöröttjeinek, az emberiség „selejtes példányainak” énjében 
igyekszik bekapcsolni, szinte mazochista szenvedéllyel „veszi ma
gára” szenvedésüket. Kísérlete minden szenzibilitása és átélőképes
sége ellenére is kudarccal végződik: végképp rádöbben: így sem 
segíthet senkin többet, mint amennyit lelkiismeretes aktatologató



ként amúgy is megtehet értük. Közben azonban a zátonyra futott 
emberi sorsok valóságos tömegét mutatja be: öngyilkosok, alkoho
listák, mániákusok, nyomorékok, gyengeelméjűek, szexuálisan aber
ráltak, szadizmusnak kitett gyerekek, prostituáltak hosszú sora 
vonul el előttünk riasztó kavalkádban, egyikük-másikuk sorsa rész
letesebben kibontva, rövid életrajzként ábrázolva, többnyire azonban 
csak futólagosán, pillanatfelvételszerűen, mégis mélyen belénk ivó- 
dóan felvillantva. Sőt nemegyszer csupán holt tárgyakat látunk, 
penészes pincelakásokat, mocskos vécéket, zsibvásári kacatot, giccses 
képeket és szobrokat, ósdi bútordarabokat, látszólagos összevissza
ságban, mintha csak a pásztázó filmkamera jóvoltából kerültek 
volna a szemünk elé, atmoszférát teremtve, hitelessé, de egyben 
víziószerűvé is emelve a szerző alkotását.

íme a regény cselekménye, ha ugyan egyáltalán annak lehet ne
vezni: egy szerencsétlen, lezüllött és az emberi nyomorúság legaljára 
süllyedt, de valaha jobb napokat látott házaspár öngyilkosságot 
követ el, s a gyámhatósági hivatalnok, nem tudva, mit kezdjen 
ávrán maradt idióta gyermekükkel -  a „nevelésre alkalmatlan idióták 
ápoldájában” nincs üresedés - ,  egy napot tölt az elárvult lakásban, 
azután a gyereket ideiglenesen a ház egy lakójára bízva, hazatér. 
Közben azonban „esetei” megelevenednek előtte, megrohanják, 
szinte fojtogatják, mindinkább kételyeket támasztanak benne mun
kájának értelmével kapcsolatban, elcsüggesztik, kétségbeejtik. Sőt 
színre lép egyfajta „feltételes cselekmény” is, a képzelet síkján. 
Egyebek mellett elképzeli, hogyan fogja elvinni a gyereket az idióták 
otthonába (kitűnő alkalom az intézet bemutatására, Németh László 
Irgalmának az elfekvőkórházról szóló fejezete óta sem találkoztunk 
döbbenetesebb sorokkal), vagy arra gondol, mi lenne, ha hazavinné 
családjához, végül pedig egyre inkább az a rögeszmeszerű gondolat 
keríti hatalmába, hogy ha már képtelen valamennyi kliensén segíteni, 
egyetlenegynek szenteli magát, lemond állásáról, elhagyja családját, 
odaköltözik a gyerek mellé, hogy élete végéig mellette maradhasson, 
gyámolítója legyen, s ettől a heroikusnak érzett vállalkozástól csak 
az a meggondolás látszik visszatartani, hogy tettét mindenki az 
elmebaj jelének tekintené, s az illetékesek feltehetőleg az ideggyógy



intézetek rettegett zárt osztályára küldenék. „Észre térését” azonban 
vereségnek, egyfajta erkölcsi bukásnak érzi.

Ez a momentum aztán bizonyos értelemben talányossá is teszi 
a regény mondanivalóját. A szövegből ugyanis nem világlik ki 
teljesen, mennyire azonosítja magát a szerző hősének különös áldo
zatvállalási képzelgésével. Csupán a főszereplő „foglalkozási beteg
sége” következtében létrejött kényszerképzetnek tartja-e, fixa ideá
nak, vagy pedig etikailag kívánatos tettnek is, amely „csak” nem 
reális, illetőleg a hős emberi gyengeségén szenved hajótörést? Az 
utóbbi esetben ugyanis, bármennyire lefegyverző legyen az a mélysé
ges emberi részvét és segíteni akarás, amellyel a S2erző-regényhős 
ügyfelei sorsa iránt viseltetik, még egy idiótával sem téve kivételt, 
mindenképpen ellentmondani kényszerülünk, nem egészen értve, 
miért éppen erre a gyámoltjára esik (esne) választása, sőt -  esetleg 
megbotránkozást keltve -  még annak a kérdésnek feszegetésére is 
kísértést érzünk, ember-e az ember, ha léte pusztán a legalapvetőbb 
fiziológiai funkciókban merül ki. Emellett úgy tűnik, minden áldo
zatvállalás paradoxálisan „ráfizetéses”, ha az, akiért (vagy nem „ami 
ért” ebben az esetben inkább?) áldozatot hoznak, értékben messze 
elmarad az áldozat vállaló mögött. A regényhős viszont mintha 
valahogy nem érezne így, s bár maga is tisztában van vele: ápoltja ha 
felnőne, csak valami ártatlan-szörnyűséges, visszariasztóan animális 
lény válhatna belőle, mégis okvetlenül el akarja kerülni a legtermé
szetesebbnek látszó megoldást (ha már az euthanasiát nem engedé
lyezi a társadalom), ami egyébként valószínűleg be is következik, 
ti., hogy a gyerek, bárhová is kerüljön, előbb-utóbb valamilyen 
fertőző betegségnek esik áldozatul. Nem veti fel a kérdést, vajon 
az emberélet ilyen szélsőséges esetben is a legnagyobb értéknek 
tekinthető-e, sőt érezhetően nem ad igazat a gyereket képzeletbeli 
útja során intézetbe szállító sofőr nyersen megfogalmazott, mégis 
természetesnek tetsző véleményének: „én mondom, jobb, ha meghal 
az ilyen.” Bármilyen tiszteletreméltó is a szerzőnek ez a „pánhuma- 
nizmusa”, valami „túlvilági” morális pozícióból szemlélve, az idézett 
mondat gyakorlati humanizmusát nehéz lenne cáfolni. Kérdés persze 
-  ismételjük - ,  valóban csak a hős rögeszméjéről van-e szó, vagy



pedig arról, hogy meg nem valósított tette a szerző szerint is csupán 
annak látszana a társadalom szemében -  ezt azonban a szerző el
mulasztotta érzékeltetni. Persze hőse személyiségének határai ezt 
illetőleg korlátozták lehetőségeit, és a mű esztétikai egységének 
megbontását is jelentette volna, ha explicite véleményt mond, mégis 
valamiféle fenntartást sejtető, ügyesen alkalmazott elidegenítő mo
mentumot színre léptethetett volna.

Egészen más színben tűnik fel viszont az idióta gyerek szerepe, 
ha a létéből adódó szituációban valami áttételes jelentést keresünk. 
A regény legérdekesebb része ugyanis éppen az, ahol -  ismét csak 
feltételes történet formájában -  arról esik szó, miképpen próbálná 
a főszereplő megnevelni ápoltját, miképpen végződne fiaskóval 
minden ilyen irányú kísérlete, hogyan veszítené el türelmét, válna 
végső fokon szadistává gyámoltja mellett, és miképpen eredményezne 
ez a kapcsolat egyfajta önmaga ellentétévé váló helyzetet, amelyben 
már nem tudni, kinek van inkább szüksége a másikra, az ápoltnak 
vagy az ápolónak. A hülye gyerek itt mintha már nemcsak önmagát 
képviselné, hanem egy kicsit a hős egész klientúráját is, az emberi
ségnek azt a „selejtes” részét, amelyet lehetetlen megnevelni, azokat, 
akiken nem lehet igazán segíteni semmiféle intézményes elrende
zéssel, az alkatilag „hibásakat”, akiknek helyzetén lényegében a tár
sadalmi körülmények gyökeres megváltoztatása sem sokat módo
síthat. Ebben a vonatkozásban tehát a szerencsétlen kisgyerek, a maga 
reménytelen változhatatlanságával mintha minden részvét és önfel
áldozás tragikus hiábavalóságát jelképezné, az „én” és a gyerek 
kapcsolata pedig áttételesen -  Pozzo és Lucky módjára -  nevelő és 
nevelt, vezető és vezetett, foglár és fogoly, elnyomó és elnyomott 
végzetes egymáshoz láncoltságát is kifejezni látszik, úgy tűnik 
azonban, a szimbolikus tolmácsolásnak ez a lehetősége inkább csak 
objektíve, a helyzetből adódóan van meg a műben, s valószínűleg 
nem is a szerző tudatos szándékát tükrözi.

Bármi legyen is azonban a regény „kulcsa”, ez a homályosság 
esztétikai értelemben végső fokon nincs kárára, sőt bizonyos érte
lemben még növeli is szuggesztív erejét': adekvát színteret biztosít 
a hosszabb-rövidebb időre elénk lépő, alkatilag eleve torz vagy



a dulakodásból vesztesként kikerült, lelkileg lesántult figuráknak, 
akiknek szinte kizárólagos túlsúlya cseppet sem hat mesterkélten, 
már csak azért sem, mert egyeduralmuk a főszereplő foglalkozása 
alapján eleve indokolt (ugyanez igazolja a sűrített nyomorvlziókat 
is), de még inkább azért, mert riasztó-kísérteties valószínűségük 
folytán gyakran mintha csak Dosztojevszkij valamelyik marmeladovi 
regényalakja vagy Mednyánszky valamelyik csavargóképe elevenedne 
meg a szemünk előtt. A főszereplő elszánt küzdelme a ránehezedő 
s az őt lassanként agyonnyomó problématömeggel szemben pedig 
mindenképpen rokonszenves és tiszteletet érdemlő. Mindenekelőtt 
a hős határtalan megértése és együttérzése váltja ezt ki belőlünk, 
de egyben mélységes felháborodása, szenvedélyes tiltakozása is: 
azt a tízparancsolatszerű, de kétségbeesett fohásznak is tetsző részt 
például, ahol arról esik szó, mit nem szabad -  tehát mi mindent 
lehet -  gyerekkel tenni, semmiképpen sem könnyű elfelejteni. De 
ugyanígy rokonszenvet keltő Konrád György gyámügyi tisztviselő
jének öngyötrő lelkifurdalása is saját kedvezőbb helyzete miatt, 
védekezése az elfásulással szemben, sőt rögeszmés azonosulási 
kényszerképzetei is, még ha szemléletmódja, tisztán a ráció felől 
megközelítve, helyenként vitathatónak tűnik is. A szerző legnagyobb 
érdeme azonban mindenképpen abban van, hogy sikerült sajátosan 
egyéni formát találnia rendkívül súlyos szociológiai anyag ízig-vérig 
modern regénnyé lényegltéséhez, a nagyszerű, hol elszabadultan 
áradó, hol fulladozóan szaggatott, rendkívül kifejező s egy túl- 
érzékeny idegrendszerű ember tépelődését adekvátan tükröző stílus 
pedig, helyenkénti nyelvi remekléseivel (egyik-másik részlet, láz
álomszerű felfokozottságával, víziós kavargásával szinte szürrea
lista költeménynek hat) mindenképpen legfőbb záloga ennek a si
kernek. Mindez -  jobb híján cseppet sem rendhagyó kifejezéssel 
élve -  rendhagyó, nem könnyen beskatulyázható könyvvé teszi 
Konrád György művét. Mélységesen megrázó, művészi hitelű al
kotássá.

(1969)



PÁLFORDULÁS ELŐTT

Mészöly Miklós: Saulus. Magvető Könyvkiadót Budapest, 1968.

A meggyőződésváltozás folyamata nem kizárólag gondolati síkon 
megy végbe. Érzelmek, ösztönök, személyes érdekek, a legkülön
bözőbb emocionális kötődések játszanak közre benne, többnyire 
úgy, hogy gondolatokat sugallnak, másokat viszont nem engednek 
felszínre törni, álarcot öltenek, beugratják, félrevezetik az igazságot 
és önmagát kereső embert, aki gyakran másért vél gondolni vagy 
tenni valamit, mint amiért valóban teszi. Szenvedélyesen gyűlölni 
és szeretni tudó, küldetéstudattól megszállott ember estében pedig 
-  erre a pszichológiai irodalomban is találhatunk példákat - ,  külö
nösen, ha ezt az éppen adott kultúra természete is előmozdítja 
(transzcendens kultúrák különösképpen hajlamossá tesznek erre), 
találkozhatunk ennek a jelenségnek szélsőséges formáival is, amikor 
az egyén tudata, mindenekelőtt személyes és osztályhelyzetéből 
kifolyólag és neveltetésénél fogva, oly görcsösen kapaszkodik a „hi
vatalos ideológia” tételeibe, hogy látszólag süket fülekkel megy el 
a vallott igazságokat megrendítő tények mellett, ezek azonban 
akarata ellenére is beléje hatolnak, lelkének „pincéjében” ütnek 
tanyát, s ott kezdik el titkos aknamunkájukat. A felszín, mint egy 
termeszektől rágott fadarab, az utolsó pillanatig érintetlen marad, 
végül azonban már a legkisebb érintés is elég összeomlásához. 
De talán találóbb a hasonlat a vedlő kígyóról, amelynek bőre alatt 
már ott az új, készen, arra hogy a régi helyét elfoglalja. Ám ebben 
az esetben az „új bőr” nem azonos a régivel, hasonlít rá, de egyben 
ellentéte is -  negatív képe a réginek. A világ fejtetőre áll vagy inkább 
most esik a talpára, a száznyolcvan fokos fordulat, az ember meta
morfózisa végbement.

Ezt a metamorfózist ábrázolja Mészöly Miklós regénye, illetve



ennek a folyamatnak drámáját követhetjük nyomon hősének, Sau- 
lusnak (a későbbi Paulusnak, a Biblia Pál apostolának) lelkében, 
egészen a kritikus pontig, a pálfordulásig, azaz, egészen pontosan, 
annak küszöbéig, mivel a regény előbb ér véget, semhogy az esemény 
bekövetkezne. Mégis, a le nem írt fordulópont a regény végén már 
véglegesen előkészítve, előzményeinek teljes bonyolultságával együtt 
feltárva áll előttünk: egyetlen pillanatig sem jut eszünkbe kétségbe
vonni, hogy Saulus után most már csak Paulus következhet. És bár 
Saulus életének is csak egy rövid szakaszát ismerhetjük meg, mégis 
hiánytalan, teljes személyiségként lép elénk: mint a jeruzsálemi 
„templomi rendőrség” emberét elkísérjük nyomozóútjaira, melyek
nek során a még kiforratlan, éppen csak csírázó kereszténység első 
sejtjeit igyekszik felkutatni és ártalmatlanná tenni, tanúi vagyunk 
belső, többnyire nem tudatos, éppen ezért nemegyszer talányos 
víziókban felszínre törő kételyeinek, elfojtott gyanakvásának felette
seivel szemben, rádöbbenésének alárendeltjei belső sivárságára, 
pribék voltára, sőt annak is, miként ismeri fel akarata ellenére az 
otrodox Törvény ürességét, élettelen formává merevedettségét, 
de megismerkedhetünk teljesen személyes, hiúság fűtötte indítóokai
val is, mindenekelőtt sértődöttségével, mellőzöttségérzésével. Mind
ebből azonban tudatosan képtelen levonni az elkerülhetetlenül 
szükséges következtetéseket, makacssága és gyűlölete gúzsbaköti, 
dogmatizmusa megcsontosítja. Itt aztán, egyéniségének „görcsösö- 
désre” való hajlamából, autoritárius jellemvonásaiból már a másik 
ember, a fordulaton túli Paulus vonásai is kibontakoznak előttünk, 
illetve látni kezdjük azokat a tulajdonságait is, amelyek, minden 
átalakulás ellenére, közösek maradtak Saulusban és Paulusban 
egyaránt, azokat a sajátosságokat, amelyek lényének alapvetően dog- 
matizmusra való hajlamosságból fakadnak. E közös vonásokat 
figyelembe véve -  bármennyire sajátos „befejezetlensége” jelentse 
a regény egyik érdekességét -  feltevésünk igazolására vagy cáfola
tára, úgy érezzük rendkívül érdekes lenne Mészöly tollából olvasni 
Paulus történetét is: az eddigiek alapján több mint valószínű, hogy 
a dogmatikus Paulus, a kereszténység első dogmatikusának, a meg- 
merevedési folyamat elindítójának történetét kapnánk.



Más kérdés viszont, hogy Mészöly regénye mennyibe emelkedik 
túl egy vitathatatlanul hatalmas tárgyi tudással elénk vetített törté
nelmi pillanatkép, illetve egy rendkívüli beleérzőképességgel és 
kifinomultsággal megalkotott lélekrajz keretein. A parabola kör
vonalai persze felsejlenek, jelenléte nyilvánvaló még akkor is, ha 
figyelmen kívül hagyjuk a fülszöveg megjegyzését, miszerint „A Sau- 
lus történelmi regény, de problémaköre összetett és elevenségében 
a XX. század szemléletét hordozza”. Ugyanakkor azonban, anélkül, 
hogy az idézett megjegyzést kétségbevonnánk, úgy tetszik, ennek 
a parabolának jelentése sokkal kevésbé evidens, mint az író korábbi 
regényéé, Az atléta haláláé, azt pedig, akarva, nem akarva elsősorban 
keresünk benne, a kereszténység-szocializmus párhuzamot, abban 
a szinte konkrét formában, amint az például Sinkó Aegidius útra 
kelése című művében vagy Déry Kiközösítőjében van meg, aligha 
találhatjuk meg Mészöly regényében. Mészöly ugyanis -  bizonyára 
tudatos meggondolásból -  sokkal inkább tapad az ábrázolt korhoz 
(annak ellenére, hogy a külsőségeket tekintve csak a legszüksége
sebbekre szorítkozik), mint akár egyik, akár másik a példaképpen 
említett művek közül. Mindenekelőtt a kor szellemiségét, kultúr- 
atmoszféráját kelti életre, s ennek érdekében feláldozni látszik azokat 
a lehetőségeket, amelyeket a két kor közötti kézzelfoghatóbb analó
giák kínálhatnának. Különösen eklatánsán nyilvánul ez meg a pár
beszédek esetében, homályosságukban, miszticizmussal telítettsé
gükben, mindenekelőtt Saulus és Rabbi Abjatár (bár ebben a figu
rában érezhetően van valami egy Berija-szerű „főkopó” vonásaiból) 
dialógusában. Kifinomult virtuozitással felépített párbeszédeket 
olvashatunk itt, ezek azonban inkább szójátékok, elvont spekulációk, 
nemegyszer -  legalábbis az európai gondolkodás alapját képező 
arisztotelészi logika értelmében -  még vallási meditációként is 
illogikusnak tűnnek, s így inkább csak az intellektuális próza illúzió
ját ébresztik, anélkül, hogy tartalmi lényegüket tekintve is azok vol
nának. Szerepük persze nyilvánvaló, hiszen szofizmusukkal éppen 
egy kultúra üres formává merevedettségét érzékeltetik, s egyben 
az új színre lépésének elengedhetetlen szükségességét sugallják, 
igazi, főleg pedig korunk kérdéseire utaló nézetösszecsapások



hordozására azonban ködösségüknél fogva alkalmatlanok. Mindezek
ért azonban bőségesen kárpótol a fentebb vázolt lelki folyamat mesteri, 
magyarázatok nélküli, tüneteiben felmutatott érzékeltetése, az 
emberi psziché irracionális szférája szerepének láttatása a világnézeti 
átváltásokban általában (még ha különböző korokban ez különböző
képpen nyilvánul is meg), egy egyéni hangú, nagy feszültségű próza 
eszközeivel -  teljességgel semmivé teszi ez azt a hiányérzetet, amely 
kevésbé lenyűgöző írói megoldások esetén, bizonyára esztétikai 
értelemben is feltámadna bennünk. Mészöly ugyanis elsősorban 
rendkívüli tömörségével remekel, néhány szóval képes elérni a tel
jességnek azt az impresszióját, sőt magával ragadó erejét, melyet 
számos író csak sodró szózuhatagokkal tud megteremteni. És ez 
már önmagában is rendkívüli teljesítmény, különösen, ha figyelembe 
vesszük, hogy a legtöbb ilyen irányú kísérlet inkább csak felszínes
séget, laposságot, szikár próza helyett csenevészeset eredményez. 
Egy bizonyos: ha a „művészi kihagyás” módszerét kívánjuk elsa
játítani, keresve sem találhatunk jobb „tananyagot” Mészöly prózá
jánál.

(1969)



MAJDNEM REMEKMŰ

Szabó Magda, Katalin utca. Szépirodalmi Könyvkiadót Budapest, 1969.

A regény címét adó Katalin utca mindenekelőtt a tovatűnt gyermek
kor, a szertefoszlott idill, ha úgy tetszik, az „elveszett paradicsom” 
szimbóluma. Az egykor ott élt három család közül az életben maradt 
kettő tagjai (a harmadik a faji őrület áldozata lett) egy kicsit úgy 
gondolnak rá, mint Csehov három nővére Moszkvára: az ígéret 
földjét jelképezi, amely örökre elveszett. Jelenti azonban a tisztaságot 
is, a bűntelenség állapotát, az „erkölcsi világrendet”, mielőtt egyen
súlyából kibillent volna. Tegyük hozzá, helyrehozatatlanul: mert 
az ártatlanság egykori színtere -  mivel a halálból nincs visszatérés -  
a mardosó (bár inkább fiktív, mint ténylegesen indokolt) bűntudat 
forrásává lesz, alapvetően határozza meg a hátramaradottak életét, 
akkor is, mikor már nem laknak többé a Katalin utcában, össze
tartja, sőt újból „összehozza” őket. De ebből az összekapcsolódás
ból már nem születhet igazi boldogság, legfeljebb valami, még 
a szereplők által sem egészen értett, fásult együvétartozás. „Ügy 
indulunk neki az életnek, mint útitársak, akik, mikor Isten tudja, 
merre sodorja hajójukat a szél, e^másba kapaszkodnak és elmesélik 
egymásnak nyomorult emlékeiket, mert ugyanarra emlékeznek és 
ugyanarról a szárazföldről tudják, milyen volt rajta élni, míg ki 
nem csapódtak róla a tengerre, és ugyanazt az eget látták fényleni 
és kékleni, amikor még nem dörgött” -  vallja erről Elekes Irén, 
a regény leginkább főhősnek tekinthető szereplője, az egyedüli, 
aki időnként első személyben is megszólal, s aki jobb meggyőződése 
ellenére is rááll, hogy férjétől elválva, egykori játszótársával és 
későbbi szerelmével, a közben talaját vesztett és kiégett Bíró Bálint
tal kössön házasságot, anélkül, hogy ebben a boldogság igazán 
kecsegtető távlaltát látná.



Megragadó tárgy és mondanivaló, igazán figyelemre méltónak 
mégis inkább a regény formai jegyei tűnnek, habár „eltanultságuk”, 
másodlagos voltuk már első pillantásra is nyilvánvalónak látszik; 
ezt egyébként nem tekintjük okvetlenül elmarasztaló megjegyzés
nek -  végül is egy jól elsajátított és egyénivé lényegített kölcsönvett 
írói módszer mindenképpen többet ér holmi suta eredetiségnél. 
Heinrich Böll neve, illetőleg Billiárd fél tízkor című regényének 
emléke ugyanis akarva, nem akarva minduntalan felmerül bennünk 
a Katalin utca olvasásakor, nem elsősorban a szereplők hol harmadik 
személyben való bemutatása, hol pedig első személyben megszólal
tatása miatt (hiszen ez ma már elterjedt módszer, Faulknernál épp
úgy megtalálhatjuk, mint Simoné de Beauvoirnál, de találomra 
akár a mexikói Carlos Fuentes Artemio Cruz halála című regényét 
is megemlíthetjük), még csak nem is Böllnek arra a valószínűleg 
ugyancsak Faulknerban gyökerező módszerére gondolva, hogy az 
író, sok egyéb mellett, mintegy a mimikri eszközével élve, először 
éppen csak megemlíti a később sorsdöntőnek bizonyuló eseményt, 
futólag, hogy az olvasó akár mellékesnek is hihesse, és csak jóval 
később, visszatérve rá, bontakoztassa ki teljes részletességében és 
drámaiságában, hanem mindenekelőtt a szerkezet hasonlóságától, 
egyes motívumok sokban rokon funkciójától kényszerítve. Szabó 
Magda regényének Katalin utcája és Böll művének kolostora kö
zött ugyanis nemcsak külsődleges párhuzam vonható összefogó 
szerepük miatt, hanem belső, tartalmi is, sajátoságos etikai töltetük 
alapján -  bármennyire egymástól eltérő módon tartsák is szorításuk
ban a két regény alakjait. De nem lehet nem felfigyelni a Ferdi-Henri- 
ett párhuzamra sem: a fatális módon gyilkos golyónak áldozatul 
esett Henriett ugyanis éppúgy halála utáni életét éli, mint Böll regé
nyének lefejezett inasgyereke -  mindketten az embertelenség áldo
zatai, a bűntudat, a múlt nyomasztó emlékének ébren tartói. „Utó
lagos létformájuk” azonban lényegesen eltér egymástól. Ferdi az 
egyes szereplők tudatában kísért, még csak nem is igazán vízióként, 
tehát a reális világ keretein belül marad, Henriettet ellenben önálló 
léttel ruházza fel az írónő, mintegy „asztráltestként” lebeg az életbe 
maradottak között, érez, gondolkodik, sőt testet is ölt, és megjelenik



egykori környezetében (de senki sem ismer rá, mert nem hisz a sze
mének), s bizonyos értelemben még a földi eseményekbe is beleavat
kozik. Kétségtelenül érdekes fogás ez, mégsem bizonyos, hogy 
minden tekintetben szerencsésnek mondható. Persze nem holmi 
dogmatikus materializmus nevében kérjük számon a szerzőtől ezt 
az elrugaszkodást a valóságtól -  más konstellációban talán nagyon 
is gyümölcsöző módszer lehetne - ,  hanem csakis funkciója szem
pontjából, mivel kérdés, mi a szerepe a „hazajáró lélek” Henriettnek 
az érdekességen túl. Ugyanis bármiképpen közelítsük meg kapcso
latát a regény mondanivalójával, semmi olyat nem tudunk felfedezni, 
ami csak általa tárható és mutatható fel, vagyis ami ne lenne elmond
ható a mű e „spiritiszta” járuléka nélkül is -  márpedig akár egészé
ben legyen is (szó szerinti értelemben persze) irreális egy regény, 
vagy pedig lényegében a realitás síkján mozogva irreális elemeket 
is tartalmazzon, a lehetetlen esztétikai funkciója akkor igazán indo
kolt, ha a való világ máskülönben művészileg nem feltárható oldalait 
érzékelteti. Igaz, az írónő, mintha csak számítana az esetleges ellen
vetésre, magyarázattal siet segítségünkre: „... nincs visszaút a Kata
lin utcába, ha csak nem a holtnak, de az is olyan, ha van, ha volna, 
amilyen álmot egy holt álmodik...” -  írja a könyv fülszövegeként 
közölt vallomásában, ezt azonban kevésnek érezzük a regény egy 
ennyire lényeges attribútumának igazolására. Ez az üzenet ugyan
ilyen érthetően kifejezhető lett volna akkor is, ha Henriett egy vagy 
több szereplő tudatában álomkép- vagy vízióként jelenik meg. 
Kissé talán nehéz megszabadulni a gyanútól, hogy ez az alkotóelem 
mindenekelőtt a titokzatosság légkörének fokozása kedvéért került 
a regénybe. Annál is inkább, mert egyéb jegyek is arról árulkodnak, 
hogy az írónő helyenként némi engedményt tesz a „népszerű mo
dernség” követelményeinek.

Mindebből persze nem következik az, hogy a Katalin utca pusz
tán a korszerű prózát kedvelők számára írt szórakoztató olvasmány. 
Komoly mondanivalóját azonban inkább abban, a fent kifogásolt 
valóságfeletti komponenstől függetlenül jelentkező kérdésfeltevés
ben találhatjuk meg, hogy vajon ki bűnös elsősorban Henriett



halálában? Irén, nem is egészen tudatos féltékenységével és ebből 
fakadó mulasztásával? Blanka kétbalkezességével és mit sem sejtő 
buzgalmával? A sterilen lojális Elekes, aki még az általa is ember
telennek tartott törvényeket is tiszteli, csak azért, mert törvények? 
Vagy a Katona, aki gondolkodás nélkül, a kapott parancs szerint 
jár el? Ezekre a kérdésekre persze nem kapunk, mert nem is kapha
tunk feleletet, ugyanakkor azonban a felettük való tépelődést még
sem érezzük a dolgok felesleges bonyolításának (végső fokon töp
renghetünk, sőt töprengenünk is kell megválaszolhatatlannak tetsző 
kérdéseken is, még ha a helyrehozhatatlanon ez már mit sem változ
tat), már csak azért sem, mivel ez a tépelődés nem is önálló etikai 
kérdésfeltevések formájában, hanem a szereplők, főleg Irén zaklatott 
lelkiállapotának, tudatáramának részeként és egyfajta, nem is egészen 
szavakba önthető „kozmikus” bűntudat tüneteként jelentkezik. 
Egy általános, a konkrét esettel kapcsolatos felelősségen túlmutató 
rossz közérzet részeként, ami valamennyi figurában ott bujkál, és 
mert a megbomlott egyensúlyt többé nem állíthatja helyre, csupán 
megfeneklésük okozója lehet. Ily módon a regény legerősebb oldala 
mégis inkább a lélektani ábrázolás. Kifinomultságával, intuíciós 
adottságával, hangulatteremtő készségével elsősorban e téren jeles
kedik az írónő: gyakran légiesen „lebegős” eszközeivel is tapintha- 
tóan eleven, valóságos emberekké tudja formálni alakjait, habár 
azok sok tekintetben az írói fikciónak alárendelve haladnak céljuk, 
azaz inkább végzetük felé, s így különösképpen jelentőséget kap 
az, hogy az apró „valószínűsítő” részleteknek sikerül elhitetniük 
azt is, ami valószínűtlen. Mert egészen szigorúan szemlélve, a cse
lekmény alapjául szolgáló pszichológiai tézis, a gyerekkor mindenek- 
felett meghatározó szerepe (még ha nincs is szó a ma már naivnak 
érzett egyszeri, mindent eldöntő élményről vagy traumáról) meg
valósulásában kissé szimplifikáltnak tűnik. De azt sem hallgathatjuk 
el, hogy valószínűleg ez a viszonylagos leegyszerűsítés eredményezi 
Szabó Magda regényének szuggesztív erejét, a végzetszerűség élmé
nyének hatását, ami alól kevés olvasó képes kivonni magát. Tisztán 
formailag pedig a Katalin utca a maga nemében akár remekműnek



is tekinthető: szerzője kitűnően ismeri a modem próza mesterfogá
sait, rendkívül következetesen viszi végig a cselekményt; különösen 
a regény szerkezetét érezzük bravúrosnak. És ez már önmagában 
sem lebecsülendő teljesítmény, még egy mindenképpen rutinos 
Írótól sem.

(1969)



IZGALMAS NÉZŐPONT

Bertba Bulcsu: Tűzgömbök. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1970.

Bertha Bulcsu regénye első díjat nyert a Magyarország felszabadulása 
25. évfordulójára kiírt regénypályázaton. A könyvben egy kilenc
éves kisfiú szemével láthatjuk a háborút, élhetjük át többek közt 
a felszabadulás eseményét is: Thali Ambrus sorsát kísérjük végig, 
attól kezdve, hogy Pesten élő szülei a bombázások elől vidéki nagy
szüleihez küldik, egészen addig -  miközben tanúja lesz egy amerikai 
néger pilóta meglincselésének, majd elveszti szüleit és testvérét - ,  
amíg Szombathelyen, páni félelemben nyugat felé menekülő rokonai 
társaságában utol nem éri a szovjet hadsereg.

„Ambrus ezen a forró déli órán döbbent rá először, hogy a bőré
ről van szó. Minden új napon az élete lesz a tét. Senki nem kérdi, 
hogy hány éves, kit szeret és kit gyűlöl? Senki nem kérdi, hogy 
részt akar-e venni a háborúban vagy nem? Csak lőnek rá, mint 
bármelyik állatra az erdő vadjai közül. Ambrus egészen eddig a nyári 
napig azt hitte, hogy más dolog a fegyveres katona, aki maga is harcol, 
és más dolog egy kisfiú, aki éppen csak kijárta az elemi népiskola 
harmadik osztályát...” -  olvashatjuk Bertha kis hőséről egy sze
rencsésen túlélt légitámadás leírása után, s úgy tetszik, ez a részlet 
különösképpen alkalmas annak az életérzésnek bemutatására, amit 
a szerző regényéhez látószögül választ. De nemcsak a nézőpont 
rendkívül érdekes, hanem ahogyan tovább haladunk a regény olda
lain, egyre inkább úgy érezzük: az írónak nagyszerűen sikerült ki is 
aknáznia a lehetőségeket, amelyeket kínál: finom intuitív érzékkel 
helyezkedik bele a kisfiúnak fenyegető és érthetetlen világtól szo
rongatott leikébe, s csodálatraméltóan gazdag képzelettel tárja 
elénk, hogyan keres menedéket Ambrus a reális világ veszélyei 
elől az álmokban, a fantázia játékban, legfőképpen pedig abban



a rögeszmében, hogy valójában nem is édes gyermeke szüleinek, 
hanem tatár származású lelencgyerek, akit ezért bármikor az ország
úira lökhetnek. Képzelgésére egy egész külön álomvilág épül, 
hullámzó füvű sztyeppekkel, nyírfaerdőkkel, tábortüzekkel, bőr- 
sátrakkal és száguldó lovakkal, egy világ, amelyben kificamodott 
képzelete szerint valaha élt, és amelybe szeretne „visszatalálni”, 
hogy otthonra leljen. És miközben ezeket a fantázia-monológokat 
elénk vetíti, Bertha vitathatatlanul mesterien ötvözi egybe a való
sághűen és mély együttérzéssel ábrázolt lelkifolyamatokat érzékeny, 
finom lírával, amihez kapcsolódva helyenként még a csapongó 
gyermekképzelet öntudatlan humora is megcsillan („Márta, igen... 
Az aztán igen. Mindent megkapott... Érthető, mégiscsak a saját 
gyerekük volt, és nem egy tatár lelenc, aki ráadásul lehet, hogy nem 
is magyar...”). De nem hagyhatjuk említés nélkül az egyes olvas
mányelemek összefonódását sem a valósággal, ahogyan pl. Jim, 
a meglincselt amerikai pilóta Ambrus képzeletében egy másik Jim- 
mel, Mark Twain feledhetetlen öreg rabszolgájával azonosul, de 
éppúgy azt sem, milyen metamorfózison mennek át Ambrus álmai
ban a felnőttek egyes beszélgetésfoszlányai, mint mikor mondjuk 
a kamikazetorpedóról esik szó, ami ily módon a regény egyik leg
gazdagabb álomvíziójának elindítójává válik. Nem kevésbé vará- 
zsos azonban Ambrus ébredő gyermekerotikájának félénk tapogató
zása sem, bár ezt, -  akármennyire infantilis -  valahogy mégis inkább 
egy pár évvel idősebb kisfiú lelki szimptómájának vagyunk hajlamo
sak felfogni, azaz úgy érezzük, szigorúan „természettudományos” 
szempontból nem harmonizál tökéletesen azzal a mesevilággal, 
melyet Ambrus védőbástyaként önmaga köré von, noha tisztán 
művészileg a szerzőnek sikerül a többivel szerves egésszé olvasztani, 
ez pedig, regényről lévén szó, kétségtelenül lényeges.

Sokkal kérdésesebb azonban annak a valóságnak a viszonya az 
álmokhoz és víziókhoz, amely a regényben tényleges realitásként, 
Ambrus képzeletén kívül egzisztál, jóllehet alapjában véve nagyon 
is erénynek tekinthető, hogy álom és valóság Bertha könyvében 
csakis Ambrus tudatában mosódik egybe, míg ellentétben egyfajta 
már-már elcsépeltnek is mondható álmodemséggel, az olvasó előtt



mindvégig szigorúan szétválasztott marad. Mégis zavarónak érezzük 
azt, hogy ennek a „tényleges valóságnak” nem egy eleme Ambrus 
tudatától teljesen függetlenül jelentkezik, sőt nemegyszer a kisfiú 
gyermeki átélése helyébe kifejezetten az író értékelése lép. Különös
képpen vonatkozik ez a regény egyes „helyzetjelentéseire”, amelyek
ben a szerző az adott történelmi pillanat koordináta-rendszerét 
vázolja fel, mint például a következő részben is: „Ambrus nem ér
tette a katonákat. A katonák sem értették magukat. Mentek engedel
mesen és végrehajtották az utolsó parancsokat is. Olyan határokat 
védtek ekkor már, amelyek nem léteztek. Olyan társadalomért, 
országért siettek meghalni, mely már csak néhány ember képzeleté
ben élt. Sztálin, Roosevelt és Churchill hetekkel korábban mindent 
eldöntött. Amikor 1945. február 11-én felkeltek a jaltai tárgyaló- 
asztaltól, már végleges arca volt Európának. A magyar bakák Jalta 
nevű városról azonban soha életükben nem hallottak, Így aztán 
mentek, mendegéltek a mesebeli hadsereg felé, reményvesztetten 
és megadóan”, úgyhogy szinte lehetetlen nem feltenni a kérdést, 
nem lett volna-e jobb ezeket a részleteket is fokozottabban Ambrus 
szubjektumához idomítani, még akár egyes történelmi helyzetképek 
mellőzésének árán is, hisz az ezekben elmondottak amúgy is rég 
közismertek.

Sok tekintetben hasonló formában merül fel a Voronyezst meg
járt Zics József a front szörnyűségeiről szóló hagymányos monológ
jának kérdése is. Önmagában véve a regény egyik legmegrázóbb, 
legexpresszívebb részlete, úgy tetszik azonban, túlságosan is szét
feszíti a katona szellemiségének kereteit: talán egy valamivel dado- 
góbb, keresetlenebb (esetleg még nyersebb) megoldás megfelelőbb 
lett volna, s a nagyobb valószerűség mellett alighanem semmivel 
sem csökkentette volna az említett rész intenzitását. Az meg kifeje
zetten zavaró, hogy Zics (bármennyire kommunista legyen is) 
„elméletileg” is oly tisztán lássa a helyzetet, ahogyan az csakis bizo
nyos történelmi távlat birtokában képzelhető el. Sajnos, ilyen „kiesés 
a szerepből” más figurákkal kapcsolatban is megfigyelhető. Kitű
nőnek érezzük pl. Gilmesi Ferenc postafőtanácsos alakját: pipogya 
széplelkűségével és gyermekien ártatlan vallásosságával mintha



csak az egykori magyar középosztály sajátos típusát képviselné, 
gyámoltalanul nyüszítő kiállása a nyilasoktól szorongatott Zics 
mellett pedig egyenesen megrendítő, ám éppen ezért érezzük bántó 
ellentmondásnak, amiért ilyen mondatokat is hallunk tőle: Az
országnak nagy szüksége lesz magára, teljesen új világ következik 
itt...”, úgyhogy akaratlanul is hajiunk rá, hogy ezt a megnyilatko
zást mintegy „reprezentatívnak”, a pályázat követelményeiből 
fakadónak tekintsük, amiként ilyennek érezzük a következőt is: 
„Az utca és Európa történetében valami új, ismeretlen kezdődött. 
Közeledett a szürke katona, s léptei az elkövetkező száz esztendőre 
vagy még tovább meghatározták a rendet. Léptei irányt szabtak az 
élet mozgásának, lehetőséget teremtettek a Kárászok és Zics Józse
fek tízezreinek, hogy felemelkedjenek, s ha van bennük erő és tehet
ség, vezessenek.”

Mindennek ellenére igazságtalanok lennénk a szerzőhöz, ha túl
zott jelentőséget tulajdonítanánk ezeknek a szólamos átcsúszások- 
nak, s elhallgatnánk, hogy ami a közhelyeket illeti, figyelembe véve 
a témát, inkább bizonyos visszafogottság jellemző a regényre, hiszen 
nagyon sokszor éppen a politikai értelemben vett klisészerűség 
elkerülésére irányuló igyekezetére figyelhetünk fel. Mégis ha ebben 
a törekvésében még következetesebb marad, erről az alapjában véve 
kiváló, számos részletében lenyűgöző regényről most talán mint 
remekműről is beszélhetnénk. Mert végül is, még egyszer hangsú
lyoznunk kell: Bertha Bulcsu ott csillogtatja meg igazán írói képes
ségeit, ahol Ambrus belső világában marad, kis hősének fejével 
gondolkodik, általa érez és lát.

(1970)



ÉZSAU JEGYÉBEN

Lengyel József: Ézsau mondja. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1969. - Űjra a kezdet. 
Magvető Kiadó, Budapest, 1970.

Armand León, a neves karmester vendégszereplésre érkezik szülő
városába, de a zenekar tagjai sztrájkolnak, hiába minden rábeszélés, 
nem hajlandók fellépni. A karmester régi barátja, a fő-zeneigazgató 
mentőötlettel áll elő: másik zenekart ajánl, amely főleg Johann 
Strauss műveire specializálta magát, s a karmester, aki többek közt 
a keringőkirály ihletett tolmácsolója is, rövid vonakodás után bele
egyezik, hogy próba nélkül lépjen fel. A hangverseny véget ér, a siker 
frenetikus, a karmester felállásra inti a zenekar tagjait, ezek azonban 
ülve maradnak: ekkor döbben csak rá, hogy vakokból alakult zene
kart vezényelt, s ekkor veszi észre azt is, hogy a közönség soraiban 
mindenki a süketnémák intézetének egyenruháját viseli.

Lengyel József Ézsau mondja című kötete igencsak áttételes 
mondanivalót sugalló, pompás kis novellájának, az Egy Johann 
Strauss koncertnak tartalmát vázoltuk fel itt röviden, szándékosan 
kezdve olyan írásokkal, amelyek jellegüknél, de még inkább témá
juknál fogva nehezen illeszthetők bele az egyébként műfajilag is 
erősen heterogén kötet „profiljába”, mivel novellákon kívül talál
hatunk benne pantomimjátékot, tv játékot, rövid drámai jelenetet is. 
A már említetten kívül ilyen az Auróra, a túl szép lány című ötletes 
és fanyarul költői balettpantomim s a magyar népmesemotívumra 
épülő Ilók és Mihók című farce jellegű tv-játék; a maga nemében 
mindkettő eredeti ízekkel teli, játékos felfogású kis mű, a kötetet 
egybefogni hivatott „Ézsau-koncepdóhoz” azonban alig van közük. 
A témájában kissé elkoptatottnak tűnő Neszesszerről, amely még 
a „békebeli” világot idézve, egy ezredeslánynak az osztálykülönb
ségekből adódó megalázó helyzetekre való hirtelen rádöbbenését



mondja el, továbbá a szoldateszka-dresszúra mechanizmusát nagy
szerű anatómiai érzékkel feltáró Drill című, formai szempontból 
is újszerű, „pantomim és hang”-nak nevezett játékról, valamint 
a proletárdiktatúra emlékét idéző 1919 című drámai jelenetről azon
ban már nem kell feltétlenül elmondanunk ugyanezt. Az igazán 
Ézsau jegyében született írásokat mégsem ezek képviselik.

„Ézsau vagyok, a vadász, akinek maradékai vadőrök lettek és 
a család apraja hajtó a vadászok előtt... És a kiválasztottak ölték 
a vadat, többet, mint amennyit megehettek volna, csirkepusztító 
görényhez hasonlóan... Jóhiszeműségünket ostobának nevezi a kö- 
nigliche Kaufmannak fia, konzulok fia, aki csak korrekt adás-vételt 
lát ott, ahol egy éhes mindent odaad, hogy csillapíthassa éhségét” -  
olvashatjuk a kötet bevezető és címadó írásában. Ennyiből is lát
hatjuk, hogy Lengyel Józsefnél (az idézetben található nyílt célzás 
szerint a Thomas Mann-i Ézsau-koncepció tudatos ellenpólusaként) 
mint az elnyomottak, megcsaltak és kisemmizettek megtestesítője 
jelenik meg, minden kiválasztottságtudat esküdt ellenségeként, 
s ehhez a régmúltból feltörő, de a mára való utalásokkal, sőt nyílt 
hivatkozásokkal teli, szándékos egyoldalúsága ellenére is megrázó 
és szuggesztív Ézsau-monológhoz kapcsolódnak a kötet legizgal
masabb írásait képező, a tiltakozó kiáltásnak szánt „Nemi” című 
alatt összefoglalt novellák. Ezekben az írásokban (Obsitosok szö
késről mesélnek, Egy krumpliszüret krónikája) már nyomát sem 
találjuk holmi biblikus vagy allegorikus-fantasztikus áttételességnek, 
hanem egy nagyon is meghatározott világ, a sztálini kényszermunka
táborok világa bontakozik ki, minden szűkszavúság és látszólagosan 
hűvös tárgyilagosság ellenére is (vagy éppen ezért) döbbenetesen 
kitapinthatóan és tiltakozásra késztetőn. Hangvételük és látószögük 
bemutatására talán legjobb, ha az egyik novella bevezető soraiból 
idézünk: „Az itt következő történetek nem kitalálások. De a való
ságnak sem hűséges krónikái. Olyanmód igaz történetek, amilyene
ket szélcsend egyhangú napjaiban mondtak valamikor fedélzetmes
terek, vagy valamelyik őszbecsavarodott szaké Hú vén matróz a vi
torlát javító és a köteleket újrasodró legényeknek, vihar után és 
viharra várva, a megtépázott és szélcsend lehorgonyozta hajón. (...)



Börtönben pedig ilyet sohasem mondanak. Ott, ha van idő, regé
nyeket beszélnek el emlékezetből, néha egy hétig egyfolytában...” 
Ezután következnek csak maguk az „obsitostörténetek” : Lengyel 
József, látszólag közvetve, hősein keresztül, de a szemtanú és az 
áldozat hitelességével szól egy világról, melyben -  akárcsak a náci 
koncentrációs táborok kápói esetében -  a foglyok közül kiemelt 
felügyelők a közönséges bűnözők soraiból kerülnek ki, és ahol 
a bátorság és bele nem nyugvás szinte egyedüli fokmérője, hogy 
valaki elszánja-e magát a szökésre. így válik a szökési kísérlet az 
ellenállás szimbólumává, a sikeres szökés pedig a remény jelképe is 
a rabok szemében, amiképpen azt az obsitos történetek legszebbiké- 
nek, a „Nekeresdi elmondja Nesztorovot”-nak befejezése is tükrözi, 
amikor is a láger parancsnoka, aki éppen ezt a reményt letörendő, 
elhíreszteli, hogy a szökevény Nesztorovot elfogták valahol, jólle
het az elfogottat ezúttal nem sikerül felmutatnia a táborban, aho
gyan az ilyenkor szokás, ám a táborlakók érzik (vagy érezni vélik) 
az igazságot, és nem hisznek neki, vagyis, amiként láthatjuk, Lengyel, 
néha szinte anekdotikusnak ható (ám mindig funkcionális) megoldá
sai ellenére sem éri be annyival, hogy az állatiasság fokára süllyedt 
vagy emberségüket mindvégig töretlenül megőrző figurákról tudó
sítson, vagy arról számoljon be, hogy a tajgalakó tunguzok miért 
is nem segítenek többé a szökevényeken, ahogyan azt korábban 
tették (mert a szökevények között, sajnos, akadtak olyanok is, akik 
haszonlesésből meggyilkolták jótevőiket), hanem ezen túlmenőleg, 
egy-két telitalálatszerű mondattal, gyakran általánosabb etikai kér
désfeltevésekkel is megnyújtja puritán eszközökkel felépített tör
téneteinek hatósugarát. Nemegyszer pedig keserűen ironikus ref
lexiók által, amint azt a következő sorok is példázzák: „Szóval más 
világ járja. Nem a régi világ, melyet a világért sem neveznék jó 
világnak, azon egyszerű oknál fogva, hogy és mert nem volt jó. 
És él a rab. És belőle él a börtönőr. Legalábbis így érzi ezt a rab... 
A rab sokszor gondol a szabadulásra, a börtönőr folyvást fél a szö
késtől. így a rab mégis nyugodtabban alszik, mint az őr.” (84. old.)

Ezek az írások azonban mindenekelőtt az elsődleges valóság 
szférájában egzisztálnak, művészi erejük is legfőképp a táborok



szörnyűségeinek kendőzetlen, de mindig higgadt és szenvedély
mentes feltárásában rejlik, míg a fentebb említett gondolati réteg 
inkább csak egyfajta járulék. Egészen más a helyzet a szerző Üjra a 
kezdet című regényével, ahol -  bár a témabeli rokonság az előbbi kötet 
számos írásával nyilvánvaló -  már sokkal inkább az etikai kérdések, 
rabok és „börtönőrök”, üldözők és üldözöttek egymás közti vi
szonya, az ellenállási harc, az emberéletek feletti döntés joga, valamint 
a megtorlás igazolhatóságának kérdése képezi a regény tárgyát, 
olyannyira, hogy a „színváltozást” -  ezúttal hitleri koncentrációs 
táborban vagyunk -  szinte már mellékesnek is érezzük. Nagyszerűen 
megszerkesztett regényében ugyanis Lengyel József következetesen 
alárendelt minden részletet az elvontságnak, mellőzte a táborbeli 
borzalmak részletezését, csak annyit mutatva meg belőlük, amennyi 
a megértéshez és a hitelességhez okvetlenül szükséges, olyképpen, 
hogy ezek egy „megszokott” mindennapos valóság részeként jelennek 
meg> s így annál iszonyatosabban hatnak. De ugyanezt a célt szolgálja 
szereplőinek kis száma és alakjainak tipikus volta is, az az erős „sar- 
kítottság”, aminek következtében a regény már-már egy elbeszélő 
formában megírt drámai mű vonásait is magán viseli. Lengyel ugyanis 
egy-két statiszta jellegű mellékalaktól eltekintve, mindössze nyolc 
figurát mozgat, hat üldözöttet és két üldözőt, ezeknek mindegyike 
azonban egy-egy, az adott körülmények között lehetséges magatar
tástípust képvisel, olyannyira körülhatárolt szerepet, hogy érdemes 
őket külön-külön is szemügyre venni:

Elsőnek talán Anton Pokornyi, alias Kertes Gézát említjük, aki 
a hivatásos forradalmár egy sajátos, fanatikusnak is mondható vál
tozatát képviseli, s mint ilyen, végsőkig elszánt, hősiességre képes, 
parancsra és engedelmességre egyaránt kész, meggyőződésének ad 
absurdum szilárdsága azonban, mivel a kételkedés legkisebb szikrá
ját sem engedi magában felvillanni, egyben embertelenné is teszi, 
s ezért az ember, az egyén csakis annyiban fontos a számára, hogy 
mi a szerepe a harcban. Mint ellenálló eképpen kiváló, ugyanakkor 
azonban az író kitűnő érzékkel vetíti előre azt a lényében rejlő 
dogmatikust, amivé azután alakulhat, ha kiszabadul és hatalom kerül 
a kezébe; a regény végén pedig már érezzük is, hogy elindult ezen



az úton. Vele szemben áll a regény tulajdonképpeni főhőse, az ugyan
csak ellenálló kommunista Banicza István, aki szintén hivatásos 
forradalmár, de annak egy vivódóbb, az egyén egyszeri és megismé
telhetetlen voltát sokkal inkább átérző változatát képviseli, tudato
san is megfogalmazva credóját („Az emberi érzékenység az igazi 
forradalmár alapállása”), amiért is a regény központi dilemmája, hogy 
kit kell megmenteni a halálra ítélt táborlakók közül, bár helyesen 
cselekszik, mégis összeroppanással fenyegeti, ugyanakkor éppen 
érzékenysége által látjuk biztosítva az elembertelenedés veszélyével 
szemben, s érezhetjük egyben a „személyi kultusz” későbbi lehetsé
ges áldozatának is. Kettejük érdekes kiegészítője Lengyel már 
korábban ismert rokonszenves hőse, Prenn Ferenc, akiben a ka
landor-szélhámos és a forradalmár vonásai keverednek, sodródása 
során hol ennek, hol annak mutatkozik, ebből kifolyólag a tábor
ban képes vállalni a kápói szerepet is, s e helyzetéből adódóan támo
gatja ugyan az ellenállást, de szabadulása után inkább Nizza felé 
veszi útját, mivel ahhoz túlságosan is „szereti az életet”, hogy igazi 
forradalmár lehessen: életszeretete egyaránt jelent önzést, „élel
mességet”, de egyben megértést is mások élni akarása iránt, ami 
esetenként tettekre is készteti. Trend Richárd, az ellenállók által 
eredetileg megmentésre kiszemelt, valaha utópikus elképzeléseket 
megálmodó, baloldali építész azzal, hogy visszautasltja a felkínált 
menekülési lehetőséget, bizonyos értelemben Prenn ellenlábasa lesz, 
s egy sajátosan értelmiségi magatartást képvisel: nemcsak saját 
szenvedése roppantja össze, hanem a2 „egész”, a „pokol”, a tény, 
hogy ilyesmi lehetséges, s ekképpen lemondása az életről szimbolikus 
tiltakozást is jelent; „gyengeségében” egyben az igazi értelmiségi 
nagysága is rejlik, míg a mentési akcióról tudomást szerző és a Trend 
helyébe lépni akaró doktor Harkályt csakis saját megmenekülése 
érdekli, amiért is, bár mint áldozatot szánjuk (amiként szánja az 
őt visszautasító Banicza is, akinek a doktor szerencsétlen roncs 
alakja később álmaiban kísért), ugyanakkor érezzük, hogy a tábor 
drótsövényén kívül mái kevésbé bírhatná rokonszenvünket: nyil
vánvalóan az lenne belőle, ami azelőtt is volt -  jól kereső ügyvéd, 
élelmes polgár, konvenció-ember. Vele szemben Sofia képviseli az



ellenpontot, de a Trend-féle tiltakozó magatartás egyfajta „meg
hosszabbítását” is. A lány önként vállalja a tábor poklát, nem zsidó, 
mégis annak adja ki magát, mert úgy véli: a legüldözöttebbek kö
zött a helye. S bár a cselekvő Banicza kíméletlenül feladja neki a lec
két („Menteni kellett volna azokat, akik nem önként jöttek szen
vedni!... és menteni az olyan meghipnotizáltakat, mint maga, 
akiket a szenvedés vonz!” -  187. old.), lépésének mérhetetlen naiv- 
sága ellenére is lehetetlen megtagadnunk tőle valami meghatódott 
tiszteletet. Lengyel írásművészetét dicséri, hogy képes volt eleven, 
hiteles emberré formálni ezt a pusztán magatartását tekintve való
színűtlen figurát (persze a tiltakozó önégetők szintén valószínűtlenek, 
de tudjuk, hogy léteznek), s ugyanakkor a „vegytiszta” erkölcsiség 
szimbólumává is emelni, aki ily módon, amellett, hogy létével 
a regény egyik legérdekesebb részét, a Baniczával folytatott pár
beszédet is életre hívja, egyben a lehetséges üldözött-szerepek „lis
tájának” teljességét is eredményezi, tehát az írói szándék hiánytala
nabb megvalósulásához is nem kis mértékben járul hozzá.

A hat üldözöttel szemben az üldözőket Lengyel mindössze két 
személyre redukálja, de ez a két regényalak elegendő számára ahhoz, 
hogy az elnyomó gépezet, illetve az annak részét képező egyének 
belső működési és cselekvési mechanizmusát lényegláttatón felmu
tassa. Két figurája közül Wohlbrück, a fegyőrből lett kapuőrség- 
parancsnok csupán korlátolt és szabályrágó kötelesség-ember, 
akinek az a tulajdonsága, hogy nem szadista, az adott helyzetben 
már-már pozitívumnak számít (ki is érdemli vele a „puhakezű” 
szolgálati minősítést), sorsa azonban szinte törvényszerűen és messze
mutató szimbólumként teljesedik be, amikor is a regény vége felé 
az „igazi ragadozó” Timo Stuhr, a tábor felszabadulása után hirtelen 
a volt rabok élén vonuló és „bosszúálló fogollyá” vedlett SS-tiszt 
golyójának áldozata lesz, mint ahogy bizonyos jelképesség rejlik 
abban is, hogy ezt követőleg Banicza lövése csupán megsebzi, de 
a jelek szerint életben marad. Ily módon ebből a körültekintően 
megválogatott szereplőgárdából csak a „közveszélyes őrültet”, 
a meggyőződéses nácit hiányolhatjuk némiképp (hiszen Stuhr kar
rierista-kalandor csupán), mivel úgy érezzük, ez tovább szélesít-



hcttc volna a képet, habár a szerzőnek lényegében igaza lehet, amikor 
arról ír, hogy az ilyenek jobbára a fronton végzik. Ez azonban csupán 
„elméleti” kifogás, s lényegében mit sem von le a regény magas 
művészi értékeiből, amelyek különösen a Banicza belső drámáját 
érzékeltető részeknél vagy az ugyancsak benne felmerülő emlékképek 
megkapó lírai megjelenítésénél mutatkoznak meg igazán. Elsősorban 
nekik köszönhető, hogy a szerzőnek sikerült olyan regényalakot 
formálnia, aki embernek és hősnek egyaránt hitelesen hat.

(1970)



TÖBBSZÓLAMÚ VÍZIÓ

Karinthy Ferenc: Epepe. Magvető, Budapest, 1970.

„Ha akarom, vemhes, ha nem akarom, nem vemhes.” Aligha akad 
még egy olyan prózai műfaj, amellyel összefüggésben, egy kis jelen
tésváltozással ugyan, de annyira telitalálatnak tűnne ez a régi mondás, 
mint a modern parabolikus-fantasztikus regény. Ám ha idézzük, 
a látszat ellenére, a műfaj iránti rokonszenv kifejezéseképp tesszük 
ezt, hangsúlyozva, hogy mégiscsak nagyszerű valami a regénynek 
ez a válfaja, méghozzá éppen azért, amiért az esztétika némely tudora 
szívesen kárhoztatja: többféle értelmezhetőségéért, no meg amiért 
a kimondhatatlan mellett képes hangot adni a „ki nem mondható- 
nak is”. Olyan tulajdonsága ez a műfajnak, ami mellett nem sok 
jelentőséggel bír az a félig-meddig jogos kifogás, hogy az ilyen 
„kafkai” regény stíluselemeit viszonylag könnyű elsajátítani, kellék
tárából könnyű felépíteni a szorongás, a „nincs menekvés” nyomasztó, 
de irodalmi megvalósulásában többnyire magával ragadó világát. 
Persze, ez a kifogás is csak addig érvényes, amíg valamely ide sorol
ható alkotás külső jegyeit nézzük, ám hogy mennyiben van dolgunk 
epigonizmussal, azt mindig a mű alapszituációja határozza meg, 
továbbá az ilyen művekben mindig meglevő abszurdum viszonya 
a valósághoz, nevezetesen, hogy melyek azok a végletessé növelt 
valóságelemek, amelyekre az egész mű épül. Ennek tisztázása egyben 
az írás „megfejtését” is jelenti, bár talán helyesebb „megfejtésekéről 
beszélni, mivel úgy tetszik, a fantasztikus parabola talán minden 
más műfajnál objektívabban hordozza magában mondanivalóját, 
néha a szerző szándékától függetlenül vagy éppen akarata ellenére.

Mindez Karinthy Ferenc Epepe című új regényével kapcsolatban 
tűnik aktuálisnak, mivel a regényt, figyelembe véve nagyszerű, 
hűvösen tárgyilatos lázálomszerűségét, mégis sodró erejű nyelvezetét



és látszólagos hermetizmusát, talán okkal „vádolhatnánk” „kafkai- 
sággal”. Karinthy könyvében ugyanis az történik, hogy Budai, 
egy magyar nyelvész, azzal a szándékkal, hogy nyelvészkongresszusra 
utazik Helsinkibe, repülőgépre száll, nagy meglepetésére azonban 
egy ismeretlen nagyvárosba érkezik, amelynek fajilag vegyes össze
tételű lakói előtte érthetetlen nyelven beszélnek, sőt írásrendszerük 
is teljesen ismeretlen számára. Budai úgy véli, tévedésből rossz gépre 
szállt, kimagyarázkodási kísérlete azonban kudarcot vall, akarata 
ellenére egy hotelba viszik, útlevelét elveszik, sőt gépiesen pénzét 
is beváltják. További igyekezete, hogy tévedését helyrehozza, szin
tén fiaskót szenved: senki sem érti, még véletlenül sem találkozik 
idegen nyelvet beszélő emberrel, s a város lakói még csak foglalkozni 
sem igen hajlandók vele, hamar félrelökik, közönyösen mennek el 
mellette; a városban egyébként is mindenki rohan, az utcákon 
hihetetlen a tömeg, az üzletek előtt, de még a vendéglőkben is 
végtelen sorok, mindenki csak a maga dolgával törődik, az egyes 
emberrel mindenütt csak „futószalagon” foglalkoznak. Nem segít 
Budai „önbezáratási” kísérlete sem: hiába üti le egy rendőr sapkáját, 
remélve, hogy így az illetékesek majd kénytelenek lesznek vele 
foglalkozni -  letartóztatják, de csak pénzbüntetést fizettetnek vele, 
aztán sorsára hagyják. A nyelvvel és írásrendszerrel továbbra sem 
boldogul, mindkettő mintha a logika legalapvetőbb szabályainak is 
fittyet hányna, sőt meddőnek bizonyul kísérlete a lifteslánnyal is, 
pár szót ugyan megtanul tőle, de vele való kalandja után (különben 
a legprimitívebb emberi kapcsolat, a szexuális az egyetlen, amit 
Budai a város lakóival létrehozni képes) szállodai szobáját is elveszti, 
egy vásárcsarnokban húzódik meg, alkalmi szállítómunkásként 
tartja fenn magát, a szabadulás reményét mindinkább feladja, lezüllik, 
úgyszólván az animális lét szintjére süllyed. Végül, pusztán a tömeg
hangulattól sodortatva, részt vesz egy fegyveres felkelésben, amely 
ugyan elbukik, Budai a regény végén mégis úgy érzi, újra több 
joggal remélheti a szabadulást.

Ennyi lenne dióhéjban a regény tartalma. Két jelentős művet is 
emlékezetünkbe idéz: Kafka Kastélyát és Déry Tibor G. A. úr X-ben 
című regényét. Kissé tüzetesebb vizsgálódás után azonban hamar



nyilvánvalóvá válik, hogy Kafka regényével Karinthy műve csak 
annyiban rokon, hogy Budai éppúgy egy ismeretlen világba csöppen, 
mint K., a földmérő, ám alapformuláját tekintve legalább ennyire 
ellenlábasa is a Kastélynak, hiszen K-.val szemben Budai nem helyét, 
feladatát igyekszik meglelni az őt fogva tartó terra incognitaban, 
hanem ellenkezőleg, minden eszközzel szabadulni igyekszik onnan. 
De alapvető sajátosságait tekintve lényegesen különbözik a két 
regény világa abban is, hogy a Kastélyban egy kozmikus méretű és 
végsőkig agyalágyult bürokratikus hierarchia az, amivel a főhősnek 
fel kell vennie a harcot, míg az Epepében az automatizálódott emberi 
magatartások összegeképp létrejövő általános közöny tölti be ugyanezt 
a szerepet, s ennek érzékeltetésére az ismeretlen és megtanulhatatlan 
nyelv csak eszköznek tekinthető. De ugyanígy a közönynek ez 
a központisága vonja meg a határt a G. A. úr felé is: Déry ugyanis 
az elidegenült, anarchisztikus szabadság végletes túlméretezésére 
építi a maga regényét. Ugyanakkor azonban túlzott egyszerűsítés 
lenne pusztán a közöny problémájában látni az Epepe mondanivaló
ját, mivel az „epepe-nyelvnek” külön autonóm szerepe is van. Mert 
Karinthy művében nemcsak a szakadatlanul ismétlődő végletes és 
nemegyszer riasztóan komikus helyzetek épülnek az áttörhetetlen 
nyelvi falra (mint pl. amikor Budai, a földalatti lejáróját keresve, 
lefelé mutogat, s egy ismeretlen nő jóakaratúan egy süllyesztett 
nyilvános illemhelyhez vezeti), hanem ez a fal egyben szimbolikus 
jelentést is kap, s túl a nyelv fogalmának szó szerinti értelmezésén, 
az emberi kommunikáció csődjét is jelképezi. Budai számára az 
ismeretlen nyelv szavainak puszta artikulációja is gyakran kivehtetlen 
(a lifteslány nevét is majd minden esetbe másképp érti), sőt megfi
gyelve, hogy sokszor ugyanazok a szavak mást és mást jelentenek, 
feltételezi, hogy az „epepe-beliek” talán maguk sem értik egymást, 
mindenki külön egyéni nyelven beszél (még ha ezt cáfolni látszik 
is, hogy a város intézményei, úgy-ahogy, mégiscsak működnek), 
ez pedig mintha azt az abszurd drámákban is kifejezésre jutó tézist 
sugallná, hogy az emberi nyelv alkalmatlan az egymásközti érint
kezésre, s a szavak gondolataink leplezését szolgálják.

Megtalálható azonban a regényben egy másik, ugyancsak túlzó



formában életre hívott valóságelem is: a szinte mindenütt jelenlevő, 
tülekedő-lökdösődő tömeg, melynek nyomasztó hatását még a nagy
számú koldus, nyomorék, idióta és őrült is fokozza, továbbá a szu
permetropolis végtelen kiterjedése, amely mintha több világváros 
egybeolvadásából keletkezett volna. Mintha csak a túlnépesedett 
jövő fenyegető árnyait vetítené előre mindez, ugyanakkor azonban 
Karinthy határozottan elejét veszi minden olyan feltételezésnek, hogy 
Budai valamiképpen a jövőbe csöppent volna: művében nyomát 
sem leljük a tudományos-fantasztikus regényekre jellemző képzelt 
találmányoknak, kizárólag korunk technikai vívmányaival találkoz
hatunk, amiképpen a szerző lehetetlenné tesz minden „térbeli tájé
kozódást” is az ismeretlen várost illetőleg -  Budai a csillagok állá
sából mindössze arra következtethet, hogy az „valahol az északi 
félgömbön” terül el - ,  vagyis hiba lenne valamely létező ország vagy 
város álruhás mását keresni benne.

Bár a mű „üzenete” lényegében téren és időn kívül, az általános 
síkján fejeződik ki, a regény vége, a különös felkelés, mintha egy 
konkrétabb, szűkebb hatósugarú tolmácsolási lehetőséget is magában 
rejtene, még akkor is, ha a megmozdulás, amelyhez Budai, nem 
értve a nyelvet, természetesen anélkül csatlakozik, hogy célját is
merné (mint ahogy az ország társadalmi berendezkedéséről sem tud 
semmit, azt sem, kapitalista-e vagy szocialista), kétségtelenül annak 
illusztrálására is szolgál, hogy ahol az értelmes emberi kapcsolatok 
megteremtésének lehetősége hiányzik, ott ezek helyébe az ösztönös- 
ség, a szuggesztív hatások lépnek. Hogy azonban a szóban forgó 
felkelés nemcsak a fenti tétel láttatására szolgál, annak igazolására 
érdemes a regény befejező részét kissé részletesebben is elmondani. 
A megmozdulás ugyanis látszólag ártatlan és legális felvonulással 
kezdődik, és fokozatosan alakul át egyre hevesebb tüntetéssé, majd 
fegyveres harccá, sőt átmeneti győzelem után véres leszámolásokra 
is sor kerül a korábban a tömegre tüzelő fegyveresekkel szemben; 
ennek idegen egyenruhát viselő csapatok megjelenése vet véget 
(„Budai előtt nem volt világos, vajon azért hallgatnak-e, mert más 
az anyanyelvűk, nem értik őket, vagy pedig tilos felelniök... ” -  
296. old.), úgyhogy utóbb Budai kérdésfeltevése is izgalmasan



aktuális mellékzöngét kap: „Lehet, hogy e mozgalmak törvényszerű 
velejárói vagy következményei az itteni életformának, s időnként 
szükségszerűen robbannak ki, és csapolják meg a népességet, indu
latokat?” (301. 1.) Legalább ennyire érdekes azonban a könyv záró
epizódja is: a továbbra is elárvultán őgyelgő Budai ekkor egy papír
darabot hajít egy kis tó vizébe, amely mint minden víz a városban, 
korábban mozdulatlannak, lefolyástalannak bizonyult, s így tárgy
talanná tette Budainak azt az elképzelését, hogy a belőle kivezető 
csatornán csónakon próbál kijutni arra a folyóra, amelybe a csatorna 
feltehetőleg torkollik, hogy aztán tovább evezzen egészen a tenge- 
rig, így kísérelve meg a szabadulást. Ezúttal azonban csoda történik: 
„Csak egy-két perc múlva vette észre, hogy az a papírgombóc kissé 
tovább úszott a vízen. Először azt hitte, a szél fújta el, de nem: 
a tavon a levelek, színe alatt az apró buborékok, sás- vagy nád 
maradványok, ugyanúgy ugyanarra haladtak. E% a víz mozgott! 
Lassan, igen-igen lassan, ám mégis határozottan áramlott. Ismét 
kipróbálta, azúttal holmi ágacskákat vetett be: azokat is elsodorta... 
A fölfedezés lelke legmélyéig felkavarta, újjászülte. Mert ha ez 
igazán így van, akkor ennek a víznek lefolyása is kell legyen...” 
Úgy tűnik, a szöveg itt önmagát magyarázza, sőt a mű egyes korábbi 
részleteit is új, előbb nem sejtett jelentéssel ruházza fel -  ilyennek 
hat mindenekelőtt az epepe-nyelv elszigeteltsége, „megtanulhatat- 
lansága” az idegen számára. Mindez kibővíti a regény regiszterét, 
de egyben ködösségét, talányosságát is fokozza. Ez azonban cseppet 
sem kelt hiányérzetet -  ellenkezőleg, éppen a belőle adódó több- 
szólamúság az, ami Karinthy Ferenc művét rendkívül izgalmas 
olvasmánnyá teszi. És rendkívül elgondolkoztató olvasmánnyá is, 
a mai magyar irodalom eseményévé.



NÉGYEN A FOLYOSÓN

Fekete Sándor: Folyosói s%ümpo%ion. Magvető Kiadó, Budapest, 1970.

Indításképp talán említsük meg a könyv alcímét is: „amelyből végre 
mindenki megtudhatja érdemes-e élni és küzdeni (vagy sem), az 
életkedv és derűlátás rövid tanfolyama”, hozzátéve nyomban, hogy 
a kissé rikítóan reklámízű mondat inkább holmi könnyed humoros 
könyvet sejtet, mint azt a jóféle pesti humorral is bőségesen fű
szerezett, alapjában véve mélységesen komoly mondanivalót, ami 
Fekete Sándor négy folyosón ácsorgó figurájának látszólag kötet
lenül csapongó beszélgetései során kap hangot, s ami súlyánál fogva 
lehetővé teszi, hogy a könyvről szólva párbeszéd formában megírt 
esszékről vagy akár platóni dialógusokról beszéljünk. De nyugodt 
lélekkel hozzátehetjük azt is, hogy a szerző, amennyiben rendkívül 
szerteágazó anyagáról valóban kötetlenül s tudálékos nagyképűség 
nélkül kíván szólni, aligha találhatott volna megfelelőbb formát 
a választottnál. Könyvében szó esik korunk égető sorskérdéseiről 
(általános és magyar vonatkozásban egyaránt) éppúgy, mint a mai 
magyar irodalom számos, leginkább az érdeklődés középpontjában 
álló alkotásáról, s velük összefüggésben hatalomról, forradalomról, 
szocializmusról, a történelem dialektikájáról, végső fokon tehát 
arról, hogy a történelem eddigi menete, illetve a szocializmus további 
távlatai mennyiben adnak okot optimizmusra vagy pesszimizmusra, 
s négy figurájának folyosón ácsorgásával a szerző mintha még azt 
is jelezni kívánta volna, hogy ami korunkban igazán érdekes, az 
sohasem hivatalos, „reprezentatív” véleményként hangzik el, ham»m 
úgy mellékesen, magánvéleményként, jóllehet a párbeszédes formát 
kétségtelenül nem ez, hanem a felgyülemlett, egymásnak ellent
mondó nézetek tömege váltotta ki a szerzőből, s késztette arra, hogy 
önmagát (bevallottan is) négy szereplőre bontsa fel.



Lássuk azonban az „ácsorgókat” : Csabai, az irodalomtudományok 
kandidátusa, a kincstári optimizmus és a steril dogmatizmus kép
viselője, akinek érvei többnyire annyira ostobák, hogy akár egy 
legyintéssel is elintézhetjük őket, s így alakja inkább egy típus, egy 
magatartás karikatúrájának hat, s ezt még az is fokozza, hogy a könyv 
végén, miután kegyvesztetté lett, kiderül róla, hogy álláspontját 
csakis érdekből képviselte. Jelszava: „Gondolkozzatok, ahogy 
akartok, de beszéljetek, ahogy kell.” (309. old.) Sándor a szélsőséges, 
ha akarjuk, destruktív pesszimizmus vagy nihilizmus szószólója, 
az emberi természet eredendő és megváltozhatatlan rosszaságára 
hivatkozik, vele szemben Domonkos a harcos optimizmus és egy 
kicsit talán az „építő pesszimizmus” reprezentánsa, aki a történelmi 
folyamatokat, legfőképp a forradalmakat dialektikusán igyekszik 
szemlélni, s mindig a realitások figyelembevételével gondolkodik, 
vagyis van hite és vannak eszményei, mégis mindenekelőtt így véle
kedik: „De ha lelkiismeretem szerint túl nagyra sikerül a távolság 
eszmény és való között, adandó alkalommal nem félek egy-két 
lépéssel csökkenteni a távközt.” Fekete, a negyedik partner viszont 
lényegében nem aktív résztvevője a vitának, a küzdelem azonban 
az ő „leikéért” folyik, s amellett, hogy valamennyire az „elnöklő” 
szerepét is betölti, kicsit Hans Castorpként áll a vitatkozó felek 
közt. Ilyenképpen az igazi párbaj csak két szereplő, a könyv Settem- 
brinije és Naphtája, Domonkos és Sándor között folyik, mivel 
Csabai, a már említett okok miatt, ugyancsak nem jön komolyan 
vehető vitapartnerként számításba. Kettejük ismétlődő összecsapá
sait olvasva viszont -  bár a szerző mindvégig háttérben marad -  
nyilvánvalónak látszik, hogy Domonkos képviseli a leginkább 
helyesnek mondható nézeteket, s így a könyv írója elsősorban őneki 
igyekszik megnyerni olvasóit. Ebben az igyekezetében azonban 
helyenként mintha túlbuzgó volna, és éppen emiatt ösztönöz néha 
ellentmondásra, arra, hogy mintegy az „ördög ügyvédjének” cseppet 
sem hálás szerepét vállalva, több ponton Sándor nézeteinek védel
mére keljünk.

Legelőbb talán szóljunk arról, hogy Domonkosnak alapjában véve



igaza van, amikor az áttételes, parabolaszerű irodalomról szólva 
kétségbevonja annak cselekvésre késztető szerepét, már csak azért 
is, mert az ilyen irodalom mondanivalója számos olvasó előtt ho
mályban marad, mégsem feledkezhetünk meg arról, hogy művészi 
szempontból egy jól felépített parabola gyakran izgalmasabb lehet 
egy konkrétan realista, pontosan meghatározott társadalmi kérdése
ket tárgyaló műnél, akkor is, ha a dolgok nyílt kimondásának nincs 
különösebb akadálya, egyszerűen azért, mert a célozgatásban, körül
írásban nem ritkán sokkal több a szellem, mint a kertelés nélküli 
szókimondásban, és ugyanakkor természetes művészi igénynek 
tekinthetjük, hogy egyes alkotók egyedi, konkrét élményeiket az 
általános szintjére kívánják emelni, szuverén művészi világgá, fej
leszteni. Ezen túlmenően kissé a lényeg megkerülésének is érezzük, 
amit Domonkos Sándor álláspontjával, illetve magatartásával kap
csolatban mond, miszerint a hitetlenség vallásának ma már 
nemcsak éhező apostolai, hanem egyre inkább jól táplált püspökei 
is vannak...”, s hogy az efféle írói hozzáállás lényegében kibúvás, 
menekülés a cselekvés elől. Domonkosnak azt a megjegyzését pedig, 
hogy „Felveszed az állam pénzét a színikritikáidért, s közben itt 
a folyosón morogsz az állam elvei ellen — hol itt a morális tisztaság?”, 
egyenesen övön aluli ütésnek érezzük, hiszen ezt úgy is felfoghatjuk, 
hogy az író vagy kritikus köteles azt szolgálni, aki megfizeti. Ezzel 
kapcsolatban talán nem árt emlékeztetni arra, hogy alapvetően más 
egy világszemléletet etikailag minősíteni, illetve annak belső (tudatos 
vagy tudattalan) rugóit megmutatni, és más a szóban forgó szemlélet 
tarthatatlanságát bizonyítani. Ilyenképpen Domonkosnak csak rész
ben van igaza, amikor Sándor sötéten látására egy helyen „a kutya 
ugat, a karaván halad” közmondással reagál, mivel a karavánban 
haladók csakis akkor válaszolhatnak helyesen az „ugatásra”, ha 
„kutyául” is értenek, s azt igyekeznek tisztázni, hogy vajon a (mel
lesleg talán „gyáva”) kutya nem valami súlyos veszélyre figyelmez
teti-e őket. Ennek ellenére tagadhatatlan, hogy Domonkos nagyon 
sokszor érdemben is vitatkozik Sándorral, fölénye azonban, min
denekelőtt Sándor érvelésének statikussága és általában gyengesége



folytán (tehát a szerző jóvoltából) mintha túl nyilvánvaló volna. 
Ennek oka pedig alighanem az, hogy Sándor, valahányszor az emberi 
természet megváltoztathatatlanságáról beszél, csupán az ember 
„eredendő bűneire,,J az önzésre, kapzsiságra, hatalomvágyra stb. 
hivatkozik, aminek következtében aztán Domonkosnak könnyű 
a dolga, hisz mást sem kell tennie, mint azt a vitathatatlan marxista 
alapigazságot bizonygatnia, mely szerint az ember nem jó, de nem 
is rossz, hanem olyan, amilyenné a társadalmi és történelmi körül* 
mények formálják, illetőleg, hogy az ember „megjavítása” csakis 
az egyéni és összérdek közös nevezőre hozatala által lehetséges. 
Kérdés azonban, mi történne, ha Sándor nem az ember „rosszaságát” 
emlegetné, hanem az ember (az emberek többségének) értelmességét 
vonná kétségbe, az emberi tudat megváltoztatásának nehézségeire 
hivatkozna vagy azt feszegetné, miért is immunis az emberek egy 
igen tekintélyes hányada a művelődéssel szemben (akkor is, ha meg
szerzéséhez a lehetőségek adva vannak), s talán megemlíthetné azt 
a Veres Péter által is megfogalmazott, bár itt nem betű szerint idézett 
gondolatot, hogy a történelem dialektikája dialektikus gondolkodásra 
képtelen emberek tetteinek eredményeként olyan, amilyen, s ekkép
pen, mintegy „az ostobaság anatómiáját” feltárva, ezekben az emberi 
tulajdonságokban látná a forradalmakat leginkább fékező és torzító 
erőt? Úgy tetszik -  még ha nem is tagadjuk, hogy a fentiekkel 
szemben lehet, sőt kell is komoly érveket felhozni - ,  ebben az eset
ben Domonkos győzelme nem hatott volna ennyire előre kiszámí
tottnak.

Különben nemcsak ez lehet egyetlen kifogásunk ezzel az alap
jában véve páratlanul szellemesen megírt, sőt helyenként elmélyült 
gondolatiságról tanúskodó könyvvel szemben. Gyakori szókimon
dása mellett ugyanis többször úgy tetszik, mintha a szerző ügyes 
manőverezéssel siklana el egyes kényes kérdések felett. Ennek 
illusztrálására érdemes idézni a mű 81. oldaláról Sándor egy félel
metes „beköpését” : „Hogy Magyarországon a további fejlődés 
során milyen formákat ölt a szocializmus, elsősorban a világhelyzettől 
függ. Márpedig a világpolitikai mérkőzéseket te éppúgy nem tudod



.mindennapi hősiességeddel’ befolyásolni, mint ahogy a tévékészülék 
mellett izguló nagybácsim káromkodásai sem befolyásolják az előtte 
zajló meccset.” Sajnos, nyomban ezután (bár talán érthetően) a szerző 
„hagyja”, hogy Csabai sietve veszélytelenebb mederbe terelje a vita 
menetét, amely így a filozófiai általánosságok sikján gördül tovább, 
mint ahogy általában is elmondható, hogy az író következetesen 
elmetszi azokat a szálakat, amelyek egyes magyar problémák tárgya
lásakor külpolitikai kérdések felvetéséhez vezethetnének. Ugyanígy 
sok helyen szó esik a könyvben a szólás és alkotószabadság kérdései
ről s ekkor Fekete Sándor első pillantásra kifejezetten merésznek 
mutatkozik, anélkül, hogy igazán mélyen érinteni merné az Emst 
Fischer által igen élesen felvetett kérdést, azt a paradoxális helyzetet, 
hogy a polgári demokrácia e téren általában nagyobb szabadságot 
biztosit, mint a szocialista társadalmak legtöbbje, s hogy ennek éppen 
fordítottja lenne kívánatos. Bár egy pompás tréfa sokban kárpótol 
az így előállott hiányérzetért. A könyv szereplői ugyanis éppen erről 
a szerző által sem titkolt helyzetről beszélgetnek, amikor a rádióból 
váratlanul Honthy Hanna hangját halljuk: „Szabad mindent meg
írni, ha fáj a szív, csak a címzettnek ne küldjük e l.. . ” Ehhez hasonló, 
ügyesen alkalmazott, a kimondottakon messze túlmutató fogást még 
többet is találhatunk, és ezek, még ha egyiküket-másikukat talán 
öncélúnak, szükségtelennek is érezhetjük, sokban hozzájárulnak 
ahhoz, hogy megszeressük ezt a könyvet. Különösképpen vonatko
zik ez a „Tizenkettedik ácsorgásban” alkalmazott fintorra. Itt a feje
zet „előzeteséből” arról értesülünk, hogy a vitatkozók „mélyrehatóan 
elemzik a nemzetet mint történelmi kategóriát és keresik a közép
utat egyfelől a nemzeti nihilizmus, másfelől a sovinizmus között,” 
de rögtön ezután csak azt tudjuk meg, hogy a szereplők nyomda- 
festéket nem tűrő kifejezésekkel illetik egymást, s ezért „e mostani 
tárgyalás jegyzőkönyvének anyagát nem bocsátják a nyilvánosság 
elé”, őszintén szólva rejtély egy kissé, miért hőkölt vissza a szerző 
attól, hogy e roppant érdekesnek ígérkező témát még akár kissé 
„szőrmentében” kezelve is, ténylegesen megtárgyaltassa szereplőivel, 
mint ahogy az említetteken kívül is akad még számos más, szintén



felvethető kérdés a könyvvel kapcsolatban. De hát Fekete Sándor 
könyvének legfőbb érdeme végül is az, hogy semmire sem ad kizá
rólagos, egyértelmű választ. Helyette gondolatokat vet fel, gondol
kodásra és további vitára késztet. Ezért lehet csak vitázó formában 
írri róla.

(1971)



ÍGÉRETES ÚTKERESÉS

Bereményi Gé̂ a: A svéd király. Magvető Kiadó, Budapest, 1970.

Bereményi Géza a legfiatalabb magyar írónemzedék képviselője. 
Kötetének címadó novelláját már a Naponta más című antológiából 
ismerhetjük, már ott felfigyelhettünk sajátos építkezésére, izgalmas 
nézőpontjára, a szokatlan nyilvánvalóan tudatos keresésére. Ekkép
pen első, mindössze nyolc hosszabb-rövidebb írást tartalmazó kötete 
nem hatott meglepetésként: szinte természetesnek tűnt, hogy többi 
írásában is hasonló törekvésekkel találkozunk, csalódást akkor érez
tünk volna, ha ez az előre várt sajátos látószögkeresés elmarad. 
A keresés tényének megállapításához azonban logikusan kapcsolódik 
a „találás” számonkérése, természetesnek látszik, hogy mindenek
előtt azt kérdezzük: vajon a bizarrságra törekvés, a szándékolt 
játékosság, a képzelet és valóság egymásba olvadása önmagáért 
létezik-e csupán, vagy pedig a valóság újszerű láttatását, rejtett 
oldalainak megmutatását szolgálja?

„Azt mondják, egy novella magáért beszél -  vallja önmagáról 
Bereményi a kötet borítójának hátlapján, majd így folytatja: -  Ez 
nem igaz. Különösen mostanában nem, amikor a fogalmak olyan 
villámsebességgel cserélnek értéket, és egyre kevesebben képesek 
különválasztani az értékest az értékelentől. Egyik novella a másikat 
magyarázza, borítja fénybe vagy árnyékba.” És valóban jó, ha eszünk
be véssük ezt a figyelmeztetést, pl. a Csendőrök és a Játékok a vadász- 
területen című írások kapcsán. Az előbbi ugyanis önmagában szem
lélve valóban csak öncélú játszadozásnak hat, nem egyéb, mint röpke 
kis kép csendőröket, gyilkosságot, kivégzést játszó gyerekekről, 
amelynek elolvasása után nem akarunk belenyugodni a játék komolyra 
fordulásának elmaradásában, tehát a mögöttes mondanivaló hiányá
ba, amíg végül mégiscsak rá nem kényszerülünk, hogy kötet egyetlen



„üres” novellájának könyveljük el. Jóval több elnézéssel szemlél
hetjük azonban, ha úgy tekintjük, mint holmi ujjgyakorlatot a máso
dikként említett íráshoz, amelyben kétségtelenül a kötet egyik leg
inkább gondolatokkal teli és gondokodásra késztető írását üdvö
zölhetjük. Itt is játékkal találkozunk, csakhogy itt már felnőtt fiata
lok játszanak: négy fiú, és egy lány játssza el egy elhagyott vadász
házban, mintegy szórakozásból, egy képzeletbeli illegális forradal- 
márcsoport tagjainak kölcsönös vádaskodását, amelynek során 
a szereplők a közöttük megbúvó áruló kilétét és árulásának indíté
kait igyekeznek feltárni. Ez a „forradalmasdi” már önmagában is 
felveti a forradalmi magatartás kérdését a konszolidált forradalom
ban. E konstellációban aztán csak látszólag paradoxon, hogy a némi
képpen a koncepciós pereket is idéző vádaskodás többnyire éppen 
a konformizmus pozíciójából történik, a „vád képviselői” kalan- 
dorságot, szükségtelen kockázatvállalást vetnek a gyanúsított sze
mére, ergo -  és ebben rejlik az írás sajátos iróniája -  a langyosan 
üzleties fogyasztói szocializmus egyedül üdvözítő voltát bizonygat
ják. De ugyanakkor a játék résztvevői valamint zavaró belső nyug
talanságnak is hangot adnak: „Minden nyugalom a veszély nyugalma 
(...). A nyugalom fenyegetés” -  olvashatjuk a 116. oldalon, máshol 
meg a kétely nyílt felszínre vetődésével is találkozhatunk: A „végcél 
pedig oly távoli, hogy számtalan út vezethet hozzá. Mért ne jár
hatnának helyes úton a minket üldöző detektívek?” (125. 1.) De 
tegyük hozzá sietve, hogy ezek a detektívek nem is léteznek, a játék
nak egy csoport vadász megjelenése vet véget. Ennél is érdekesebb 
azonban, ahogyan a szerző, egyes gyanúsítottak személyét váltogatva, 
az árulás lehetséges belső indítákait veszi sorra: Lászlóból azért 
válhat áruló, mert a „mozgalomhoz” voltaképp egyéni szereplés
vágyból, „önmagvelósítási” céllal csatlakozik, Attilát szélsőségesen 
racionális szemlélete viheti ugyanerre az útra, az, hogy a győzelem 
elérhetőségét logikus érvekkel nem látja eléggé alátámasztottnak, 
míg a legegyénibb belső motiváció Ferencé, a csoport vezetőjéé, 
aki a változások szükségességét felismerni képtelen átlagemberek 
tömegét mélységesen lenézi, s ebben gyökerezik saját elhivatottságá
nak tudata és egyben hajlama is az önkényeskedésre, ami voltaképpen



szintén az árulás egy formája -  a „forradalmár gőgnek” a felmutatása 
kétségtelen telitalálatnak hat, úgyhogy ez a motiváció, a benne rejlő 
lehetőségeket tekintve, talán még túl is mutat az írás keretein, pl. 
elképzelhető egy forradalmárkarriert végigkísérő regény lélektani 
magjaként is, de egészében véve az elbeszélésben ábrázolt különös 
játék akár egy intellektuális vitadráma keretszituációját is képez
hetné. Ugyancsak az árulás és a mindent átszövő megalkuvásba 
való kényszerű és keserű belenyugvás novellájának tekinthető a kal
lódó fiatalokat bemutató Lángos, amelyben elsősorban a két cselek
ményszál ügyes egybefonása megragadó, főleg az, ahogyan az írás 
két egymást kiegészítő komponense a mondanivaló fokozott ki- 
csendülését szolgálja: a lángossütéstől remélhető anyagi haszon 
kedvéért a festő Vészeli azokat a kedvenc képeit adja el, amelyektől 
korábban nem akart megválni, az „én” Gordon Tamás pedig a „bom
baüzlet” bűvöletében inkább visszautasítja szerelmét, Zsuzsát, akit 
nem sokkal előbb még igyekezett a férjétől való válásra rábeszélni 
(itt említjük meg futólag, hogy az Utolsó kör a vízen című, legfőkép
pen az ügyes csattanó révén komolyabb tartalmat kapó novellában 
sok tekintetben ennek a szerelemnek az előképe bukkan föl). Az írás 
végkifejlete pedig még inkább elmélyíti a sivárságnak azt az érzését, 
ami végig áthatja az elbeszélést: azt ugyanis, hogy a két vállalkozó 
szellemű fiatal helyett, a megvesztegetésre áldozott tetemes összeg 
ellenére, a lángossütési engedélyt az egyik illetékes hivatalnok rokona 
kapja meg, semmiképpen sem lehet valami jól megérdemelt pórul- 
járásnak tekinteni; sokkal inkább azt példázza ez, hogy az „árulók” 
megnthetetlenül alulmaradnak a birtokon belüliekkel, a „még csak 
nem is árulókkal” szemben. Kár, hogy a szerző itt szinte kizárólag 
a „hemingwayi”, párbeszédekből felépült novellának éppen legin
kább metanulható rutinelemeire épít (éppen a legfőbb érték, a sorok 
közötti érzékeltetés hiányzik az egészből), s így ez a rendkívül éles 
töltetű és szerkezetileg is jól felépített novella esztétikai megvalósu
lásában kissé elmarad mondanivalója mögött. Emellett ebben az 
írásban a máskor oly megkapó játékos elemek is háttérbe szorulnak. 
Annál inkább játékosnak mondható a kötet sorrendben legelső 
novellája, az Irodalom, amelyben megtaláljuk az írói hitvallás elemeit



is, sőt bizonyos értelemben „műhelytitkokkal” is megismerkedhe
tünk, pl. a valóságos élményanyag metamorfózisával, irodalommá 
válásával; viszont az, hogy Dobrovics, a fiatal Író, aki titokban 
nagybeteg nagyanyja halálát kívánja, egy kémtörténetet Ír, amely 
a nagyanyjáról mintázott öregasszony megfojtásával végződik, 
s ugyanakkor nagyanyjának azt hazudja, hogy Victor Hugó Nyo
morultak című regényét ő írta álnéven, amivel mellesleg az öreg
asszony utolsó óráit is könnyebbé teszi, legfőképpen Bereményi 
lélektani érdeklődéséről tanúskodik. Lényegében lélektani foganta- 
tású A svéd király is. A bizarr alapötlet ugyanis, a Nagy Péter ellen 
hadakozó XII. Károly svéd király kilépése a Somogyi által olvasott 
könyvből, az, hogy önálló életre kelve önmagát igyekszik igazolni, 
s ugyanekkor makacsul érdeklődik Somogyi volt szerelme, Ágnes 
iránt, akire viszont Somogyi nem szívesen emlékezik, cseppet sem 
hat holmi önmagáért való zsonglőrködésnek. A közös lélektani 
szál kettejük minden áron való önigazolásra törekvésében lelhető 
fel, kár azonban, hogy a szerző éppen csak érinti ezt a szálat, és nem 
aknázza ki jobban mindazt, ami ebben a történelmi szintű cselekvést 
és a magánélet apró mozzanatait egyaránt meghatározó lélektani 
tényezőben mint lehetőség megmutatkozik: az, hogy a két figura 
egymást kérdőre vonja, a meglevőnél sokkal többet is felszínre 
hozhatott volna, főleg, ami a dolgok etikai oldalát illeti. Már címével 
is a történelem iránti erős érdeklődésre vall a Történelem című 
hosszabb elbeszélés is, amelyben Károlyi Mihály inasáról, Boksáról 
olvashatunk. Bereményi a hajóút leírásakor a szimbolizálás kitűnő 
lehetőségét találja meg; elmondja, hogy Boksa képtelen megérteni 
a zónaidő fogalmát, s így az Amerikába igyekvő hajón az órák vissza- 
igazításában gazdája elleni összeesküvést lát, amellyel szemben hiába
való minden védekezés, s ez a rögeszme annyira áthatja, hogy később, 
a forradalom bukása után minden együttműködést elutasít az ille
gális mozgalom emberével, és inkább az öngyilkosság útját választja. 
Talán szükségtelen is megjegyezni, hogy magatartása milyen mér
tékben jelképezi itt a magyar történelem egy egész korszakának 
kollektív közérzetét, s hogy egészében véve is egy sajátos, elszomo
rító „nemzeti jellemvonást” szimbolizál. De ugyanígy szinte a kulcs-



jellegű szimbólum szerepét tölti be a szervezetből minden fölös
leges bomlásterméket kipárologtató gőzfürdő a Levelet Zs. asszony
nak című elbeszélésben, amely Kazimierz Brandys lengyel író Levelek 
Z. asszonyhoz című könyvét idézi emlékézetünkbe, nyilván nem is 
véletlenül, mert az írás hőse a gőzfürdőből gondolatban intéz levelet 
Zs. asszonynak lengyelországi élményeiről (érdekes megjegyezni, 
hogy a lengylországi út leírása mennyire emlékeztet Módos Péter, 
ugyancsak a Naponta más című antológiából ismert, Futás című 
elbeszélésének egy részletére, még szerepét tekintve is, annyira, hogy 
emögött közös élményt sejtünk); útja során éppen a lengyel-magyar 
történelem közös sajátosságainak felismerése révén döbben rá kö
zép-, illetve kelet-európai mivoltára is, arra, hogy mindazt, ami 
a táj és a történelmi múlt meghatározó szerepe révén lényének részévé 
vált, semmiféle „gőzfürdő” sem párologtathatja ki belőle. „Hiába 
a tisztítószerek, mert a csókok, az ütések bőrünk alá bújnak, ereinkbe 
kapaszkodnak. Testünk -  mint térkép őrzi a földtani változások 
nyomait -  jelekkel teli, s egyszerre több helyen feltalálható, a jelen 
pillanat csak szimbólum, testünk pillanatnyi állapota az addig ránk 
csókolt szerelmek, ránk mért ütések összességének arzenálja.” Tíz 
oldallal odébb pedig e kozmopolidzmussal és kísértő jelenlétével 
belső vitát folytató, kitűnő intellektuális elbeszélés mondanivalójának 
mintegy összefoglalásával találkozunk: „Levelemben -  ha figyelme
sen átolvassa -  számos esetben találkozhat a »történelem« szóval. 
Jogos a kérdés: miért keresem én mindenütt, mindenben a történel
met? Különös érzékem ösztönözne erre? Korántsem. Inkább igényem 
van rá. Vegyük most szemügyre, miből táplálkozhat ez az igény?... 
Ez a hely, ahol élünk -  idézem levelem egyik állítását - ,  jól tudjuk, 
a drámai fordulatok helye, de tán sehol sem ilyen erős és élő a múlt, 
mint itt és közvetlen közelünkben. Történelmünket mintha ollók 
vagdosták volna darabokra -  így látom gyakran. Mert én is hajlamos 
vagyok arra, hogy a pillanatnyilag égető kérdések felől nézzek vissza 
a jelen végtelenbe nyúló okaira. De innen ered az az ön által oly sok
szor megmosolygott makacsságom is, mellyel az összekötő szálakat 
keresem fordulatok szabta történelmünk darabjai között. A folya
matosságot, az összefogó erőt.”



Ez az idézett szöveg, úgy véljük, önmagáért beszél, s ha ehhez 
kiegészítésképpen megemlítjük e helyenként esszészerű írás mesteri 
felépítését, az idősíkok ügyes átváltásait, egymáshoz kapcsolását 
és a megragadó hangulati elemeket, akkor talán sikerült érzékeltetni, 
hogy Bereményi leginkább ebben tudta megteremteni eddigi, többi 
írásában inkább külön-külön megmutatkozó erényeinek szintézisét. 
Egy komplex szintézis ígéretét, amely a kötet egészére jellemző, 
kicsit még bizonytalan, több irányban is utat kereső írói magatartás 
ellenére is arra vall, hogy Bereményi Gézáról még hallani fogunk.

(1971)



CSÖRSZ ISTVÁN REGÉNYE

Sírig tartsd a pofád. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1971.

„Valami olyan szar érzés fogott el, majdnem úgy voltam, hogy 
szerettem volna egyből megölni magamat. Akkor már tudtam, 
miért hozott ide. Odavitt a muterom sírjához. -  Akár milyen furcsa, 
éppen úgy nem jött ki könny a szememből, mint neki, amikor meg
látott. Nem az jutott eszembe, hogy az anyám volt, hanem a szemét- 
ségei.” Csörsz István: Sírig tartsd a pofád símű dokumentumre
gényéből, az utóbbi hetek egyik legizgalmasabb olvasmányából 
másoltam ki a fentieket, miközben furcsa módon valami arta késztet, 
hogy Hans Fellada közismert regényének címét többesszámúvá 
alakítsam át: „mi lesz veletek, emberkék?” Mert Csörsz könyvében 
tulajdonképpen csak emberkékről esik szó, szerencsétlen, félresike
rült életű emberkékről. Az, hogy mellesleg „hippik” is, inkább 
csak címke rajtuk. Nem véletlenül teszem egyébként idézőjelbe 
ezt a szót, hanem mert Csörsz István könyvének rövid bevezetőjében 
maga is ezt írja róluk: „Szerencsére segítségére sietett (mármint 
a könyv egyik főszereplőjének, Zord Khánnak) néhány újságíró: 
megnézték, hány centi a hajuk, hány folt van a farmerükön, megkér
dezték a nevüket, és azt, hogy mit csináltak ma délután, aztán meg
magyarázták nekik, hogy ők tulajdonképpen hippik.” De vajon 
valóban azok-e? Mindenesetre attól eltekintve, hogy maga a hippi 
fogalma is elég képlékeny valami, s a köztudatban sokkal inkább 
jelent egy bizonyos hajviseletet és öltözködési módot, mint ponto
san meghatározott magatartásformát, s ennélfogva sokakra ráragaszt
ható, illetve sokan adományozhatják maguknak ezt a címet, egy 
bizonyos: aki Csörsz könyvétől valamiféle „hippi-romantikát” 
várt, demonstratív, kritikus szembefordulást a társadalommal, vagy 
éppenséggel a „virággyerekek” szelíd civilizáció- és elidegenedés-



ellenességét, csalódni fog. Ám aki arra gondol, hogy elolvasása 
révén szánandó, segítségért kiáltó emberi sorsokba nyerhet betekin
tést, annál inkább megdöbbentő, tanulságos olvasmánynak fogja 
találni.

Zord Khán és társainak sorsa ugyanis, ha akarom, banális, köz
helyszer ű, olyan, amilyennek eleve gondoljuk ezeket a sorsokat: 
a vallomásaikból felszínre kerülő tényeket rendőrségi nyomozók 
vagy fiatalkorú bűnözőkkel foglalkozó szociális munkások való
színűleg unottan hallgatnák, talán éppen a mindenáron meghatni 
akarást s az enyhítő körülményekre való hivatkozást hallva ki belő
lük, s ha történetesen hivatalos jegyzőkönyvbe diktálva hangzanak 
el, talán nem is jogtalanul. De éppen mert nem ilyen kényszerhelyzet 
szüleményei, sokkal inkább hátsó gondolat nélküliek, spontánabbak, 
megrendítőbbek, komolyabban is kell vennünk őket, „lázadásuk” 
s nemegyszer pózaik mögött is a valóságos kiváltó okokat, legfő
képpen a kora gyermekkor személyiségformáló tényezőinek sze
repét keresve és találva is meg mindjárt, mivel akár Zord Khán, 
akár Bőrlábú, Max vagy Patkány vallomását olvassuk is, egy percig 
sem lehet vitás számunkra, hogy a zilált, szeretet nélküli gyermekkor, 
a csak valamennyire is harmonikusnak mondható családi fészek 
hiánya formálta őkel olyanokká, amilyenek lettek. Hála a magnóba 
mondott vallomásoknak, a dokumentumregény szereplőinek sze
mélyiségéről, lelki eltorzulásáról szinte komplett képet kapunk, 
s megérthetjük pl. Zord Khán Erika iránti „nagy szerelmének” 
önmagában visszariasztó szadizmusát, s általában Zord Khán bete
ges nőgyűlöletét, és ugyanígy érthetőnek vagy legalábbis megma- 
gyarázhatónak tekinthetjük Bőrlábú alábbi társadalomellenes, 
a „normális” emberekkel szembeni megnyilatkozását is: „Boldog 
vagyok, ha gyűlölnek, mert annyira lenézem őket, hogy ezen ke
resztül tudom: jól csinálom.” Belső sérüléseiknek szinte pontos 
helyére, mibenlétére is rátalálhatunk: Németh László ír Szörnyeteg 
című drámájában az ember kapcsolatteremtő készségét hordozó 
„szabad vegyértékeiről”. Hogy eredetileg mennyi ilyen „szabad 
vegyértéke” lehetett volna ezeknek a félresiklott életű szegény 
fiúknak, azt természetesen lehetetlen tisztázni, bizonyosnak látszik



azonban, hogy hányatott gyermekkoruk, rossz mikrokömyezetük 
éppen ezeket roncsolta szét.

Ebből a szempontból nézve tehát a könyv főszereplői kapcsolat
teremtési és adaptálódási képtelenségükkel, állhatatlanságukkal, 
bizonyos értelemben pszichopatáknak vagy legalábbis patologikus 
jellemeknek tekinthetők, akik a társadalmonkívüliséget vagy tár- 
sadalomellenességet nem „elvi meggondolásból” vállalták. A „hippi 
ideológia”, amennyiben egyáltalán lehetséges ilyesmiről beszélni, 
inkább csak egyfajta járulék, amin „kapva kapnak”, mint olyan 
eszméken, amelyek igazolják őket, és csoportba verődésükhöz 
valamiféle „eszmei alapot” teremtenek. Ennélfogva „értelmiségi” 
társaikat, Pipás Pierre Mendozát, a költőt, Jónást, a festőt, Ricket, 
a „filozófust”, akiknek a könyvben mellékesebb szerep jut (néhány 
megnyilatkozásukat, „alkotásukat” azonban így is megismerhetjük: 
legérdekesebb ezek közül kétségtelenül Jónás „Végrendelete”), 
s akik valójában más társadalmi környezetből csapódtak hozzájuk, 
alapjában véve lenézik, érezve, hogy magatartásuk az övéknél 
sokkal kevésbé autentikus, mesterkéltebb, pózszerűbb; kissé úgy 
viszonyulnak hozzájuk, ahogyan a munkásmozgalom hőskorában 
az igazi „proli” viszonyult a szövetségesként hozzácsatlakozó 
„tulkokhoz”, a radikális értelmiség képviselőihez. Alighanem kissé 
több joggal, mint a hasonlatképpen említett utóbbiak, mert ameny- 
nyiben pl. Rick alakja mögött is valóságos figura rejlik, és megtör
tént dolog öngyilkossága is, nyilvánvaló, hogy halálával nem érte 
nagy veszteség a filozófiát. Zord Khán dühét egyébként éppen 
e szenvelgő, zagyva nyavalygás, a fedezet hiánya váltja ki, amikor 
véget nem érő szitoktirádával válaszol a magnetofonszalagon Rick- 
nek, aki előbb ugyanott primitívnek nevezte őt és társait. Ettől 
eltekintve azonban tulajdonképpen magam is primitívnek érzem 
Zord Khánékat, még ha bizonyos dolgokban értelmesek is, sőt 
egyikük-másikuk, figyelembe véve életmódját, hányatottságát, meg
lepően olvasottnak is tűnik. Primitívségük viszont nem látszik 
„eredendőnek”, alkatinak, hanem szerzettnek inkább. Létrejöttét 
mindaz, amit gyermekkorukról megtudunk, éppen eléggé meg
magyarázza, belső lényege, tartalma pedig leginkább talán úgy



írható le, hogy ösztönös-érzelmi szférájuk teljesen kiszabadult az 
értelem kontrollja alól, ennek folytán tetteiket szinte kizárólag 
pillanatnyi hangulataik, ösztönös impulzusaik irányítják, akkor is, 
ha ennek végzetes távlattalanságát ők maguk is látják. Ilyenformán 
értelmük mintegy hatástalanná lesz, nemcsak „elveik”, de Ígéreteik, 
fogadkozásaik betartására is képtelenek, emócióikat a legcsekélyebb 
mértékben sem képesek szublimálni és „szocializálni” ; ennek kü
lönben maguk is tudatában vannak. Jól példázza ezt Zord Khán 
„nagy szerelméről” szóló vallomásának egy részlete: „Egyszer fek
szünk az ágyban, azt mondja, Tindai, hányszor csaltái te meg engem? 
Mit tudom én, nagyon sokszor, és te? Megmondhatod nyugodtan, 
nem bántalak. Hát én is megcsaltalak egyszer. Erre úgy összever
tem, mint még senkit az életben.”

Ezek után igazán nem tudom, mit lehet mondani lázadásukról. 
Azt, hogy nemcsak ösztönös, de primitív is? Vagy megemlíteni, 
hogy bizonyos fajta primitivizmus alapjában véve jellemző a „valódi” 
hippikre is? Sokkal helyénvalóbbnak érzem, ha azt mondom, hogy 
ezek a fiatalok lázadnak ugyan, sokszor tudatosan is, de bármi 
ellen véljenek is lázadni, valójában múltjuk terhe ellen lázadnak, 
amitől viszont csak úgy szabadulhatnának meg, ha a történeteken 
változtatni lehetne, s az időt visszapergetni.

Bármennyire céltalan és sehová sem vezető legyen azonban ez 
a lázadás, bizonyos értelemben mégis leleplező. Nemcsak arra gon
dolok itt, hogy a társadalom „nem törődik” ezekkel a bűnözés 
szélére sodródott fiatalokkal, hiszen mi mást is tehetne végeredmény
ben, mint amit tesz, ti., hogy egyrészt igyekszik eltéríteni őket 
eddigi életformájuktól, másrészt pedig rendőri intézkedésekkel 
védekezik ellenük, bár ugyanakkor a könyvben több helyen leírt 
brutális rendőri megnyilatkozásokon el lehet gondolkodni (az meg 
kifejezetten képtelenség, sőt komikus, hogy a rendőrség, úgy lát
szik, sokszor minden hosszú hajú fiatalt bűnözőjelöltként kezel), 
hanem arra a fura kettősségre is, hogy ezzel párhuzamosan ugyan
annak a társadalomnak egy másik „részlege”, legfőképpen a szóra
koztatóipar, érdekes színfoltot, egzotikumot lát bennük, s a maga 
céljaira igyekszik őket felhasználni. Érdekes fényt vet erre a regény



nagyszerűen felépített fináléja, amely, hasonlóan a dokumentum
anyagot, az egyes vallomásokat összekapcsoló rövid, de beszédes, 
életképszerű részletekhez, kétségtelenül a valóságelemeket tudato
san átcsoportosító írói kompozíció. Ebben a részben ugyanis Zord 
Khán a neki küldött meghívásra abban a hiszemben érkezik a Tele
vízió szerkesztőségébe, hogy a tervezett film, amelyben társaival 
együtt szerepelnie kellene, róla és csoportjáról formálna reális képet, 
hamarosan kiderül azonban, hogy csupán valami felszínesen szóra
koztató fércműhöz lenne rájuk, asztalokat felborító, verekedő 
statisztákként szükség. Csörsz az ezt követő csalódás leírásakor 
igen finoman érzékelteti azt a Zord Khán társadalomellenességének 
felszíne alatt meghúzódó rejtett segftségvárást, ami, úgy látszik, 
e soha el nem készülő filmbe vetett reményeiben jut kifejezésre. 
Csalódása egyébként azt is jelenti, hogy vállalkozása, az az elhatáro
zása, hogy csoportját úgy-ahogy elhatárolja a valódi bűnözőktől, 
voltaképpen kudarcot vallott. Ezt követő elkeseredett és pánikszerű 
futása Lordék már mélyebbre süllyedt galerijához, voltaképpen 
jelképes kiűzetés a társadalomból. Lordék káröröme és Zord Khán 
megveretése általuk valójában azt érzékelteti, hogy végső fokon 
sem ő, sem társai nem szabadulhatnak a munkakerülésnek, a csa
vargásnak és a brutalitásnak abból a világából, amely magába zárja 
és valószínűleg véglegesen a Lordék választotta útra sodorja őket. 
Némiképpen a könyv ellentmondásának tűnik azonban, hogy Csörsz 
alig érzékeltet valamit hősének ilyen szándékairól, ezekről úgyszól
ván csak a regény bevezetőjéből értesülhetünk: „Zord Khán elkép
zelése az volt, hogy kiszakad csoportjával az alvilágból, és megmutat
ja az embereknek: hosszú hajjal is lehet rendesen élni, dolgozni. 
Nehéz feladatra vállalkozott. Szerencsétlenül alakult életük súlyos 
terhei, jellemhibáik, újabb és újabb visszaesésük önmagában is 
elég problémát okoztak volna. Legfőbb baj azonban az volt, hogy 
maga sem tudta, hová vezesse népét” -  áll itt, ám később a szöveg
ből erről az elképzelésről szinte semmit sem tudunk meg, csupán 
a „hová?” kérdését érzékelhetjük.

Visszatérve azonban a könyv, illetve a benne ábrázolt magatartás- 
forma leleplező voltához, elmondható, hogy az még más irányban



is megnyilvánul, mégpedig olyképpen, hogy a könyv figuráinak 
társadalmonklvülisége objektíve nem is annyira a társadalmat a maga 
összességében és intézményességében, mint inkább a „normális”, 
konformista társadalmi embert leplezi le. Kissé szemügyre véve 
ugyanis azoknak az általában normálisnak mondott magatartásfor
máknak az összességét, melyek ezeket a fiatalokat a „nincs tovább” 
szélére lökték, egyszerre csak rádöbbenünk, hogy voltaképpen 
semmivel sem rosszabbak az úgynevezett tisztességes polgárnál, 
s „vétkük” legfőképpen abban a provokatív fellépésben rejlik, 
hogy többé-kevésbé nyíltan, sőt néha tüntetőén teszik meg mindazt, 
amit a „tisztességes” polgár suba alatt, lehetőleg a törvényekkel 
összhangban és a morális normák látszólagos tiszteletben tartása 
mellett követ el. Zavaróan leplező hatásukat éppen az okozza, ami 
talán egyedül rokonszenves bennük: legkevésbé a hipokrízisre 
képesek, ami különben „fogyatékosságot” is jelenthet, a bűnök 
„társadalmasítását” lehetővé tevő képesség hiányát.

Ennyiben izgalmas, tanulságos könyv tehát a „hippi csoport” 
magnetofonos kísérőjéül szegődött, első kötetes Csörsz István 
dokumentumregénye. Az írásom elején felhangzó kérdés: „mi 
lesz veletek, emberkék?” azonban válasz nélkül marad. Csörsz 
becsületes alkotó, nem ajánl álmegoldást ott, ahol valójában nem 
kínálkozik megoldás. Szerényen a háttérbe húzódva, semleges 
marad. Miután a „mélyből” felhozott problémáknak nem éppen 
étvágygerjesztő és kissé kellemetlen szagú adagját a társadalom 
asztalára tette: itt van, kóstoljátok meg, lehet, hogy nem ezt akar
tátok, de mégiscsak ti főztétek.

(1971)



HÁROM KÖNYVRŐL, 
AVAGY A „KÜLÖNBÖZŐSÉG” KÉRDÉSÉRŐL

„Jelentős, hogy Mándy prózájának irányát ma sokan követik; ha 
az újabb magyar elbeszélések gyűjteményes kiadásait vizsgáljuk, 
nem nehéz az ő hatásának, prózai világának s nyelvének nyomait 
felismerni, bár ő maga visszautasít minden irodalmi iskolát, nyilván 
elsősorban azért, mert a hatásokban legtöbbször önmaga karikatú
ráját láthatja meg.” Mándy Iván Mi az, öreg? című novellás köteté
ről Írja a fentieket Bányai János, s ha gondolatban tovább főzöm 
ezt a Mándy hatásával kapcsolatos megállapítást, úgy tűnik, ez a Mán- 
dy-karikatúrákat eredményező hatás kétféleképpen is megnyilvánul
hat. Legtettenérhetőbben mindenesetre akkor, ha a „tanítvány”, 
mesterének szűkszavúsága és felvillanó képekben megnyilvánuló 
filmszerűsége mellett mindenekelőtt annak „kihagyásos” módsze
rét kívánja utánozni, gyakran és előszeretettel él az elhallgatás esz
közével, éppen csak ott, ahol nem szabadna, s nem ott, ahol szükség 
lenne rá; elsősorban ilyenkor válhat az alkotás karikatúraszerűvé, 
emellett kaotikussá, érthetetlenné is. Kevésbé közvetlen hatás 
viszont, ha a követő (vagy aki annak látszik) megelégszik a kép-, 
illetve filmszerűség, továbbá a mindenáron való tömörség átvételé
vel; ennek eredménye legtöbb esetben egy bizonyos kilúgozottság, 
felszínes riportszerűség.

De persze eszem ágában sincs Mándy-hatással megvádolni Jókai 
Annát, akinek A labda című, egy (címadó) kisregényt és kilenc 
hosszabb-rövidebb elbeszélést tartalmazó kötete kapcsán a fenti 
néhány gondolat felmerült. Valószínűbb, hogy esetében már nem 
is lehet szó egy meghatározott alkotó befolyásáról, hanem csupán 
divattá vált, riport-novellákat és „gyorsregényeket” eredményező, 
hibásan értelmezett tömörségre épülő és könnyen népszerűsödő 
filmszerűségről. Na de nem is az ennek következtében létrejött 
olvasmányosság ellen van kifogásom, hanem csakis az ellen, hogy



ez a könnyed és látszólag frappáns tálalás komoly és jobb sorsra 
érdemes témák, mélyebben és árnyaltabban kibontakoztatható 
koncepciók és mondanivalók temetőjévé válik.

Ámde lássuk inkább elsőnek talán a clmadó kisregényt, amely 
egy Pestről -  a megtalált béke és az értelmes tevékenység reményé
ben -  vidékre menekült kultúrházi gondoknőnek -  több sikertelen 
házasság és kapcsolatteremtési kísérlet utáni -  újabb hajótörését 
mondja el, s ugyanakkor a magyar vidék bizonyos kulturális meg- 
rekedtségétől is bemutat néhány többé-kevésbé sikerült pillanat- 
felvételt. Ezek azonban inkább csak egy igazán sikerült mű lehető
ségeit villantják fel, anélkül, hogy valóban eleven és érzékletes 
képpé állnának össze, olyan sikeres és mélyebb rétegekbe is bevilágí
tó módon, amilyen például Karinthy Ferenc kitűnő kisregénye, 
az ősbemutató. Jó ellenpéldája ez az írónő kísérletének, aki -  he
lyenként ugyan elevennek tűnő villanásokkal, de meglehetősen 
esetleges egymás mellé helyezéssel -  lényegében megelégszik a pro
vincializmus tüneteit magukon hordozó apró tények elmondásával, 
a „pletykavilág”, a kisszerűség megnyilvánulásainak felszínes ada
golásával; ennek folytán, amennyire ettől a tényanyagtól, pl. Rókáné 
fecsegő életvidámságától, a kezdeményező-alkotó adottságait ci
nizmusba fojtó Patkó Béla különcködő kallódásától, vagy a helyi 
festőcsillag Gavallér Mihály bonvivános ömlengésétől, na meg egy 
Bánk bán-előadás, akár elszomorító vajdasági tényeket is emlékeze
tünkbe idéző sorsától kitelik, légkört is teremt. Az összkép mégis 
szegényes, alighanem a vágásoknak, kihagyásoknak valahol mélyeb
ben, „egy réteggel lejjebb” kellene lenniük, valahol ott hozva műkö
désbe az olvasó képzeletét, ahol az már nem csupán a futólag említett 
vagy sejtetett eseményeket egészíti ki, hanem a mögöttük meghúzódó 
rugók meglátására válik képessé, s von le bizonyos konzekvenciá
kat általánosabb síkon. S persze a főhősnőről, Melindáról is többet 
kellene megtudnunk, mint hogy három férfi volt az életében, akár 
még több tényanyagot is, nem a megismerésük kedvéért, hanem 
mert a szerző szófukarsága így képtelen megteremteni azt a drámai- 
ságot, amely az asszony kiábrándultságának, fásultságának, egész 
hajótöröttségének érzékeltetéséhez-elhitetéséhez szükséges; ennek



folytán „bukása” Gavallérral, akit maga is nevetségesen kisszerű 
figurának érez, valamint félresikerült, tragikomikusnak szánt 
öngyilkossági kísérlete is inkább csak a szerző szándékát érzé
kelteti. És elsikkad persze a lényeg is, mely pedig nem csupán benne 
rejlik a kisregényben, hanem kifejezése nyilvánvalóan Jókai Anna 
szándékában is állt. Az ti., hogy a Patkó Béla által „rendes, jobb 
sorsra méltó kis teremtésnek” mondott Melinda éppen azért érdemli 
meg ezt a meghatározást, mert változtatni akar, vannak elképzelései, 
szeretne létrehozni valamit, munkáját nem csupán a fizetéséért 
végzi, és... sorolhatnám tovább, de elég annyi, hogy több, mos, 
mint a többi. És persze jaj annak, aki... De ezt hagyjuk inkább. 
A lényeges mindenképpen az, hogy Melinda reginyhos lehetett volna, 
akár egy „nagy” regény hőse is. Valójában azonban egy kisregény 
hőse se lett igazán. És egy kicsit mégiscsak kár, hogy nem lett azzá.

Mert természetesen arra gondolok itt, hogy regényhős, különösen 
egy központi figurára épülő társadalmi regény hőse valójában csak 
az lehet, aki — akár adottságai, akár pusztán állásfoglalása vagy 
törekvése folytán — valamiben különbözik a többiektől, s ilyenfor
mán szembenéz, „szituációba kerül” környezetével. Nem véletlenül 
említettem hát regény hőst, kissé talán meglepő módon egy félig-meddig 
novella (kisregény), illetve novellás kötet kapcsán, arra gondolva, 
hogy novellahősként egy minden tekintetben átlagos és a többségtől 
magatartás dolgában sem különböző figura is helyénvaló lehet, 
s teljesen kitölthet egy pillanatképet, anélkül, hogy hiányérzetet 
keltene bennünk. Érdekes viszont, hogy Jókai Anna számos, a cím
adó kisregénynél sokkal sikerültebb rövid lélegzetű írásának hőseiből 
sem hiányzik ez a regényhősvonás, úgyhogy a Melindára jellemző 
különbözést-szembenállást nem egy novellájában is megtalálhatjuk. 
Többnyire ezekben a is „világgal”, a középszerűségre visszavezet
hető kispolgári magatartással való nyílt vagy burkolt összeütközés 
formájában, és rendszerint olyan kimenetellel, hogy a kiválóbb, 
a különbözőbb figura marad alul a küzdelemben, vagy csupán egy 
törekvés jut arra a sorsra, mint a Szép, kerek egész című egészen 
rövid novellában, amelyben egy hivatását komolyan vevő és igyekvő 
tanárnő magyaróráján Csokonai Kedv, remények... című ismert



versének magyarázata fullad a diákok röhögő értetlenségébe, s lesz 
az agresszív antiintellektualizmus áldozatává, vagy ugyanígy a Rab
lóulti címűben, ahol viszont egy bizonyos „farkaserkölcsöt” is 
jelképező, mindent elborító kártyadüh „zárja ki a napot” a külföl
dön nyaraló társaság életéből, és fojt meg minden tartalmasabb 
időtöltést is egyben. A fanyarul ironikus hangvételű Családi kör 
viszont már egy állandósult helyzetet ábrázol, a tartalmatlanság 
tartóssá válását, ahol csupán a férj és családapa figurája hordoz 
magában némi eleve halálra ítélt és törtető ambícióvá torzult láza
dást az őt körülvevő kisszerűséggel szemben. Ugyanilyen állóvíz- 
állapotot tükröz a Mindenkinek is, amelyben egy képkiállítás 
látogatóiról kapunk apró villanásokból összeálló körképet, s így 
érzékeljük a lapos, „fővárosi vidékiesség” szimptómáit, legfőképpen 
azáltal, hogy a festő alkotásai rendre a meg nem értés különböző 
válfajaiba ütköznek, amelyek közül legszerencsésebbnek még a szno
bizmus mondható. A Majd kialakul ellenben mintegy belülről és 
csírájában igyekszik megragadni ezt a fajta magatartásformát, lé
nyegében sikerrel, akkor is, ha a semmi iránt komolyan nem érdeklő
dő kis Surek -  eléggé elcsépelt recept szerint -  színes hazugságokkal 
próbálja kitölteni életének saját belső ürességéből származó váku
umát; a középiskolából kihullott s az állatkertben perecet áruló 
kislány alakjában van valami rokonszenvesen emberi, amiért szánni 
is tudjuk. Ezt a bíráló és ugyanakkor szánakozó kettősséget tükrözi 
a kötet utolsó, hosszabb és feltétlenül legsikerültebb elbeszélése, 
a Téli esték is. Ez az írás mintha több korábbi novella számos elemé
nek szintézise is volna, mintegy a többinél sokkal összetettebb 
képletre épül, sőt a már említett különbözőség-átlagosság közötti 
küzdelem is sajátos, a különbözőség győzelmének és vereségének 
egyaránt felfogható eredménnyel ér véget. Szappanos Bélának, 
a tévé pszichológiai előadássorozata népszerű előadójának ugyanis 
látszólag sikerül hatnia két hallgatójára, ennek eredménye azonban 
igencsak groteszk nak, sőt az egyik esetben tragikusnak is mondható. 
Hiába szónokol lakásán két volt osztálytársának tartalmas, kreatív 
életről, mindössze annyit ér el, hogy az eddig kizárólag családapai 
szerepének boldog langyos vizében lubickoló Kulcsár Gedeon



egyszerre képességeit messze meghaladó tervekkel kezd foglalkozni, 
végül pedig egy gazdag gyufadmke-gyűjtemény tulajdonosa lesz, 
szépen példázva, hogyan válik minden értelmes és jó szándékú taní
tás puszta „szöveggé” és alakul át önmaga ellentétévé, ha nem 
megfelelő talajban ver gyökeret, a szerencsétlen Kovács Leilában 
pedig Szappanos önismeretre késztető szavai csupán egy jótékony 
önámító mechanizmust hatástalanítanak, és döbbentik rá az asszonyt 
tulajdon életének holtpontjára, a „körülkerítettség” állapotára; 
ennek következtében végül is egy ideggyógyintézeti zárt osztály 
lakója lesz. Ezáltal a Téli esték bizonyos értelemben a Labda ellen
novellájaként is említhető, mintegy azt sugallva, hogy nemcsak 
a kisszerűség képviselői tehetik tönkre a különbeket mindent ellapo- 
sító félreértéseikkel vagy puszta inerciájukkal, hanem az utóbbiak 
is megtehetik ezt az előbbiekkel, amennyiben azok túlságosan is 
komolyan veszik őket.

Fanyar tanulságként foglalható össze tehát az író könyvének 
mondanivalója. Annyira, hogy eszembe jut Flaubert álláspontja, 
aki szerint semmi sem segíthet azokon, akik középszerűnek születtek. 
És ez, akárhogy vesszük is, lehangoló egy kicsit. Maga a nézet is, 
melyre, mi tagadás, magam is hajlamos vagyok, ám még inkább 
az a tény, hogy Jókai Anna kötetének alapkoncepciója ennyire 
tanulságként összegezhető. Pedig igazán nem holmi túlzott tételesség 
következményének tulajdonítható ez a minden leegyszerűsítés 
veszélye nélküli összegezhetőség, hanem az eszközök egysíkúságá
nak inkább, annak a sejtetés dolgában is elégtelen felszínességnek, 
melyről korábban szó esett már. Ezért nem nyújt ez a novellás kötet 
elég lehetőséget az igazán izgalmas portyázásokra sem.

*

Kertész Ákos Makra című regénye viszont annál inkább.
Sok szépet olvastam róla előzetesen, mégsem mertem „másodkéz

ből” tudomásul venni kvalitásait.
Miért, milyen sajátosságaival szolgált rá Kertész Ákos regénye 

a mindenképpen megérdemelt elismerésre?



Ezért talán?
„Azon az éjszakán nem aludt. Elhatározta, hogy nem gondolko

dik, nincs min gondolkodnia, eldöntötte már, fölösleges, ez az 
egész másnapi találkozás végtelenül fölösleges (persze hogy lemegy 
azért, muszáj lemennie, ennyivel tartozik), de minden húzódozása, 
belső tiltakozása ellenére végig kellett gondolnia mindent; gyerek
korát, inaséveit, a katonaságot, a rövidre sikerült legényéveket, 
a nőket, akikkel lefeküdt, és akiket nem sikerült lefektetnie, és 
akik őt akarták és neki nem volt rájuk gusztusa, Szanyi Zsuzsát, 
a húsvéti veszekedést és Valit, a menekülését, házasságát, betegségét, 
és nem lett tőle okosabb; verejtékezve hánykolódott az ágyán, és 
hallgatta az alvók szuszogását és horkanásait, a roncsolt tüdőket 
át- meg átmosó, hűvös levegő sípolását a hörgőkön, orrnyílások
ban, garatokon, és konokul hessegette el magától a félelmes lehető
séget, a végső döntés, a nyitva hagyott ajtó fenyegetését, mert holnap 
még választhat, még megfordíthat mindent, még itthagyhatja ezt 
az egész nyomasztó, áporodott, de reális, megfogható életét, és 
nekiindulhat az ismeretlen jövőnek Valival; mindent itthagyhat, 
csak a múltját nem, és biztos volt benne, hogy a múltjával nem tud 
mit kezdeni odakinn. Kettőkor fölkelt, reszkető kézzel cigarettát 
kutatott a Safrankó éjjeliszekrénye fiókjában, s mikor megtalálta, 
megriadt a gyöngeségétől és mégse gyújtott rá, beburkolózott 
a takarójába s az állhatatosságába, s kerek szemmel bámult a meny- 
nyezetre hajnalig, akkor fölkelt a többiekkel, megreggelizett, ahogy 
szokott, a délelőtti fekvőkúrára engedelmesen kifeküdt, háromne
gyed tizenegykor összehajtogatta a pokrócát s lement a bacilukhoz, 
ahol Vali már várta.”

Ezért is kétségtelenül. Ennyit máris leírhatok az idézett részlet 
után, amelyben Makra Ferenc géplakatos, Kertész Ákos regényének 
száznyolcvanhat centis, robusztus hőse utoljára találkozik az ötven
hatos eseményekbe keveredett szerelmével, hogy aztán véglegesen 
elutasítsa a lány hívását a külföldre távozásra, mellékesen közbe 
szúrva, hogy az értelmetlennek tűnő „baciluk” szó a tüdőszanató
rium kerítésén levő nyílást jelöli, amelyen át az „illegális” beteg
látogatók szoktak a szanatórium kertjébe lépni. Mert feltétlenül



ez az igazi „regénypróza”, ez az összetett, el-elkanyarodó és vissza
térő hang, ez a szikrázó feszültség, ez a zihálás, ez teszi lehetővé 
az igazi, nem egyszerűsítő valóságábrázolást, a totalitás igényének 
megvalósítását -  minden többnyire elszegényítő, áltömör „filmsze
rűség” divatja ellenére is. Az a vissza nem riadás a bőbeszédűségtől, 
ami akkor is erénye Kertész regényének, ha helyenként talán csaku
gyan beszélhetünk bizonyos túlírtságról, vagy éppen szükségtelen 
magyarázatokról, pl. a lelki motiváltság helyenkénti túlrészletezé- 
séről, ami ugyan néha még bosszantó is lehet kicsit, mivel Kertész 
nemegyszer „lövi le” a „kritikusi felfedezések” lehetőségeit, azáltal, 
hogy miután már regisztráltuk magunkban Makra vagy valamely 
más regényalak egyik-másik gesztusának lelki rugóit, pár sorral 
vagy oldallal később annak részletes indoklásába ütközünk, ám 
szerencsére sohasem szájbarágó módon, még kevésbé unalmasant 
olyképpen tehát, hogy mit sem von le a regény értékeiből... Persze 
az is lehet, hogy „hazabeszélek”. Mindegy, vállalom. Mindenképpen 
vizet prédikáló borivó lennék ugyanis, ha ezt kifogásolnám, amikor 
mégiscsak tapasztalatból tudom, mit eredményez, ha olyan monda
nivaló torlódik föl bennünk, amit feltétlenül meg akarunk értetni, 
lehetőleg úgy, hogy félre ne értsék. Roppant feladat, sokszor re
ménytelen is. Ezért látom úgy, hogy Kertész azok „hibáiban” 
osztozik, akiknek mondanivalójuk van. De persze eszközeinek, 
stílusának értékei szorosan mondanivalójához kapcsolódnak.

Mindjárt az alapképlethez is. Ahhoz a nem mindennapi egyenlet
hez, amelynek megoldását a Makra szerzője feladatként maga elé 
tűzte, ahhoz az alapálláshoz, amelyből regényében a „különbözőség 
kérdéséhez” közelít, mintegy feje tetejére állítva a megszokott 
irodalmi konvenciót. Kertész Ákos ugyanis, ahelyett, hogy a „szo
kásos módon” egy mindenáron nagyot akaró tehetségtelen törte
tőről, dilettánsról, vagy feltörni akaró, de arra képtelen tehetségről 
írna regényt, egy többre hivatott, de kiteljesedni nem akaró, a kis- 
emberi-kispolgári életformához ragaszkodó hős regényét írta meg, 
olyanét, aki visszariad a különbözőségtől, s ezáltal önmaga tragédi
ájának okozója lesz. További magyarázat helyett azonban jöjjön 
egy újabb bizonyító idézet inkább:



„Az ember nem köpheti szemközt magát. A bőréből nem bújhat 
ki az ember. Amivé lett, azt vállalnia kell, mert azt maga csinálta, 
azért ő a felelős. Hogy ez és ez vagyok. És ez voltam. És nem voltam 
művész, és nem voltam szélhámos, és nem voltam forradalmár, és 
nem voltam betörő, és nem voltam miniszter, és nem én voltam 
a jani... pedig lehettem volna. De én olyanforma állat voltam, aki 
olyan akart lenni, mint más, mint mindenki, szóval észrevétlen és 
boldog szürke pont, egy a tömegből, akit nem vesznek észre, aki 
nyugodtan alszik, békésen vegetál, kopaszodik és kerek pocakot 
ereszt, akit tisztel a házmester, akinek a közértes előre köszön, 
a cigarettáját és a zsilettjét mindig ugyanabban a trafikban veszi meg, 
aki vasárnap délelőtt sétáltatja a gyerekét, míg az asszony otthon 
megfőzi az aranykarikás húslevest, és Nagy úrral, Kovács úrral, 
Porempovics úrral egyetemben a sarki kricsmiben korsó sört iszik, 
és szenvedélyes vitát folytat velük arról, hogy a csapolt sör jobb 
vagy az üveges; én azt akartam, Vali, ezért harcoltam, de nem akár
hogy: keményen és kegyetlenül, van állásom, találmányom, némi 
pénzem is, lakásom, feleségem, gyerekem, szeretőm; tökéletes 
ember vagyok. És most meg fogok dögleni” -  gondolja önmagáról 
végső számvetésként Makra a regény utolsó oldalain, gondolatban 
Valihoz szólva, élete elhibázottságának okait magyarázva, annak 
a Valinak, akinek szerepe korábban legfőképpen abban állt, hogy 
Makrát megérintve a „másság”, a különbözőség szellemével, alkal
matlanná tegye arra az életformára, melyet az, önmagát félreismerve, 
kezdettől fogva választott és vállalni akart. A Makra képlete ugyanis 
akár olyképpen is körvonalazható, hogy regény egy emberről, 
akit „megérintett valaki”. Vagy talán „valami” inkább. Tekintve, 
hogy Vali nemcsak „valaki”, de „valami” is, valóságos személyként, 
de egy bizonyos szellemiség emanációjaként is meghatározható. 
Az az ember, akit Makra barátja, az apolitikus és sokszor cinikus 
Zselényi a feladatát gépiesen teljesítő, munkaidejét ledolgozó, 
„profi” kommunistával szemben „hülye kommunistának” nevez, 
s aki „a napnak mind a huszonnégy órájában állandóan politikus, 
még az ágyban is, ráadásul azt hiszi magáról, hogy forradalmár”. 
Olyan figura, aki Makra tragédiájának „kulcsa” szerepét tölti be



a regényben, vagyis ha őt nem értjük, nem érthetjük meg Makra 
utolsó, végzetes elhatározásának indítékait sem, még kevésbé a re
gény izgalmas, többrétű, az egyéni tragédián messze túlmutató 
szimbolikáját.

Ezért kell vele behatóbban is megismerkednünk:
„Sajnálom, hogy elriasztottalak. Erőszakos voltam, egyszerre 

zúdítottam a nyakadba mindent. Megijedtél tőlem is, magadtól is. 
Berezeltél, Makra, és most vissza akarsz bújni a jó meleg csigaházadba, 
nem fog sikerülni, megnőttél, nem férsz már bele. Jobb is, hogy 
most elmész, ezt a meccset egyedül kell lejátszanod. De ne felejtsd 
el, be vagy már oltva, benned vannak a baktériumok. Egyszer 
kitör rajtad, és akkor nehezebb dolgod lesz. Ezen nem tudok segíte
ni” -  mondja Vali Makrának, miután ez, látszólag egy jelentéktelen 
esetből fakadó összezördülés után, valójában azonban azért, mert 
a lányt a nőről, feleségről, anyáról kialakult felfogásába nem tudja 
beilleszteni, szakít vele és egyúttal azzal a művésztársasággal is, 
ahová Vali révén került, és ahol, bár képességei folytán itt lenne 
a helye, képtelen feltalálni magát. Vali tehát nem mindennapi ember, 
nem véletlenül „beskatulyázhatatlan” Makra számára, akiben, 
figyelembe véve a környezetet, ahonnan érkezik, illetve az ennek 
hatására kialakult gondolkodásbeli sémákat, fokozottabban él a be
skatulyázás igénye, az a követelmény, hogy a lányt is meggyökere
sedett fogalom- és előítélet-rendszerével hozza összhangba. És 
mert ez nem sikerül neki, ezért hat számára Vali idegennek, elfogad
hatatlannak, már-már valószínűtlennek is, ahogyan egy kicsit még 
számunkra is az lehet, legalábbis egyfajta tapadós realizmus szemszö
géből közelítve hozzá. Főleg, mert kissé nehezen hisszük el, hogy 
valaki huszonkét évesen ennyire tisztán látó és kíméletlenül okos 
legyen. Efféle kifogásainkat azonban többnyire az érvényteleníti, 
hogy Vali mindenekelőtt szimbólum, „múzsa”, ha úgy tetszik, 
mintegy a modern értelmiségi, nonkonformista szellemiség, egyfajta 
művészforradalmár magatartásforma megtestesülése, akinek min
denekelőtt gondolatokat kell kifejeznie, de akit az tesz valóságossá 
és emberivé, nemegyszer tapinthatóan elevenné, hogy sokszor 
szinte filozófusi szintű dialektikus éleslátása Kertész ábrázolásában



gyerekesen pózszerű is, hogy egész lényében ott rejlik valahol az 
egzaltált „kékharisnya”, hogy gyakran dühöngő frázisiszonya, 
előítélet- és konvencióellenessége” anti-előítéleteket” és „anti-kon- 
venciókat” is takar, s hogy nem mentes bizonyos szenvedélyesen 
fiatalos anarchizmustól sem. Vagy éppen „ronda” beszéde, amivel 
„úrilány” mivoltát igyekszik mindenáron ellensúlyozni. „Naggyá” 
viszont azáltal lesz, hogy képes maradéktalanul azonosulni pózaival, 
vállalni azt a szerepet, mely abból következik, hogy egy jómódú 
és régivágású orvos elkényeztetett leánykájából formálódott önmaga 
csinálta forradalmárrá. így lesz végül is a maga valószerűségében 
egy írói bravúr szülötte, regényalakként is felejthetetlen. Nemcsak 
Makra számára, aki a szakítás után valójában csak azt kérdezhetné, 
hogy Vali után jöhet-e más. Ahogyan az is természetesnek látszik, 
hogy a regény második része csak azt ábrázolhatja, amikor Makrán 
tíz év múlva kitör a Vali megjósolta „betegség”, nemcsak azért, 
mert Makra számára Vali után elviselhetetlen egy olyan feleség, 
aki férje tüdőbaja idején arról beszél, hogy „úgyis az lesz, ami meg 
van írva a Sors Könyvében”, vagy akinek még mosógép sem kell, 
mert „rongálja a ruhát”, hanem mert a Valival való szakítással 
egyszerre Makra azzal az alkotó életformával is szakított, amit művé
szi, elsősorban szobrászi képességei miatt vállalnia kellett volna. 
És ugyanígy az is szinte előre meghatározottnak látszik, hogy utolsó 
kétségbeesett menekülési kísérlete szeretőjével, „a Sztanekkal”, 
aki Valit csupán szexuális partnerként pótolhatja, kizárólag kudarc
cal végződhet. Erre Makra, éppen mert a szerepjátszásra és megalku
vásra „organikusan” képtelenek fajtájából való, egyedül a végső 
következtetések levonásával válaszolhat. Élete -  és Kertész Ákos 
regénye -  csakis a világítógázzal elárasztott konyha kövén fejeződhet 
be.

Vali „oltása” tehát megfogan, „átka” beteljesedik, a lány által 
képviselt magatartásforma Makrára zuhan és megsemmisíti. Nagy
fokú leegyszerűsítés lenne azonban azt hinni, hogy a regény mondani
valója a Valiban testet öltött szellemiség, az ún. művészi-forradalmi 
nonkonformizmus melletti állásfoglalással azonos. Azaz igen, de 
nem egészen egyértelműen.



Mert Makra reagálásait Vali nézeteire és általában a lány magatar
tására, vagy akár a vele való szakítást mégsem lehet egyszerűen 
elítélni vagy még kevésbé egyetlen legyintéssel elintézni Főleg 
azért, mert nem csupán előítéletekből, a társadalmi konvenciókhoz, 
az otthon és család fogalmában kiteljesedő „kisemberi” életformához 
való ragaszkodásból származik, hanem ennél mélyebb emberi tartal
mat is magában rejt. Annyiban, amennyiben Makra ellenállása 
a Vali kínálta lehetőségekkel szemben nyílt és becsületes, senkinek 
ártani nem akaró „ösztönösen humanista” lényéből fakad, válaszai 
a lánnyal folytatott viták során nemegyszer komoly érvek formájá
ban csapódnak ki, mint pl. akkor, amikor becsületből felesége mellett 
marad, ahelyett, hogy a Valival való távozást választaná, s a »ml 
támasztja alá álláspontját, hogy „az ember nem hagyhatja cserben 
azt, akit úgy vállalt, hogy nem szerelmes, csak szereti, aki mellett 
józanul, tudatosan döntött, akivel szemben (épp ezért) fölényben 
van”. De említhetném akár a regény nyitó epizódját is, melynek 
során Makra egy ismeretlen lányt véd meg barátai erőszakoskodásá
tól, noha sem különösebb rokonszenvet, sem részvétet nem érez 
iránta, egyszerűen, mert képtelen elviselni a gyengébbek megalázá
sának látványát, továbbá, hogy ugyané tulajdonságának van bizo
nyos szerepe a Valival való szakításban is, ez pedig végeredményben 
olyan emberi sajátosság, mely Makrát nemcsak emberileg teszi 
rokonszenvessé, hanem etikai értelemben is az átlagfelettiek, a kivá
lóbbak közé sorolja, s ez voltaképpen -  ha alacsonyabb szinten 
is -  Valival rokonítja, sőt valójában nem is a szellemiek hiányoznak 
belőle, csupán hasonulási hajlama, a „normális” élethez való vonzó
dása akadályozza abban, hogy felzárkózva hozzá, etikáját általánossá, 
konvenciókon túlivá tegye, ennek folytán erkölcsisége mindvégig 
a hétköznapi erkölcs, a „kisetika” szintjén reked meg. Alakja ilyen
formán még a Németh László Gyász című regényének hősnőjével, 
Kurátor Zsófival való összevetésre is alkalmat kínál. Abból adódóan, 
hogy mindkettőjük átlagfelettisége egyaránt a „kiserkölcs” szintjén 
mutatkozik meg, s közös vonásuk az is, hogy mindketten szükséges
nek tartják a környezetük felfogásához való alkalmazkodást, de 
éppen mert erkölcsileg átlagfelettiek, olyképpen, hogy a rájuk



(vagy magukra) kényszerltett normákat valóban be is tartják. E kon
venciókhoz való viszonyuk azonban más-más szinten mutatkozik 
meg. Kurátor Zsófi ugyanis nem lát túl ezeken a normákon, paraszti 
mivoltából, ismereteinek szegényességéből fakadóan ezt nem is 
teheti, nem érzékeli ürességüket, gondolatban sem vonja kétségbe 
őket. Makra viszont, akit már Vali révén is megérintett a műveltség, 
az értelmiségi magatartás, a „kódex nélküli etika” szele, s később 
se lett hűtlen az olvasáshoz, belül „ideológiailag” nagyon is lebontja 
őket, épp csak az ebből származó gyakorlati következtetések levo
nását mulasztja el. Paradox módon aztán éppen ezáltal válik (minden 
hajlama ellenére) képmutatóvá, méghozzá nem is a külvilághoz, 
hanem saját belső értékrendjéhez való viszonyában, kifelé alkalmaz
kodásában voltaképpen saját fokozatosan kialakult etikáját árulja el, 
főleg azért, mert a Vali képviselte magatartást, mindenekelőtt a meg
alkuvás nélküli forradalmiságot hajlamos irreálisnak tekinteni, „dilit” 
látni benne, és csak későn ébred rá a magatartásában rejlő ellentmon
dásra.

Legtisztábban akkor mutatkozik ez meg, amikor Makra, tudatára 
ébredve sajátos képmutatásának, így válaszol szeretőjének, miután 
az szabályokhoz ragaszkodó, begyulladt kispolgárnak nevezte:

„Az eszed is csak arra való, hogy a szemétségedet igazold, hogy 
mindent kiforgass, megkavarj; tudod te, mi a SZABÁLYOS? 
Persze hogy tudod, csak lehazudod a fejed fölül az eget is; ez a sza
bályos, anyukám, ahogy most élünk, amit mindenki eltussol, elnéz, 
megbocsájt, mert amíg hazudunk, csalunk, alakoskodunk, addig 
nincs baj, addig tiszteljük a törvényeket; a törvény nem attól törvény, 
te szerencsétlen, hogy betartják, hanem attól, hogy nem vonják 
kétségbe, hogy csak titokban szegik meg; amíg NEM ROMBOLUNK 
SZÉT EGY CSALÁDI ÉLETET, addig azt tesszük, amit aka
runk, mindegy, milyen az a család; ez a szabályos, Sztanek Edit, 
ahogy te élsz meg én, szabályos házasságban élsz, és én is szabá
lyos házasságban élek, és szabályosan szétteszed a lábad az uradnak, 
ha nagyon dilizik, és én szabályosan megtörnöm az asszonyt otthon, 
ha már a levegőben lóg a balhé, és közben rád gondolok, hogy 
beindítsam a verklit valahogy (...) és szabályosan hazudunk, és



megjátsszuk a derék kispolgárt, hogy meg oe szólják a ház elejét, 
úgy élünk, ahogy körülöttünk mindenki él (vagy legalábbis szeretne 
élni, csak nem jön össze mindenkinek), látod, kis Sztanek, így néz 
ki közelről, meztelenül a SZABÁLY, a mi életünk szabálya, tudod 
te jól, csak még a forradalmárt is meg akarod játszani, nem áll jól 
ahhoz a pikáns kis pofádhoz, hagyd a fenébe, nem megy neked...” 
-  olvashatjuk a regény vége felé, amikor is Makra, miután egy ideig 
maga is részese volt, mintegy a „korszerű képmutatás” leplezője 
lesz. Számomra legalábbis a képmutatásnak az a fajtája látszik „kor
szerűnek”, amikor a konvenciókat kialakító mítosz tartalmilag ér
téktelen az egyén szemében, mivel magában mát leszámolt vele, 
kifelé viszont, mint realitáshoz, az egyén -  azért is, mert nem bízik 
eléggé a saját gondolataiban, de nem utolsósorban kényelemből -  
továbbra is szükségesnek véli tartani magát hozzá. Ahogyan Makra 
is, bár ateistának tartja magát, felesége és a család kedvéért végig
szenvedi az egyházi házasságkötés — számára tartalmatlan — rituálját. 
Indítékait különben leginkább ott ismerhetjük meg, ahol, bár kö
nyörtelen diagnosztikával állapítja meg apósa „megfellebbezhetet
len butaságát”, nem minden irónia nélkül, de ténylegesen irigyli is 
érte, úgy érzi, „fél életét is odaadná, ha olyan lehetne, mint ő: olyan 
szentül és nagyszerűen ostoba, olyan zömök és kerekfejű és kékszemű 
akinek saját háza és saját hízója van, és az udvarában a saját kutyája 
ugat, és ha becsukja a saját kapuját, a saját portáján azt teszi, amit 
akar, és minden dologról a saját véleménye van, és nyugodtan alszik 
és vidáman ébred és tiszta a tüdeje meg a lelkiismerete... egyszóval: 
TÖKÉLETES...” ; ha ehhez hozzátesszük, hogy a szó igazi értel
mében saját (autentikus) véleménye sokkal inkább neki, Makrának 
van, akkor Kertész Ákos regénye olyan ember tragédiájának is 
felfogható, aki nem merte vállalni annak következményeit, hogy 
a gondolkodó emberek fajtájából való. Vagy akár olyan ember tra
gédiájának, aki bátortalannak bizonyult a hétköznapok realitásán 
túli realitás vállalására, amiből -  ha Makra magatartását a Vali 
képviselte forradalmi-nonkonformista magatartásforma totális válla
lásával helyezzük szembe, -  messze a regény formális keretein túl- 
mutatóan is rendkívül érdekes probléma bontakozik ki, a földhöz



ragadt hétköznapi és az inkább csak lehetőségeiben megmutatkozó 
forradalmi-utópisztikus realitás szembenállásának sajátos paradoxo- 
na, az a keserű szájízt maga után hagyó ellentmondás, amelynek 
lényege, hogy az utóbbi, a „transzreális realitás” azért válik irreálissá, 
s marad meg utópiának, mert a „reálisan” gondolkodók szemében 
eleve irreálisnak látszik, s ily módon megvalósulása mindig újra és 
újra a jövőbe tolódik ki, merő transzcendenciává alakul át.

Ez azonban így túl elvont és általános. Több is, kevesebb is mind
annál, amit Kertész Ákos regénye magában foglal.

Elsősorban azért, mert Marka alakjáról eddig vagy mint egyéntől, 
vagy általános értelemben mint egy emberi magatartásforma képvi
selőjéről esett szó. Holott Makrának mint munkásnak vagy mint 
a munkásosztály (egy része) megtestesülésének szemügyre vétele 
méginkább gondolatébresztőnek látszik. Különösen, ha figyelembe 
vesszük, hogy a jelek szerint Makrának maga a szerző is ilyen szere
pet szánt, s nem mulasztja el ezt különféle eszközökkel hangsúlyozni 
is. Akár még Makra ateizmusa révén is, ami a maga deklaratív 
jellegével meg a különféle vallási eredetű és egyéb konvenciókkal 
való békés egymás mellett élésével jellegzetesen munkástudatformá
nak tekinthető. Még inkább hangsúlyt kap azonban akkor, amikor 
a regényben bizonyos iróniával esik szó arról, hogy a Salgó-féle 
művészkörökben, ahová Vali vezeti be, Makra szavát a „legille
tékesebb”, „az egyszerű dolgozó ember”, a munkásosztály megnyi
latkozásának tekintik, ez pedig Makrából bizonyos ellenszenvet vált 
ki, és sokban hozzájárul a Valival és a művész-értelmiségi körökkel 
való szakításhoz is, sőt Makra nézetei, bármennyire viszolyog is 
a Salgóék által rátukmált szereptől, valóban munkásnézetek vagy 
inkább egyfajta munkáséletérzés kicsapódásai. Például egy Valival 
való összecsapás során olvashatjuk a következőket: „Szóval a melós 
nem hatalmat akar, folytatta Makra, hanem csak kaját, és fütyül 
a politikára, és eszébe sincs a világot megváltani, és megteremteni 
valamiféle osztály nélküli társadalmat (ilyen csak Vali álmaiban léte
zik), ahol majd megvalósul az a szabadság, amiben (megint csak 
a Vali naiv elképzelése szerint) már gyereket szülni is érdemes.” 
Vali dühös válasza erre: „élt egyszer Oroszországban egy Lenin nevű



pofa, és képzeld, mire jött rá! Arra, hogy a melós csak zabáim akar! 
(Úgyhogy nem te vagy a2 első ezzel a felfedezéseddel.) Minthogy 
azonban, kedves barátom, a melós és a zabálnivaló között ott volt 
az a bizonyos hatalom, úgy vélte, hogy ha tetszik a melósnak, ha nem, 
először meg kell szereznie a hatalmat, hogy a zabálnivalóhoz hozzá
jusson. Hát ilyen pofonegyszerű dolog ez”. Ez pedig nemcsak arra 
figyelmeztet, hogy ideológiai szempontból a lánynak van igaza, ha
nem e szóváltás tükrében az „utópia transzcendenssé válásának” 
fentebb említett paradox problematikája is sokkal konkrétabb tar
talmat kap, vagyis általa Vali és Makra viszonya mintegy a forra
dalmi értelmiség és a munkásosztály kapcsolatának modelljévé is 
válik. Nem véletlen ugyanis Vali fölénye. Kettejük különböző szár
mazásának elkerülhetetlen következménye ez az intellektuális és 
tudásbeli fölény, olyannyira, hogy Makra „győzelme”, de még inkább 
egy munkásszármazású Vali (minden tulajdonságával együtt, olyan
nak, amilyennek a regényben megmutatkozik) egyszerűen elképzel
hetetlennek látszik. E származási előny és fölény okaira részletesebben 
itt csak annyiban érdemes kitérni, amennyiben a legkézenfekvőbb 
ok mellett, vagyis hogy Vali már az „anyatejjel” is összehasonlít
hatatlanul több műveltséget szívhatott magába, mint Makra, arra 
is gondolnunk kell, hogy Makra nemcsak „ingerszegényebb” kör
nyezetben született, ahol szükségszerűen primitívebbek a konvenciók 
(aminek önmagában inkább azt kellene jelentenie, hogy könnyebb 
lerázni őket), hanem „melegebb” és „kötődésre késztetőbb” környe
zetben is, olyanban, amelynek tagjait a nélkülözés, az egymásra
utaltság cementezte össze, s ez bizonyos akadálya a személyes érzel
mektől függetlenebb, autonóm gondolkodás kifejlődésének. Emel
lett pedig Valinak sokkal inkább lehetősége van a környezetével 
szembeni lázadásra (ami mindig sokkal gondolkodásra serkentőbb 
emocionális hatóerő a környezettel való azonosulásnál), arra, hogy 
úgy szakítson osztályának mítoszával és konvencióival, hogy azok 
hordozóival is szakít, míg Makra számára a szakításnak ez a módja 
nem létezik, neki ehhez külön kellene választania a konvenciókat 
az emberektől, szakítani az előbbiekkel és hű maradni az utóbbiak
hoz. Erre pedig Makra -  bármennyire környezete fölött álljon is



„vele született” adottságainál és (később) szerzett ismereteinél fogva 
egyaránt -  mégsem bizonyult elég erősnek, ezért képtelen a cselekvés 
szintjén is idejében levonni a szükséges konzekvenciákat mindabból, 
amihez a gondolkodás síkján már többé-kevésbé eljutott. Kertész 
regényében különben ezekről az egyéni fejlődést serkentő vagy 
gátló okokról nem sok szó esik, én azonban azért tartottam szüksé
gesnek ezt a kis kitérőt, mivel ha Vali és Makra viszonyát a még 
napjainkban is (különösen Nyugaton) jobbára polgári származású, 
„deklasszált” forradalmi értelmiség és a munkásosztály kapcsolatá
nak modelljeként értelmezzük, a két regényalak kapcsolatának ala
kulása e forradalmi értelmiség-munkásosztály viszony alakulásának 
társadalmi-lélektani okait is magában hordozza, jóllehet a forradalmi 
értelmiség és a munkásosztály között időnként bekövetkező rövid
zárlatok sokkal nagyobb szintkülönbségre vezethetők vissza, mint 
ahogy az a modellben tükröződik, mivel a forradalmi értelmiség 
tulajdonképpen egyfajta „válogatottját” jelenti az értelmiségnek, 
míg a munkásosztály természetesen túlnyomórészt „normális”, 
tehát Makra adottságaival nem rendelkező emberek tömegét jelenti, 
amelyet mindenekelőtt a társadalomban elfoglalt helye tesz egy 
történelmi feladat hordozójává. Ennek tükrében aztán Vali fölénye 
is sok tekintetben vitathatóvá válik. Elsősorban annak a roppant 
súlynak a figyelembevételével, melyet Makra vagy még inkább 
az őt fogva tartó környezet, a konformizmust elősegítő konvenciók 
tömege a mérleg másik serpenyőjében jelent. És ezzel összefüggés
ben feltétlenül szimbolikusnak is kell tekinteni azt, hogy a regényben 
Makra magára hagyja Valit, elmarad mellőle, méghozzá azért, mert 
a lány kínálta lehetőségeket ködösnek, bizonytalan kimenetelűnek, 
kockázatosnak érzi, s helyette inkább a kisszerűbb, de elérhetőbbnek 
látszó életformát választja, sőt ugyanígy a szimbólum erejével bír 
Makra öngyilkossága is.

Makra tragédiájában olyan kérdésfeltevés is benne rejlik, mely 
legtömörebben talán így fogalmazható meg: mit ir a% ember, ha mun- 
kas? Vagy inkább: mit ér az ember, ha átlagon felüli adottságokkal, 
alkotói hajlamokkal, de munkáskörnyezetben születik, s körülményei 
arra kényszerítik, hogy munkás maradjon; erre Kertész Ákos regé



nyében leginkább ott kapunk választ, ahol arról esik szó, hogy 
Makra, akinek szobrászi képességei Valival való kapcsolata idején 
ígéretesen kezdtek bontakozni, később már csak kislányának készít 
eredeti és ötletes játékszereket (mellesleg, egy műszaki találmánya 
is van), ebben élve ki hajlamait, ami voltaképpen adottságainak baga- 
tellizálását jelenti, ez pedig egyben, általános szintre emelve, a munkás- 
osztály alkotóereje kérdésének felvetését és bizonyos jellegű meg
válaszolását is jelenti. Nem a kollektív, munkaeredményeken meg
nyilvánuló alkotóerőre gondolok itt, ami végeredményben egy vasúti 
hídban éppen úgy megvan, mint egy doboz mosóporban vagy egy 
golyóstollban, anélkül azonban, hogy közvetlen kivitelezőinek 
egyéniségéhez bármi köze is volna, hanem arra, hogy korunk terme
lési formái egy egész társadalmi osztály tagjainak túlnyomó többségét 
olyan munka végzésére kényszerítik, amely elkerülhetetlenül az 
emberi alkotókészség elsorvadását, legjobb esetben a különféle 
hobbykban való kifejezésre jutását eredményezi. És hát ki tudná 
megmondani, hány Makra vész el, marad meg az ismeretlenség 
homályában a fenti társadalmi feltételek következtében. Kertész 
regényét olvasva úgy tűnik, még Makra hatalmas alakjának, testi 
erejének is van egy ilyen, alkotóerőt jelképező szerepe, ki nem bonta
koztatva ugyan, de az említett alkotóerő felszabadításának kérdését 
vetve föl. Ez is a mű sokrétűségére hívja föl a figyelmet, arra a rend
kívül gazdag többszólamúságra, melyet itt korántsem merítettem ki.

Hiszen szólni lehetne még a Makra egyéb, a fentieket nem kizáró, 
hanem kiegészítő tolmácsolási lehetőségeiről is. Ezek említésénél 
vagy akár a kitűnően megformált mellékszereplők felsorolásánál 
fontosabbnak látszik, hogy ez a sokrétűség a valóságot sohasem 
leegyszerűsítő, és az áttételes mondanivalót sohasem valószínűtlen 
szimbólumokba préselő, az idősíkokat sokszor észrevétlenül egybe
mosó, de sohasem zavaros modern regényben fejeződik ki, s hogy 
szerzője egy pillanatra se mond le a teljesség igényéről. Mert vég
eredményben ez a teljesség teszi Kertész Ákos regényét az utóbbi 
évek magyar prózairodalmának kiemelkedő alkotásává.

★



És Csapiár Vilmos kisregénye?
„Két nap, amikor összevesztünk, vagyis a történetírás nehézségei” -  

hangzik a elme, ezért azzal is kezdhetem, hogy nem tartom éppen 
célszerűnek az efféle maratoni címeket. Azért sem, mert inkább 
a „puritán” egyszavas címek vonzanak, de pusztán gyakorlati szem
pontból sem. De persze ez aligha fontos. Lényegesebb, hogy talán 
nem volt a legszerencsésebb egy egész kezdő fiatal író útkereső, 
tétovaságát mindenáron való „rendhagyósággal” ellensúlyozó kis
regényét közvetlenül Kertész Ákos kíméletlen következetességgel 
végigvitt írói elgondolást megvalósító alkotása után „műsorra tűzni”. 
Ez a lényegében véletlenül alakult sorrend azonban szerencsésnek 
is mondható. Ugyancsak a „különbözőség kérdése” miatt, amely 
egészen más formában, mint a Makrában, Csapiár kisregényében is 
megtalálható.

„Legelőször is ki akarom jelenteni -  olvashatjuk egy helyen 
a könyvben - ,  hogy könnyű azoknak, akiket jelentéktelen, ronda 
vagy éppenséggel visszataszító külsejük miatt vetnek meg a többiek, 
bár különben okosak, szorgalmasak, érzékeny lelkűek, sőt tehetsé
gesek is. Az ő esetük tiszta, mint a nyomorékoké. Tehát áttekinthető. 
Környezetük idejében megérteti velük, hogy mire nincs joguk, így 
gyűlölettől vagy félelemtől eltelve behúzódhatnak a barlangjukba, 
onnan senki nem akarja kicsábítani őket. Akár életük végéig is ott 
maradhatnak nyugodtan. Igenis nyugodtan! Mert amit úgysem 
érhetnek el, arról eleve tudják, hogy nem elérhető. Mondom: eleve. 
És ez mégiscsak megnyugtató, még akkor is, ha néha szinte elvisel
hetetlen.” És így tovább és így tovább. No de alighanem ennyiből 
is kiviláglik, hogy Csapiár önmagáról valló, soknevű egyetemista 
hőse (aki Kotró, Beke, Tulok stb. néven emlegeti magát, és társai 
is mindig másképp szólítják) szintén a különbözők vagy inkább 
a különbözni akarók fajtájából való. Azok közé tartozik, akik szün
telenül egyéniségük kialakításáért, megőrzéséért és kifejezéséért 
küzdenek, s ebből természetszerűleg következik az a tulajdonságuk, 
hogy szakadatlanul saját hasonulási, utánzási és alkalmazkodási 
hajlamuk ellen folytatnak harcot, ez pedig Csapiár regényfiguráját 
ily módon mintegy Makra ellentétévé, de egyúttal rokonává is teszi.



Ellentétévé annyiban, hogy Beke (maradjunk talán ennél a névnél) 
igenis különbözni akar, továbbá, hogy különbözni akarásának nincs 
igazán adottság-fedezete, rokonává viszont éppen az teszi, hogy 
ellenkező előjellel ugyan, de Makrához hasonlóan ő is félreismeri 
önmagát. Szüntelenül kárhoztatott hasonulási hajlama azonban egé
szen más környezethez köti. Bölcsőjével, az újpesti munkásnegyeddel 
ugyanis „sikerrel” szakit, nem ezen belül kötik a kialakult életvitel 
sémái, hanem azon a csoporton belül, ahová innen elkerülve sodródik, 
jobbára egyetemi polgárokból összeverődött, többé-kevésbé mű
vészi-írói terveket melengető, hol cinikus, hol „világmegváltó” 
társaságon belül (amely a maga csellengő alakjaival érdekes módon 
Végei László Egy makró emlékiratai című regényét is eszünkbe 
juttatja, talán nem is egészen véletlenül), ennek a csoportnak normái
val azonosul akarata ellenére is, olyképpen, hogy különbözősége 
ezáltal semlegesedik, érvényét veszti. Úgy is mondhatnánk, Bekének 
csupán annyira sikerül a különbözés, amennyire elszakad a „normá
lisok” világától, a tőlük különbözők világán belül azonban elkerül
hetetlenül a normák rabjává válik. Ilyenformán tehát Csapiár kisregé
nye a különbözőség paradoxonának rajzaként is meghatározható. 
És amikor az ilyenfajta különbözés sajátos tüneteit mutatja be, 
egyben annak veszélyeire is felhívja a figyelmet.

De talán érdekesebb annak módja, ahogyan ezt teszi. Csapiár 
könyve ugyanis nem szabályos „magatartásregény”, s nem minő
síthető lélekrajznak sem, de megtalálhatók benne az önelemzés 
bizonyos vonásai is, méghozzá annak sajátos, a tulajdonképpeni 
történettől élesen elkülönített rétegeként.

Itt azonban még egyszer ki kell térni a rövid könyv hosszú címére 
is, megemlítve, hogy a „történetírás nehézségei”, ami konkrétan 
egy kissé nehézkes „formabontásként” mutatkozik meg a műben, 
nem valamiféle „történelemírásra” vonatkozik, hanem szószerint 
egy történet megírásának nehézségeire, tehát az írói kifejezés nehéz
ségei megjelölésének tekinthető. Csapiár meglehetősen nehézkes 
előszóval kezdi regényét, kissé fölöslegesen is töpreng őszinteségen 
és álőszinteségen, na meg azon, hogy nem akar író lenni, viszont 
igenis fontosnak tartja, hogy könyve megjelenjen, hogy az olvasó



ne higgyen a sorok „látszólagos értelmének” stb., majd a továbbiak
ban is meg-megszakítja a story fonalát, újabb önelemzésekkel, „iro
dalomelméleti” fejtegetésekkel, valamint a gyerekkor sajnos elég 
szűkén mért, nem igazán kiteljesedő illusztráló emlékképeivel tűz
deli meg, mintegy darabokra szabdalva a dmben is szereplő két nap 
csavargásait, a megszokott életmódtól való szabadulni nem tudást 
érzékeltető történetet, kissé ironikusan megkérdőjelezve is azt, ami 
minden „tervszerűség” ellenére bizonyos tapasztalatlanságról árul
kodik, annak a képességnek hiányáról, hogy a visszapillantásokat 
és a különböző reflexiókat mintegy folyamatosan, szinte észrevételnül 
építse be történetének menetébe, sőt vitathatatlanul kissé nehézkessé 
is teszi a szöveget, de legalább ennyire érdekessé is. Csakhogy Csapiár 
nem csupán feldarabolja történetét, hanem meglehetősen rejtélyessé 
is teszi, utólagos bogozásra kényszerítve az olvasót. Főleg azáltal, 
hogy mintegy csalétket vetve neki, furcsa módon félrevezeti. Beke 
ugyanis három ízben is egyre drámaibb hangú táviratot kap egy 
Anikó nevű lánytól, aki mind sürgetőbben magához hívja, a fiú 
azonban nem megy el hozzá, nem is válaszol, érezhetően azon van, 
hogy a lány ne zökkentse ki nyugalmából, úgyhogy a regényben 
előrehaladva, mindinkább ezen a vonalon várnánk valami háttérbeli 
tragédia bekövetkeztét, aminek Beke közönyével, meg nem értésével 
okozója lesz. Ám a szerző egyszerre csak elejti ezt a szálat, és egy 
rövid párbeszéd révén mindössze azt közli, amit amúgy is sejtünk, 
ti., hogy Beke egy ideig ezzel az Anikóval „járt”, aztán szakított 
vele, majd a tragédiát nem várt módon egy másik lány, Livi „vonalán” 
robbantja ki, igencsak ködösen, mivel valójában semmit sem tudunk 
meg arról, mi is történik a konyhában kávét főző Livi és udvarlója 
között (gyilkosságra vagy öngyilkosságra éppúgy gondolhatunk, 
mint mindkettőre), azután, hogy Beke egy féltékenykedésre okot 
adó látszatgesztus után magukra hagyja őket, mindössze a szomszé
dos helyiségben klubalakítási terveket szövögető társaság egy, 
a konyhába tévedt tagjának ijedt kiáltását halljuk: „Ketten jöjje
nek!” És maga a történet ezzel tulajdonképpen véget is ér, utána 
csak egy rövid befejező elmélkedés következik a leírt történet „való



szerűtlenségéről” és egyebekről, anélkül, hogy a történetekről 
bármiféle fölvilágosítást kapnánk.

Nem szeretem a homályosságot, tiltakoznék tehát. Ezúttal azonban 
mégsem teszem, mivel a regénykét végiggondolva egyszer csak 
kiderül, hogy a homály fedte tragikus esemény mibenléte és körül
ményei valójában nem „súlypontosak”, s hogy Csapiár, elismerésre 
méltó ügyességgel szövögetve szálait, különféle mellékútjai segít
ségével tulajdonképpen azt világította meg, hogy különbözni akaró 
hőse nem is különbözik a többiektől, akikre tudatosan nem akar 
hasonlítani, hogy azok végeredményben ugyanolyanok, mint ő, 
bennük is éppúgy megvan az a kitörési szándék, amely Bekében 
munkál. Számos apró epizód elmondásával teszi ezt, vagy akár „Be
ke” soknevűségének szimbólumával is. Egy helyen azonban nyíltan 
is szükségesnek tartja kimondani: „ -  Livi -  mondtam, mert már 
egyáltalán nem voltam rá dühös, és megint elkapott a gyöngeség. -  
Van egy író, akinek az a véleménye, hogy a választás neki sose 
válogatást jelentett, hanem ha választott, mindig úgy érezte, hogy 
az összes többiről lemond. Én is így vagyok. Mindennel. És ráadásul 
nem is tudok lemondani az ,összes többiről\ Mert nincs tervem, 
elméletem. Nekem most az a legfontosabb, hogy legyen elméletem, de 
ehhez teljesen egyedül kell maradnom. El kell tűnnöm, hogy aztán majd 
előjöhessek. Nekik nincs, mutattam befelé. -  Csak ők ezt még nem 
tudják.” Mert hát Beke nyilván téved, amikor azt hiszi, hogy társai 
még nem tudják, amit ő, vagy ha csakugyan nem tudják, hát a hang
súly mindenképpen a „még” szócskán van, ami arra vonatkozik, hogy 
hamarosan a többiek is tudni fogják. Vagyis Beke csak egy a sok 
közül, végső fokon tehát Csapiár könyvében egy egyedi állapot rajza 
helyett tulajdonképpen egy kollektív állapot rajzát kapjuk, egy bi
zonyos kórképet, látszólag egy csoportról, de valójában az értelmi
ségi, főleg a társadalomtudományok és a művészetek felé orientálódó 
fiatalok egy sajátos közérzetéről és magatartásformájáról, ha úgy 
tetszik, az „álmodozások korához” fűződő életérzésről, melyet 
szakadatlanul meddő viták kísérnek, s valamiféle „privát” ön- és 
világmegváltási láz jellemez -  mintegy idültté válva, rutinná alakulva 
át. És a konformizmus egy válfajává is természetesen.



Ilyenformán tehát Csapiár történetének homályosságát illetőleg 
nem indokolt igazán a hiányérzetünk. E homályt feledtető mondani
való kibontakoztatásával viszont mégsem lehetünk elégedettek. 
Csapiár legfőbb mulasztásának ugyanis az látszik, hogy nem konkre
tizálja a sokat emlegetett örökös viták tartalmát, többnyire csak 
beszél róluk ahelyett, hogy elénk vetítené őket, holott azok, bármeny
nyire terméketlenek legyenek is, mégiscsak szólnak valamiről. 
Igazán célravezető így csakis az lett volna, ha a viták témáit is meg
ismerhetjük, s meddőségüket mintegy ezek összességeként érzékeljük, 
és persze azáltal, hogy sohasem képesek tettekké válni. Olyképpen 
tehát, hogy a meddőségnek ez a diagnózisa az agyunkban álljon 
össze; enélkül arra kényszerülünk, hogy egyszerűen elhiggyük 
a szerzőnek a regénybeli viták sterilitását, amit így persze kétségbe
vonni is módunkban áll. Hasonlóképpen tisztázatlanok e terméket
lenség okai is, azaz: mivel magyarázható, hogy a kétségtelenül 
meglevő akarások képtelenek valósággá is válni, bár el kell ismerni, 
hogy e téren a szerző igen ügyesen mégiscsak sejtet valamit. Egy 
ideig ugyanis azt hihetnénk, hogy a tárgyalt magatartás okai egyedül 
a fiatalokban rejlenek, ám ahogy a regény végén olvasható klub- 
alakltá'i kísérlethez érkezünk, egyszerre érezni kezdjük, hogy lé
teznek külső okok is, sőt talán nagyon is azok az elsődlegesek. Hála 
legfőképpen a Pintérék lakásán megjelenő kultúrházi igazgató- 
helyettes vállveregetően joviális figurájának, aki szavakban kész 
ugyan a klubalakítást támogatni, de csakis az általa elképzelt keretek 
között, sőt a klubot egy ízben még „az én klubom”-nak is nevezi, 
de ugyanígy a bürokrácia kisajátító törekvéseit jelképezi az akta
táska is, amelyet az igazgatóhelyettes egyetlen pillanatra sem hajlandó 
kiengedni a kezéből, s amelynek tartalmát is csupán Beke meglehető
sem provokatív fellépésére mutatja meg. Félreérthetetlen tehát, hogy 
a sajnos csak az általánosság szintjén jelzett, üres szalmacséplésként 
jellemezhető „vitapangásnak”, külső, gyámkodásra visszavezethető 
okai is varrnak, s hogy végeredményben ez teszi lehetetlenné azt 
a termékeny önkezdeményezést, ami a fiatalok bizonyos autonómiája 
nékül nehezen képzelhető el. Ezért tesszük le végül is Csapiár könyvét



azzal az összegező megállapítással, hogy a szerző látszólag ugyan elég 
súlyos vádakkal illette a fiatalok egy rétegét, ezek a vádak azonban 
egyszersmind magukban hordozzák a felmentés elemeit is.

(1973)



KRÓNIKA ELESETT EMBEREKRŐL

Bálint Tibor: Zokogó majom (Egy élhetetlen család kálváriája). Irodalmi Könyvkiadó,
Bukarest, 1969.

A különös dm mögött a regényben viszonylag kevés szerepet kapó 
kocsma cégére rejlik, elég azonban egyetlen pillantást vetni az al- 
dmre, s máris megtudhatjuk, hogy az erdélyi Bálint Tibor műve, 
legalábbis formailag, családregény. Vagyis abba a műfajba sorolható, 
amely legkiemelkedőbb múltbeli megvalósulásaiban főleg a polgári 
társadalom felsőbb rétegeinek, leggyakrabban a nagypolgárságnak 
az életét tárta az olvasó elé, s ily módon, éppen a kérdéses réteg 
társadalmi helyzeténél fogva, gyakran a történelem boszorkány- 
konyhájában is bepillantást engedett, ennek folytán a családregény 
már önmagában is egyenértékű volt a „nagyregény” fogalmával, 
legalábbis ami a műfaj lehetőségeit illeti. E leginkább kiteljesedett 
változat mellett azonban találunk olyan családregényeket is, amelyek 
az egészen a legutóbbi időkig „történelem alatti "osztályok, az ipari 
munkásság vagy az agrárproletariátus életének ábrázolására törek
szenek (hogy a magyar irodalomnál maradjunk, Veres Péter Balogh 
családját említjük), sőt újabban az írók érdeklődése egy társadalmon 
kívülinek is mondható réteg, a lumpenproletariátus felé fordul. 
Már-már klasszikus példája ennek Fejes Endre Rozsdatemető című 
kisregénye. Nem ok nélkül említjük a műfaji meghatározást, mivel 
úgy teszik, a Rozsdatemető írója sem véletlenült választotta a kis
regényformát: az ember ugyanis hajlamos azzal a gyanúperrel élni, 
hogy az ábrázolt rétegbe sorolható hősök egyénisége, belső élete nem 
lehet eléggé gazdag és bonyolult ahhoz, hogy teljes igényű „nagy
realista” megjelenítésük ne késztesse túlnyomóan a külső világ 
ábrázolására, és ne idézze fel egyben az unalom veszélyét. Hogy e 
gyanúper mennyire indokolt lehet, azt sok tekintetben Bálint Tibor 
regénye is példázza.



Bálint ugyanis nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy hagyomá
nyosnak is mondható nagyregényben írja meg Vincze Bélának, 
a kispolgári szintről lecsúszott, képtelen találmányokkal kísérletező, 
alkoholista kolozsvári péksegédnek és családjának, valamint hasonló
képpen nyomorgó messzeágazó rokonságának történetét a húszas 
évek végétől kezdve egészen az ötvenes évek elejéig, pontosabban 
az 1953. esztendő első hónajpaiig. Vállalkozása ugyan sok tekintetben 
sikeresnek is mondható, elsősorban, mert számos megragadó részlet 
mellett a kitűnően megrajzolt, emlékezetes típusok gazdag tárházát 
vonultatja fel, iszákosokat, vallási rajongókat, prostituáltakat, fél
művelt és utópisztikus álmokat melengető széplelkeket, a mozgalom
hoz csapódott és a hatalomtól megszédült karrieristákat stb., éppen 
ezért sajnálatos viszont, hogy ezek a figurák kissé szertegurulnak, 
életrehívójuk képtelen igazán egybeforrasztani őket. Mindezért nem 
holmi egységes cselekmény hiánya a felelős, ami talán ellentétbe is 
kerülne a regény tárgyából következő jellegével, hanem a mű laza 
szerkezete, alighanem már önmagában az, hogy a szerző rövid fejeze
tekre tagolja regényét, mondhatni jelenetekre, amelyekben szereplőinek 
hol egyik, hol másik csoportját hozza előtérbe, s ily módon e fejezc- 
tek gyakran önálló novelláknak hatnak, némely esetben pedig 
kimondottan riportszerű benyomást keltenek. Másszóval hiányzik 
a regényből a belső kohéziós erő, ezért talán nem megalapozatlan 
a feltevés, hogy egy összefüggőbb, az egyes figurákról másokra való 
átváltást kifinomultabb „bújtatással”, „átöltéssel” megoldó ábrázo
lási mód közelebb vihette volna Bálint szándékát a megvalósuláshoz. 
Enélkül viszont nemcsak szétesővé válik a regény, olyannyira, hogy 
egyik-másik fejezetet akár ki is hagyhatnánk vagy máshová iktat
hatnánk be, anélkül, hogy a regény egésze különösebb változást 
szenvedne, de ez a „tördeltség” sokszor a szerző nyilvánvalóan 
nagyepikai célkitűzésével, illetve erről árulkodó, egyébként nagy
szerű nyelvi felkészültséget tükröző stílusjegyeivel is ellentétbe kerül, 
még ha az alábbiakhoz hasonló, bőséggel áradó és a mélyebb lényegbe 
hatoló sorokkal aránylag csak ritkán találkozunk: „Reggel ötkor 
zengett a bőrgyár dudája; alig lehetett elhinni, hogy ezt a bőgő, 
szívet-lelket remegtető hangot gőzduda üvölti, oly céltudatosnak



tűnt fokozódó, majd ellankadó ereje, amely a morgáshoz hasonlóan, 
új fenyegetéseket gomolyított vissza bensőjébe. Ahányszor meg
szólalt, nemcsak a takarók alatt meglapuló meleget fújta szét, de az 
emberekben is riadalmat ébresztett, s még kábult tudatuknak oda
lökte a mindig ismétlődő valóságot; ennek a dudahangnak Szamos- 
víz és nedves utcapor szaga volt, meszelés, áporodottság és szegény
ség szaga; tegnapi bűnöket vert fel az ébredő telepiekben, örökös 
mulasztásokért mart beléjük, s a fogalmaknak szilárdan összeálló 
anyagát rögtön darabokra zúzta.” Egy-egy ilyen részt olvasva ugyanis 
azt érezzük: a szerző most nagy lélegzetet vett, hogy nagy távolságot 
fusson be, és valami nagyon fontosat mondjon el, ez utóbbi azonban 
legtöbbször elmarad, sőt rendszerint a futás is megtorpan a fejezetvég 
időelőttinek érzett akadályánál, hogy nyomban utána más irányba 
induljon a következő hirtelen leállásig, s ezek az egymást szabályos 
időközökben követő „sorompók” végül is mintha bizonyos csírá
jukban meglevő lehetőségek teljesebb kiaknázását is meghiúsítanák 
(ilyen pl. a „földszintes bérkaszárnya” lakóinak különös éjszakai 
orgiája, amely így nem növekedhet igazán szimbólummá, továbbá 
„Kakas Bandi”, illetve Böske halálának leírása, amelyek eképpen, 
az egyes naturalista részletek költői elrendezése ellenére is, embrioná
lis fokon megrekedtnek és erőtlennek hatnak). Ennek folytán vég
eredményben csak azt sajnálhatjuk, hogy a regényben megtalálható -  
ismétlem -  kitűnő figurák hosszú sora bizonyos értelemben „veszen
dőbe meg/9, azaz egy laza epizódláncolatban kel életre csupán.

Pedig a szerző számára ténylegesen is kínálkozott a lehetőség, 
méghozzá nem is csak objektíve, hanem benne rejlett törekvéseiben 
is. A könyvhöz mellékelt fülszövegben ugyanis a következőket 
olvashatjuk: „ ... és mégsem az ezüst-gyártó péksegéd, a jelszó- 
mázolóvá átvedlett pincér és szélhámos, a kétfeleségű cipész, a gyer
mekgyilkos cigánylány, a bibliás órásmester, a káderessé felkapasz
kodott lumpenproli a regény igazi hősei. A regény igazi hőse a tisz
taságra, igazságra és szabadságra vágyó emberi lélek.” A regény 
elolvasása után pedig nyilvánvalóvá lesz, hogy az utolsó megjegyzés 
Vincze Kálmánra, a péksegéd fiából lett újságíróra és íróra, a regény 
egyetlen értelmiségivé felvergődött alakjára vonatkozik, aki leg



inkább főhősnek tekinthető, a pályafutása révén egy fejlődésregény 
lehetőségét is magában hordozza. Ez azonban csupán lehetőség 
marad, mivel Bálint nem állítja annyira regénye tengelyébe Kálmánt, 
amennyire környezetével szembeni helyzeténél (szellemi többleténél) 
fogva megérdemelné. Főleg amiatt kár ezért, mivel itt a szerzőnek 
többi figurájával ellentétben (akinek „belvilágát” valóban elegendő 
csak futólag feltárni) több lehetősége nyílt volna a belülről való 
elmélyültebb ábrázolásra, a gondolatvilág megmutatására (közbe- 
vetőleg jegyezzük meg csupán: azt, hogy egy lényegében az ösztönös- 
ség szintjén megrekedt figura is felmutatható belülről, teljes részle
tességgel is, méghozzá művészi szinten, arra éppen vajdasági példát 
is felhozhatunk: Domonkos Skatulya Mihályát,) s mert ennek el
mulasztása bizonyos értelemben paradox eredményt adott: számos 
rendkívül élesen körvonalazott „karakterfigurájával” szemben éppen 
ez a regényalak hat kissé halványan. Kálmán esetében ugyanis némi
képp elégtelennek érezzük, hogy lényegében csak bizonyos szenti- 
mentalizmussal ábrázolt külső elétútját ismerhetjük meg, többek 
közt azt, hogy miképpen figyelnek fel rá egyes jóakarók, és indítják 
el vagy lökik tovább a magasabb iskoláztatás útján, belső fejlődéséről 
ellenben, egy-két rövid felvillantástól eltekintve (pl. gyerekkori 
szorongásai, rettegése az iszákos apától, aggódása anyjáért, kamasz
szerelme a közvetve vallási vakbuzgóság áldozatává váló Bárány 
Ili iránt stb.), túl keveset tudunk meg ahhoz, hogy későbbi meg nem 
alkuvó magatartását életútja által megalapozottnak érezzük, jóllehet 
a szerző ezt külön is hangsúlyozni kívánja, azzal hogy Kálmán 
felszólalásában a szerkesztőség ülésén erre az életútra hivatkozik. 
De nemcsak emiatt érezzük súlyos mulasztásnak Bálintnak ezt az 
adósságát hősével szemben, hanem azért is, mert ezáltal önmagát 
fosztja meg attól, hogy Kálmánt a regény egészét összetartó gerinc
ként használja fel.

Ezzel kapcsolatban úgy tetszik, mintha a szerző kissé félt volna 
Kálmán tudatát műve középpontjába állítani. Nyilván attól tartott, 
hogy világát ezáltal túlságosan beszűkíteni kényszerülne, ezt a félelmét 
azonban nem érezzük eléggé megalapozottnak, mivel anélkül, hogy 
azt mondanánk: csakis ez a beállítás hozhatta volna meg a kívánt



eredményt, úgy tetszik, meg ha közvetlenül Kálmánnal beszélteti 
is el családja történetét, akkor sem kellett volna annyi mindenről 
lemondania, mint ahogy első pillantásra hihetnénk, hiszen a nyomor 
„fenomenológiája”, már ami a külső jellemzőket illeti, voltaképpen 
rég az élet irodalom által feltérképezett területének tekinthető. Ezt 
figyelembe véve nyilvánvalónak látszik, miért is nem sikerült Bálint 
Tibornak a látható, hallható, tapintható és szagolható jelenségek 
precíz regisztrálásával nem szokványosán szólni tárgyáról, és miért 
hat regényének számos eseménye olyannak, mintha már olvastuk 
volna valahol, ellenben ha hősén keresztül igyekszik láttatni ugyanezt 
a világot, valószínű, hogy műve éppen a harmadik dimenzió, a mily- 
sig tekintetében pótolhatta volna mindazt, amit „székében” esetleg 
veszített volna, talán túl is nőve azt a helyenként némileg terjengős, 
kissé avultnak tetsző krónikaszerűséget, amely meglehetős teher
tételt jelent a Zokogó majomra nézve. Ezen túlmenőleg pedig úgy 
tűnik, ha Kálmán szubjektuma, mindenekelőtt intellektusa, „énre
gény” vagy legalábbis ehhez közelítő megoldás esetén szükségsze
rűen nagyobb szerephez jut, ez egyben jobban előtérbe tolhatta 
volna a regény társadalomkritikáját is, jóllehet így is hiba lenne 
lebecsülni azt a közéleti angazsáltságot, mely különösen a regény 
vége felé kap hangot, s bizonyos irodalmon kívüli gátló körülménye
ket figyelembe véve, bátorságnak, kockázatvállalásnak is tekinthető, 
Bálint regényén ugyanis számos helyen érezhető egy bizonyos (a ro
mániai magyar irodalomban legalábbis szokatlan) distancia, sőt 
ironikus viszonyulás az elmúlt negyedszázad számos történelmi 
eseményével szemben: így például a szocializmus „hivatalosai” sem 
sokkal rokonszenvesebbek a régi világ hasonszőrű képviselőinél, 
daliásán pozitív hősöket meg éppen nagyítóval is hiába keresnénk 
benne. De a szerző ezzel kapcsolatos hitvallásának érzékeltetésére 
talán érdemes néhány sort idézni Vincze Kálmán már említett 
szerkesztőségi felszólalásából, ami után munkájától megválni kény
szerül: „ ... Hiszen amúgy is sok már a hős körülöttünk... de egyre 
kevesebb a megértő ember... Lehet, hogy helytelenül ítélem meg 
a helyzetet, de szerintem a hősök sorozatgyártása helyett oda kell 
hajolni a panaszló szájak elé... Mert minden kisember sérült...



és az igazság és a művészet az ő egyetlen táplálékuk... És nincs 
olyan elv vagy eszme, amelynek fényénél fölöslegeseknek és osto
báknak ítélhetnők meg őket...” Azt mát egyáltalán nem ünnepron
tásként, csupán a teljesség kedvéért tesszük hozzá, hogy e hang idő
szerűségét némiképp csökkenti, hogy a regény Sztálin betegségének 
hírével zárul, s ez — meglehet, a szerző szándéka ellenére — kissé 
azt sugallja, hogy a diktátor halálával olyan korszak zárult le, amely
nek elmúltával a könyvben ábrázolt negatív politikai és társadalmi 
jelenségeket már hiába keresnénk. Ez azonban nem esztétikai ki
fogás, és nem érinti igazán a regény értékeit.

Végezetül hangsúlyozni kell, hogy Bálint regénye mindenképpen 
mély emberséggel átitatott, arányaiban, de fogyatékosságai ellenére 
megvalósulásában is impozáns vállalkozás, olyan mű, amely felé 
érdemes komoly figyelemmel fordulni.

(1970)



TENGER A CSEPPBEN

Sütő András: Anyám könnyű álmot tgér (Naplójegyzetek). Kriterion Könyvkiadó, Bu/sartst, 1970.

A pusztakamarási termelőszövetkezet azokat a földeket, melyeknek 
megművelését nem tartja kifizetődőnek, magángazdálkodásra engedi 
át tagjainak, akik szőlőt és gyümölcsöst telepítenek rajtuk, három 
esztendőn át aggódnak, s amikor végre elérkezik az első szüret 
ideje, „fentről” megjön az utasítás, a politika hibás volt, „mindent 
vissza”, a szóban forgó földeket „önként” fel kell ajánlani a szövet
kezetnek ... Minderről Sütő András erdélyi író nagy feltűnést keltett 
könyvének „Szemirámisz függőkertjei” című fejezetében olvasha
tunk, a szerző édesapja vallomásaként tárul elénk a történet, bár 
inkább csak látszólag, mert id. Sütő András úgy szólal meg a könyv
ben, ahogyan akkor tenné, ha képes lenne szavakba önteni mindazt, 
amit érez. Vallomása azonban éppen e számára ki nem mondható 
dolgok kimondása révén válik a kijátszott és félrevezetett ember 
mélységesen megrázó panaszává és egyben vádirattá is a bürok
rácia emberen átlépő gépezete ellen. De ezzel párhuzamosan, rövid, 
montázsszerűen beépített részek segítségével a „bürokrácia hangja” 
is meszólal a fejezetben: a szerző korabeli pártszemináriumok 
anyagának töredékeit és egyes újságcikkek szövegét iktatja közbe, 
„marxista” megállapításokat a paraszti tudatról és a kistulajdonosi 
mentalitásról. Ezek a szövegrészek nemegyszer a krležai értelemben 
vett „szocialista butaságot” reprezentálják, ugyancsak emeltes ará
nyokban, mint pl. az Arany családi köréről szóló „angyali” részben. 
Ezután következik, mintegy kommentár helyett, az egykori függő
kertek színhelyéről távozó apa és fia közötti párbeszéd:

„ ... Én: Hát ez a kutya vajon miért sántult le?
ő :  Valamivel farba vághatták.



Én: Az első lábára sántít.
ő :  Mindegy az neki. A kutyát nem szabad verni.
Én: Biztosan harapós.
ő :  Attól lesz harapós, ha verik.
Én: Mégis azt mondják: az a jó kutya, amelyik harap.
ő :  Az az elrontott kutya.
Én: Apám is megregcumozta a múltkoriban a kutyát.
ő :  De mivel? A sapkámmal. (Nevet)
Én: Bennünket is csak a sapkájával porozott, mikor nem akartuk 

az udvart felsepemi.
ö :  (újra nevet) Az volt kéznél. A sapka.
Én: Bár mindenkinek keze ügyében csak egy sapka volna.”

(160. 1.)

Találomra kiragadott részlet. Ugyanilyen joggal szólhattunk 
volna mondjuk a „Hétköznapok a keresztfán” című fejezetről is, 
amelyben az önmaga és családja számára a boldogulás útjait kereső 
és mindig újjal próbálkozó apa megvásárolja egy leégett cséplőgép 
vasvázát, sajátkezűleg bedeszkázza, s a hiányzó alkatrészeket a leg
különbözőbb helyekről összeszedegetve végül is géptulajdonossá 
válik, hogy aztán a gyászos emlékű idők szellemének megfelelően 
„kuláklistára” kerüljön, s egy időre még tulajdon házából is távozni 
legyen kénytelen. De említhettük volna a „Félszárnyú asszonyok” 
című fejezetet is, amelyben a falu leányanyáinak sorsával ismerked
hetünk meg, mélységesen emberi szemlélettől áthatott ábrázolásban.

Sütő András könyvét ugyanis nem ok nélkül hasonlította a kritika 
Ulyés Gyula Puszták népe című művéhez, még ha Sütő vitathatat
lanul szűkebb térre szorítkozik is, és szülőfaluja életének bemutatása, 
illetve saját családja küzdelmes múltjának (nemegyszer meghurcolta
tásának) ábrázolása mellett nem törekszik „országos viszonylatban” 
egy egész társadalmi réteg szociográfiai igényű felmérésére, mégis 
Illyéshez viszonyított „leszűkítettsége” inkább csak látszólagos, mert 
Pusztakamarás általa megmutatott keresztmetszetében olyképpen 
találjuk meg az egészet, ahogyan a tenger egésze megvan egyetlen



vízcseppben. Pedig Sütő, megoldásait tekintve, sok szempontból 
líraibb is Illyésnél, helyenként meg talán „stilizáltabb” is, olyanformán, 
hogy valóságanyagát néha mintha művészi célkitűzéseinek, az ábrá
zolás kereksége követelményeinek rendelné alá, az esztétikai szem
pontoknak ez az előtérbe tolódása azonban sohasem jelenti a dolgok 
megszépítését vagy idealizálását, sőt túlzás nélkül állíthatjuk, hogy 
a szerző nemegyszer mesterien kerüli el az érzelmesség vagy a hamis 
kicsengés buktatóit, mint pl. az alábbi, névnapi nótázásról szóló 
részben is: „A csillagokat biztattuk, hogy ragyogjanak, szépen ra
gyogjanak! Ragyogjanak és utat mutassanak, mert házunkat és ked
vesünket keressük! Keressük, de nem találjuk. Rámás csizmát sze
retnénk viselni és elszegődünk Tarnócára bojtárnak. Nem tudom, 
merre van Tarnóca. Apám sem tudja. Ezért inkább Targoncára 
szegődik, arról tudja legalább, micsoda. Azután, hogy véget ér a boj
tárkodás, kitesszük a holttestet az udvarra. Fölnézünk az égre, és 
fürdik a holdvilág, és felleg borul az erdőre, és eszünkbe jut, hogy 
legények is voltunk, és azóta is csipkés a szőlő levele. Kopogós 
a csizmánk, és magasan repül a daru, és alant a Nyárád vize még 
mindig zavaros, mi több: a fűzfa is szomorú, és bánatában télen, 
nyáron ki van virágozva.” (139. old.) Vagyis a sorokat kétségtelenül 
átható bizonyos kesergés ellenére nyomát sem találjuk hazug sírva 
vigadásnak, ellenkezőleg, mintha a népiélek leglényege nyilatkozna 
itt meg, és anélkül, hogy bármiféle tudományos elemzésbe bocsát
kozna, a szóban forgó részlet fényt vet egyben az ún. „búsmagyar
kodás” történelmi gyökereire általában, de az adott környezet és 
a történelmi közelmúlt viszonylatában is. Ezt olvasva ugyanis le
hetetlen nem gondolni a könyv számos korábbi részletére, pl. a bo
rotvával fenyegetőző katonára („a szőrtelenítő szerszám a fejszéhez 
kezdett hasonlítani, amivel éppen azokban a napokban két legénynek 
a fejét vágták le csutakon”, 47. old.), vagy a sorozatban pofozkodó 
őrmester esetére, hogy a „hivatalnok packázásairól” szóló, már 
említett részekről ne is beszéljünk. De bármiről szóljon is Sütő 
András naplójegyzeteiben, méhészkedésről, szövetkezeti problémák
ról, pártügyekről falusi szinten, karácsonyi kántálásról és egyéb 
népszokásokról, a vallásnak arról a szerepéről, melyet a tárgyalt



népréteg életében még mindig betölt, a faluban először kigyúló 
villanyfényről, az édesanya csizmájáról vagy az élet legalapvetőbb 
fordulópontjairól, amilyenek a születés, házasság, halál, azt mindig 
valami mélységes emberi felelősségtől áthatottan teszi (s meleg iró
niával átszőtt szeretettel könyvének szereplői iránt), és mindvégig 
lebilincselően, gyakran rendkívüli leleményességről, költői kifejező 
erőről téve tanúbizonyságot, s ennek köszönhető, hogy a könyv 
minden egyes fejezete külön, egyedi, de az egész követelményeihez 
szervesen illeszkedő kompozíció, sehol sem találunk benne kaptafa
megoldásokat. A könyv sikerének legfőbb záloga azonban mégis 
az író rendkívüli tudatossággal kezelt és utánozhatatlan frissességet 
magában hordozó, hegyipatak tisztaságú nyelve, mely a könyv minden 
egyes részletét, a tartalmi érdekességtől függetlenül, élményszerűvé 
teszi. Egészében véve pedig olyan könyvvé, amelyet nem szabad 
kihagyni. Mert vannak könyvek, amelyekről bírálatot kell írni, 
vannak olyanok, amelyekről még azt sem érdemes, vagy amelyeket 
elég ismertetni azzal a többé-kevésbé titkolt szándékkal, hogy meg
kíméljük tőle az olvasót. Sütő könyvével viszont bírálója nem tehet 
egyebet, mint hogy felhívja rá a figyelmet. Mert feltétlenül el kell 
olvasni, különösképpen nálunk, tekintve, hogy lapjain Pusztaka
marás bemutatása és a Sütő család s egyes tagjaink sorsán keresztül 
voltaképpen a nemzetiségi helyzet problematikája nyer művészi, 
de egyben valóságigényű megfogalmazást (kissé talán sajnálhatjuk, 
hogy a szerző nem foglalkozik még bahatóbban a román és magyar 
lakosság egymás közti viszonyával), számos vonatkozásában tehát 
a mi helyzetünkkel is rokon, amire egyebek mellett a nyelvi elszegé
nyedést és a „makaróni-nyelvet”, vagy az anyanyelvi iskoláztatás 
kérdéseit tárgyaló részeknél is rádöbbenhetünk. És mert irodalmunk 
„hazatalálása”, sajátságos gondjaink-bajaink művészi megragadása 
lényegében még mindig megoldásra váró feladat (szociográfiáról 
pedig -  egy-két kísérlettől eltekintve -  nálunk úgyszólván beszélni 
sem lehet), Sütő könyvének sok tekintetben inspiráló szerepe is 
lehet. Ha másban nem, abban, hogy útkeresésre késztet.



GONDOLATÉBRESZTŐ TŰNŐDÉSEK

Sütő András: Rigó is apostol. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1970.

Anyám könnyű álmot ígér dmű, nagy feltűnést keltő és elismerést 
kiváltó könyve után Sütő András romániai magyar író „úti tűnő
déseket” tartalmazó kis könyvét immár tájunkon is mint jó ismerős 
alkotását üdvözölhetjük. Ilyenformán írói sajátosságaira, behízelgően 
tiszta s egyben nemes veretű nyelvére, stílusára, Illyéssel rokon 
alkatára és szemléletmódjára talán szintén fölösleges külön kitérni; 
e téren a szerző újabb kötete nem hozott újat. Csalódást sem okozott: 
azt kaptunk benne, amit vártunk tőle.

Ilyenképpen talán arról kell vallanom inkább, hogy ez a Sütő
könyv bizonyos értelemben felülvizsgálni késztet egy korábbi 
ingerült, kifakadásszerű megállapításomat, ami mellesleg nem is 
annyira irodalmi művek kapcsán, inkább csak úgy általában az 
„utazni nem tudó” emberek, s még inkább a szenvelgett, kötelesség
szerűnek érzett honvágy megnyilatkozásainak hallatán született meg 
bennem: aki utazás közben minduntalan hazagondol, jobb, ha otthon 
marad. Sütőnél ugyanis, ha otthonától távol jár, szó sincs a szó 
központi értelmében vett honvágyról, még kevésbé szenvelgésről. 
„Hazagondolásról” ugyan annál inkább, könyvének azonban éppen 
az ad eredeti látószöget, sőt -  mondjuk így -  ízt is egyben, hogy 
hazagondolását nemcsak képes volt programszerűen vállalni, hanem 
tartalmassá, termékennyé, gondolatébresztővé is tudta tenni egyben, 
s ugyanakkor, illetve éppen ezért, teljességgel sikerült elkerülnie 
az alapállása folytán fenyegető közelségben rejtőzködő szólamosság 
veszélyét is.

„Német babonaként emlegetik, miszerint az Isten bizonyos helyek
hez közelebb lakozik, mint másokhoz. Magunk ilyenformán a közel
ségével kérkedhetünk; túl gyakori látogatásaival, hóna alatt egy-egy



tatárjárással, tötök uralommal és egyéb ajándékaival, melyek a XVI. 
századtól kezdve kiütöttek bennünket az eladdig jó szusszal bírt 
európai versenyből. Néháoy századnyi idő így csurgott el a markunk
ból. Csöppenként kell megint összegyűjtögetni. Efölött sokat búsul
tak a költők. A pürkereci késedelem nyilvánvaló, de nem behozha
tatlan.” A kötet címadó írásában olvashatjuk ezeket a sorokat. Sütő 
ugyanis a naumburgi dóm apostolszobrait szemlélve is, mintha 
csak útjai során a maga Ariadné-fonalát gombolyítaná le, szinte 
magától értetődő természetességgel talál rá a hazavezető útra vagy 
inkább a visszapillantás, az összevetés lehetőségére, gyakran világunk, 
a közép-, illetve kelet-európai tájegység kulturális lemaradásának 
okaira utalva. Ezt teszi Velencében, Rómában, Weimarban jártában, 
s Auschwitzban is, mivel Fekete rózsák című auschwitzi tárgyú 
riportjában is a szülőfaluja környékén lejátszódott zsidóirtás gyerek
kori emlékét idézi, megrendítően kapcsolva egybe az elképzelhetet- 
lem méretűt a „kicsivel”, a szeme előtt végbemenővel. Vagy alrár 
Iránban, mivel a perzsa koronaékszereket szemlélve, könyvének 
egyik legszínesebb, s igen elgondolkoztató múltbeli dolgokat fel
fedő epizódjaként egy gyerekkori élménye jut eszébe, a „három 
király-járás” Gáspár-koronájáról és a „kulákok” padlásán söpröge- 
tőkről. Igaz ugyan, hogy erre a minduntalan vissza-visszapillantó 
szerepre bizonyos külső tényezők is kényszerítik a szerzőt: aminr 
írásaiból megtudjuk, úti élményekben, sajnos, többnyire csak előre 
„fixált” program szerint, turistacsoportok, író- vagy parlamenti 
küldöttségek tagjaként lehetett része. „Magam legszívesebben Gide 
nyomdokait követném a Kongó partjain. Annak se búsúltam volna, 
ha netán Beauvoir asszonyság vesz kalauzi gondjába Algéria vagy 
Spanyolhon tájain. A Hilton-szállók összkomfortjánál izgalmasabb 
egy cölöpház, lakóinak cölöp-gondjaival. A minden rendű és rangú 
küldöttségek azonban előre meghatározott útirányt követnek, el
kerülvén a cölöpházakat, de még a világvárosok nyomornegyedeit 
is -  olvashatjuk könyvének rövid bevezetőjében. Maga is érzi tehát 
az így feltárulkozó lehetőségek szűkreszabottságát, úgyhogy, ameny- 
nyiben el kívánta kerülni, hogy mások által ezerszer leírt dolgokat 
ismételjen, útjairól csakis ilyen összehasonlító-mérlegelő módon



szólhatott, megmaradva abban a koordináta rendszerben, amelyben 
hazai utazgatásai során is mozog: az erdélyi magyar kulturális hagyo
mányok bűvkörben, azok összefogó-fenntartó erejének fontosságát 
hangsúlyozva, ugyanúgy, mint mikor a kisbaconi Benedek Elek 
emlékház megnyitása vagy a Csíkszeredái tervezett Petőfi-szobor 
jelenti tűnődéseihez a kiidulópontot. Bennem egyébként az ápolható 
és ápolandó hagyományok e gazdagsága kapcsán irigység támad, 
ha a magunk kulturális örökségben sokkal szegényebb tájára gondo
lok, még ha ugyanakkor nehezen tudom is elfojtani kételyeimet 
a hagyományoknak s általában a kultúra folytonosságának nemzeti
ségfenntartó szerepével kapcsolatban, figyelembe véve korunk 
kultúra iránti közönyét s általában „materializmusát”. Ugyanakkor 
azonban észre kell venni azokat a korlátokat is, amelyek a szerzőnek 
ebből a szemléletéből következnek, mivel Sütő alapjában véve tisz
teletre méltó szempontjai mintha egyfajta bezárkózást is magukban 
hordoznának. „Szünetben Darvas Józseffel találkozom; súlyos beteg
ségből lábadozva jött el Rómába, s látom rajta, hogy Michel Bútor 
fenomenologikus kísérleteinek, a tapasztalaton túli világ kísértéseinek 
nincs hely a homloka ráncában” -  olvashatjuk a római nemzetközi 
írótalálkozóról szóló írásban, s ez valahogy, így, ebben a formában, 
mivel nem tudhatjuk meg, miről is beszélt valójában Bútor, kissé 
eleve elutasításnak hat. S ezt a látszatot keltik a valamivel alább 
következő sorok is: „ ... az egzisztencialista magány felé hajózó 
eszmefuttatások után integetve ebben az idegenségben is -  vagy 
épp ezért -  gyorsan egymásra találunk; a2 otthon külön kis égtája 
borul fölénk, s a kezdeti szívszorongató izgalom, a gyűjtögető 
mohóság érzése után már gyanítom, mit viszünk haza innen -  újabb 
betörésünk eredményeképpen: azt, amit magunkkal hoztunk.” 

Éppen ezért e hagyományőrző és következetesen a hazai gondok 
felé forduló szemléletmódon túl, annak minden elgondolkodtató 
volta ellenére is, számomra Sütő írásai ott válnak igazán izgalmasakká, 
ahol ideig-óráig feledni képes őket, ahol látszólag „csak” emberi 
dolgokról szól, rövid, de sokatmondó szellemi kalandokba bocsát
kozva kissé bebarangolja az európai múlt tájait, úgy, ahogyan pl. a 
Velencei képeslap vagy Az Angyalvár kulcsai című írásokban teszi.



Sütő elszakadása az otthoni dolgoktól itt is csak látszólagos, s éppen 
ez a látszólagosság az, ami miatt az említett írások külön figyelmet 
érdemebek, mivel a szerző itt mintha a hagyományok kérdése 
helyett az otthoni problémák egy egészen másik szféráját érintené. 
Figyelembe véve ugyanis Sütő könyvének alapvető orientációját, 
nehéz véletlennek tekinteni, hogy még a Doge-palota folyosóján 
is mindenekelőtt azt a „tátott szájú szörnyalakot” veszi észre, amely
nek fogai közé valaha az inkvizíciónak szánt névtelen följelentéseket 
dobták. De talán még szembetűnőbb, hogy a Sixtus-kápolnáról 
és Michelangelóról írva legfőképpen a művészet szabadsága, illetve 
művész és mecénás viszonya izgatja, olyan általános érvényű meg
állapításokat bocsátva szárnyra, amelyek közül már csak aforizmasze
rűségük miatt is érdemes néhányat idézni: „Ha tudni akarja valaki, 
mit művebek egy társadalomban: nézze meg, mitől tiltják a köznapi 
embert”, „A hatalom ott válik önnön karikatúrájává, amidőn saját 
szakállas vagy csupasz képét kezdi csodábi a történelem zsebtükré
ben”, „Emberi jog nilkül a művész bármiféle joga, szabadsága: fából 
vaskarika”. S ezzel még korántsem merült ki a választék, tovább is 
folytathatnánk, meg kell azonban elégednünk annyival, hogy meg
állapítsuk, mbdenekelőtt ezeknek és a hozzá hasonló gondolatoknak 
és persze a sokszor rendkívül ügyesen, rafbáltan fi lépített képzet- 
társításoknak köszönhető, hogy a kötet befejező írása, Az Angyalvár 
kulcsai a Sütő könyvében egybegyűjtött „tűnődésebek” csúcsát 
is jelenti egyben. Termékenyítő, gondolatgazdag könyv tehát Sütő 
András kis kötete -  tartalmán túl, úgy tűnik, mbdenekelőtt azt 
jelzi, hogy a szerző további munkásságára is figyelni kell.

(1971)
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TESTVÉRÜNK, JOÁB

(Jegyzetek Gion Nándor regény M l)

1.

Móricz Zsigmondi Rokonok című regényét szinte még gyerekként 
olvastam először. De azóta is a könyörtelen, „csontig hatoló” társa
dalmi, pontosabban közéleti regény példaképének tartom. Talár már 
akkor felötlött bennem a gondolat: elkelne egy ilyen regény a mi 
irodalmunkban is, másszóval olyan regényt kellene írni, amely éppúgy 
szövettani metszetét adja egy vajdasági kisvárosnak, elsősorban 
vezető köreinek, mint ahogy Móricz regénye teszi Zsarátnok váro
sával.

Egy írónk vállalta a feladatot, ráébredt a benne rejlő lehetőségekre. 
Gion Nándor az általam is elképzelt feladatot vállalta.

Az alaphelyzet hasonlósága nyilvánvaló. Bármilyen tér- és időbeli 
távolság válassza is el a két művet egymástól, amellett, hogy egyik
ben is, másikban is egy kisváros „elitjéről” olvashatunk, mindket
tőben olyan társaságról esik szó, amelynek tagjai, amint az Gion 
regényének fülszövegében olvasható, „Túl sokat tudnak egymás 
ügyeiről, húzásairól, s ezért maradéktalanul el kell fogadniuk a kor
rumpálódókra jellemző játékszabályokat, hiszen fennmaradásukat 
csakis a cinkosság szavatolhatja”.

A két regény összehasonlítása tehát érdekes, csábító feladat, még 
ha kicsit talán kíméletlenségnek látszik is a Testvérem, Joáb szerző
jével szemben -  Móricz ötvenedik életévén túl, egy élet tapasztala
tainak birtokában, egy világ, egy társadalom tökéletes ismeretében, 
sokadik műveként írta meg Zsarátnok városa és Kopjáss István 
városi főügyész regényét. Emellett pedig Gion regénye legfeljebb 
egyharmadát teszi ki a Rokonok terjedelmének, vagyis még egyenlő 
mérce mellett is képtelenség lenne tőle számon kérni Móricz regényé
nek teljességét.



Érdekes azonban, hogy éppen a viszonylagos teljesség a leginkább 
meglepő Gion regényében, még ha természetszerűleg nem is vonul
tathatja fel a figuráknak azt a hosszú sorát és nem mutathatja be 
a problémáknak azt a szövevényét, mint ahogy Móricz teszi a maga 
művének több mint háromszáz oldalán. Gion a maga módszerével 
sokban ellensúlyozni tudja a szűkebb terjedelemből adódó hátrányo
kat, kitűnően él a sűrítés eszközeivel. „Énregényt” ír, s az első 
személyben írt próza (mellékes, hogy ez „modernebb” is) szubjekti
vitása folytán mindig intenzívebbnek hat, könnyebb feszültséggel 
telíteni -  és Gion prózájának többnyire rövid, ökölcsapásszerű 
mondataiban indulatok feszülnek, de ugyanakkor hangvétele elég 
szenvtelen is, a legtöbbször pusztán tényszerű közlés, pedig még 
jobban az objektivitás érzetét kelti. Ennél is lényegesebb tömörítő 
tényező azonban a szerző „jéghegy-technikája” (a regény egyik 
fontos erénye éppen az, hogy ez nemcsak látszólagos, amint az sok 
más esetben tapasztalható -  a jéghegy víz alatti öthatod része valóban 
létezik), valamint az ügyesen alkalmazott művészi kihagyások, a tö
mör, de áthangoltan ismétlődő párbeszédek mondanivalót hordozó 
szerepe -  ezt illetőleg mindenképpen külön figyelmet érdemel a sze
rencsés szintézis: a szerzőnek ugyanis sikerül a hemingwayi mód
szerrel egy cseppet sem hemingwayi, teljességgel társadalmi regény
témát életre hívnia. Vagyis Gionnak sikerül az összevonás, gyakran 
pár mondattal is atmoszférát tud teremteni (egy-egy mondatának 
néha két-három funkciója is van), mindenekelőtt egy tipikusan vajda
sági kisváros atmoszféráját. De alakokban sem szegény: meglepően 
sok szereplőt mozgat, s ezek, a többnyire futólagos jellemzés ellenére 
is egyénítettek, jól körvonalazottak (szavaikkal gesztusaikkal ön
magukat jellemzik), egyikük-másikuk meg éppenséggel telitalálat, 
környezetünk egy-egy típusát testesíti meg.

Közülük az „én”, S. Tamás persze külön figyelmet is érdemel. 
Részben mert ő az egyetlen regényalak, akinek valamennyire a gon
dolataival is megismerkedhetünk, de azért is, mert a párhuzam 
Móricz regényének főalakjával, Kopjáss Istvánnal szükségképpen 
önmagát kínálja, kettejük közös és ellentétes vonásai alapján egyaránt. 
Hasonlóság elsősorban a két regényhős szituációjában var, rokon



helyzetükkel az elittel szemben (hogy ez a fogalom Móricz regénye 
esetében mennyiben jelent társadalmilag más kategóriát, mint Gioné- 
ban, az most más kérdés), de pályájukban is, amit a maguk regényé
ben befutnak. Kopjáss helyzetében a Rokonok elején éppúgy válto
zás áll be, mint S. Tamáséban a Joábban, a történet mindkét esetben 
azzal kezdődik, hogy a főhős „feljebb” kerül. Kopjásst, a városi 
kishivatalnokot, az outsider jelöltet, váratlanul városi főügyésszé 
választják, S. Tamást, a mérnököt megbízzák a városban folyó 
építkezések ellenőrzésével. Mindkettőjük felelőssége megnő, hely
zetük „kulcsjellegűvé” válik, elég jelentőssé ahhoz, hogy visszaélé
seket leplezhessenek le, vagy legalábbis megkísérelhessék ezt, de 
ahhoz is, hogy korrumpálódhassanak. Kettőjük alakja ennyiben 
hozható közös nevezőre. Mert a továbbiakban már inkább csak a két 
figura ellentétes vonásairól lehet szó. Kopjáss, meggyőződésem 
szerint, minden emberi gyengesége, felemássága ellenére is pozitív 
bős (még ha viszolygok is ettől a kifejezéstől), az a bizonyos pozitív 
hős, akit Gion regényének szereplői egy alkalommal hiába keresnek. 
Bármennyire is gondol arra, hogy új állásában majd „csordul-cseppen” 
bármennyire is megszédül, él benne valami nyárspolgárinak is mond
ható hivatalnok-tisztesség, de van benne egy adag idealizmus is, 
sőt titokban utópisztikus terveket melenget. Végső fokon pedig 
nem is „saját erejéből” bukik meg, hanem befeketítik, „csőbe húz
zák”. Bukása tragédia, még akkor is, ha öngyilkossági kísérlete után 
életben marad, s a továbbiakban -  amint ez valószínűnek is látszik -  
a „klikk” engedelmes kiszolgálója és cinkosa lesz. És S. Tamásé? 
Nem, az ő bukásával kapcsolatban még csak csendes, belső tragédi
áról sem lehet szó. Voltaképp bukásról sem, még kevésbé arról, 
hogy befeketítik. Mert S. Tamás ellenállása sokkal kisebb annál, 
semhogy erre a lépésre a klikk részéről egyáltalán sor kerülhetne. 
Sokkal kisszerűbb figura Kopjássnál, nemcsak jellemét, de szellemi 
horizontját, képzelőerejét tekintve is. Valami bizonytalan körvonalú 
idealizmus ugyan benne is él még a regény elején, „szereti a szép 
épületeket”, ki nem állhatja a Joábokat, Akilevet, Sztanticsot, ha 
csak teheti „megnyomorgatja” őket, vonzódik Török Ádámhoz, 
mindezzel azonban semmit sem tud kezdeni, úgyhogy erkölcsi



tőkéjéből csak annyira futja, hogy egy alkalommal az építkezésnél 
még szembeszáll Sztanticcsal, de amikor az fölkeresi ajánlatával, 
már csak kéreti magát, önmaga előtt is alakoskodik, azután beadja 
a derekát, együgyű kis szűzként esik meg, számot sem tud adni 
róla, hogyan is történt az eset. Az meg éppen kitűnő ellenpontozás
nak hat a Rokonokkal szemben, hogy szinte reflexként bekövetkező 
lecsúszását (ez itt alighanem jobb kifejezés a bukásnál) utóbb „extro- 
vertáltan” reagálja le, öngyilkosság vagy akár egyszerű kis lelki
furdalás helyett „rádupláz”, zsarol (mellékes, hogy Joáb II. külön
ben nem sok szánalmat érdemel), a végén pedig maga kezdeményezi 
az öreg mérleges megverését, habár korábban viszolygott ennek 
részese lenni. így éri el a szerző, hogy „hőse” mai, közönyös, elide
genedett figura legyen (annak boncolgatása, hogy miért ilyen regény
alakot érzünk a mi világunkra is annyira jellemzőnek, túlságosan 
is nagy kitérőt igényelne), s ez mindenképpen annyira alapvetően 
mássá teszi Gion művét a Rokonokhoz viszonyítva, hogy akkor 
is teljesen szuverén alkotásnak számítana, ha az eseményeket illetően 
szolgaian követné Móricz regényét (amiről persze szó sincs), mintegy 
a mi időnkbe és környezetünkbe helyezve át a cselekményt.

De talán elég is lenne a két regény összehasonlításából, még ha 
ez az összevetés hevenyészett is és alighanem alaposabb tanulmányt 
igényelne. Viszont ennyiből is kitűnik, hogy ez a párhuzam cseppet 
sem megszégyenítő Gionra nézve. Akkor viszont miért van az, 
hogy Móricz esetében úgy érzem, nála minden a helyén van, minden 
egyes mondata integrált, elvitathatatlan része egy valóság-darabnak, 
hogy alakjainak egyetlen valószerűtlen, nem helyénvaló gesztusa 
sincs? Miért kelti Móricz regénye a teljes valóság érzetét, s ugyan
akkor, még e teljességen túlmutatón is, az ábrázolt valóság-szeletnél 
szélesebb világ, egy egész korszak esszenciaszerű sűrítményének 
benyomását? Gioné viszont... Amikor ez a sűrítés s a regény kere
tein való felülemelkedés, hála mindenekelőtt a művet átszövő szim
bólumoknak, nála is fellelhető... Kicsit gyanúsnak tartom magam. 
Feltétlen tekintélytiszteletről lenne szó? Vagy talán -  elvégre magam 
is részt vettem a pályázaton -  rivalitásról? Arról, hogy Gion regénye 
természetesen más lett, mint az a regény lett volna, melyet talán



nem is csak az objektív körülmények folytán, nem tudtam megírni? 
Esetleg az a baj, hogy a Móricz ábrázolta világot elsősorban éppen 
az ő regényeiből és más korabeli írók műveiből ismerem, a Gion 
ábrázolta valóság pedig, minden „szobatudósi” helyzetem ellenére, 
mégiscsak itt zajlik körülöttem? Vagy pedig... De talán lássuk 
inkább, miről is van szó...

2.

Van Móricz regényének egy remek részlete: Kopjáss főügyész 
a gazdasági tanácsnok és a városi főmérnök kíséretében kikocsizik 
a csődbejutott Sertéstenyésztőbe. Kopjáss előzőleg elhatározza, 
hogy a panamának kíméletlenül a végére jár, s odakinn lényegében 
még mindig „leleplező hangulatban” van. Két társával a beszélge
tés Berci bácsi később fatálissá váló szenére terelődik. Kopjáss 
karakánul igyekszik eljárni, nem titkolja a másik kettő előtt, hogy 
Berci bácsival szemben óvatosnak kell lenni, de magában azért 
gondol a huszonnégyezer pengőre is, ami az üzlet létrejötte esetén 
az övé lenne. Aztán zsebébe nyúl és kezébe akad „dulcineájának”, 
Boronkayné Szentkálnay Magdalénának öntudatlanul ellopott zseb
kendője. Egyszerre elbizonytalanodik, ráébred, hogy keze akarata 
ellenére is lophat, anélkül, hogy ő tudna róla...

Vagyis Móricznál is találunk elvétve szimbolikus részleteket, 
csakhogy nem szövik át annyira a regényt, szerepük alárendeltebb 
is, mint Gionnál a Testvérem, Joábban; ez egyébként magától 
értetődőnek is látszik: Móricz a maga szélesebben áradó, tények 
tömegét felvonultató regényében nincs is annyira rájuk utalva, 
mint Gion a maga zártabb, szűkebbre szabott regényterében. Éppen 
ezért zavaró, hogy Gion esetében úgy tetszik, mintha éppen a szim
bólumok egy része volna problematikus, gyenge lábon állna: a re- 
rény jelképes értelmű komponensei helyenként mintha kissé erősza
kot tennének az ábrázolt valóságon.

Itt van mindjárt a cím, mely kétségtelenül szintén szimbolikus. 
A Joáb név bibliai eredete első hangzásra nyilvánvaló.



„Dávid király testvérének fia, Dávid diadalmas hadvezére. Dávid
nak a trón megszerzésében, a szomszéd államok, Syria, Ammon 
elleni harcaiban fő segítője. Erőszakoskodása miatt Dávid kívánsá
gára Salamon kivégeztette” -  olvashatjuk róla az 1936—42-ben 
kiadott Űj Idők lexikonában; az Új magyar lexikon, úgy látszik, 
nem tartotta fontosnak tájékoztatni olvasóit a bibliai alakokról. 
Ha ezután végigolvassuk Sámuel második könyvét, valamint a Ki
rályok első könyvének első két fejezetét, érdekes „karrierrel” ismer
kedhetünk meg. Joábnak mint Dávid fegyvertársának csakugyan 
oroszlánrésze van Dávid trónra juttatásában. Többnyire ő végzi 
a véres munkát, s nem is mindig felsőbb parancsra, még csak nem 
is mindig „magasabb államérdekből”, hanem sokszor önhatalmúlag 
is gyilkol (de tesz „privát” szolgálatokat a királynak is, például 
a felszarvazott Uriás hősi haláláról ugyancsak ő gondoskodik), 
mint a Dávidhoz átpártolt Ábner esetében, akit Dávid tudta nélkül, 
családi bosszúból öl meg -  rendkívül érdekes, ahogyan meglepően 
korszerű módon, tettét Ábner „megbízhatatlanságával” igyekszik 
igazolni - ,  de gyilkol teljesen öncélúan is, azaz hatalma fitogtatása- 
ként vagy éppen kedvtelésből, amint az Amasa példájából kitűnik, 
aki alighanem csak azért fizet életével, mert küldetéséből nem ér
kezik vissza idejében. De ez az alak, úgy, ahogy a Bibliából megismer
hetjük, nemcsak vérengző, akinek öröme telik a kegyetlenkedésben, 
s „királyi közérzetéhez” szüksége van gyilkolásra, hanem észrevehe
tően ravasz intrikus is. A kegyvesztett Absolont ő „protezsálja” 
vissza apja kegyeibe, később viszont, amikor a királyfi Dávid trónjá
ra tör, neki jut a felkelés leverésének dicsősége, s ekkor újra gyilkol, 
megint önkényesen: Dávid határozott kívánsága ellenére sajátkezűleg 
szúrja le a cserfa ágán fennakadt legendásan hosszú hajú fiút. Persze 
a Bibliában írottak hitelességének eldöntése az ókorszakértők és 
bibliakritikusok dolga, meg hát egy ennyire régmúltba vesző törté
nelmi alak „kipszichologizálása” amúgy is képtelenségnek látszik. 
Viszont ha Joábot és pályafutását pusztán mítoszként, feldolgozható 
nyersanyagként szemléljük (ilyen szempontból a bibliai Joáb roppant 
csábító figura, nagyon is elképzelhető egy róla írt „álbiblikus” és 
korunk problematikáját antedatáló regény, de még inkább színmű,



nem tagadom, kacérkodom is ennek gondolatával, talán ezért is 
a terjedelmes kitérő), akkor kézenfekvőnek érezzük, hogy Joáb na
gyon is jól tudta, miért segíti vissza Absolont Dávid kegyeibe, 
még talán magánál Absolonnál is előbb megsejtette annak szándékait, 
s így gondoskodott jó előre, hogy Dávidnak újabb szolgálatokat 
tehessen, és tovább erősíthesse pozícióját. Más kérdés, hogy itt 
kissé elszámítja magát (vagy pedig vérengző hajlamain nem tud úrrá 
lenni), mivel Dávid kész megbocsátani a lázadónak, s így nem tekinti 
érdemnek fia meggyilkolását. Rendkívül érdekes azonban, ahogyan 
Dávid erre az eseményre reagál: keservesen elsiratja fiát, de Joábhoz 
egy ujjal sem nyúl, jóllehet az, a jelek szerint, tudatosan dacolt vele -  
hiszen Joáb harcosai még figyelmeztetik is vezérüket, hogy Dávid
nak nem lesz ínyére Absolon megölése. Ez pedig csakis azt jelentheti, 
hogy Joáb nemcsak kíméletlen és alattomos figura, hanem mai 
nyelven szólva önálló hatalmi tényező is, „állam az államban”, 
és Dávid, minden atyai fájdalma ellenére, számol is ezzel. Hogy nem 
ok nélkül tart tőle, azt később látjuk is: Joáb, a még Dávid életében 
kijelölt utód, Salamon helyett az önkényesen trónra lépő másik fiú, 
Adónia mellé áll. Dávid csak ekkor látja elérkezettnek az időt, hogy 
végre leszámoljon hadvezérével, ám -  megint csak nagyon érdekes 
módon -  nem is Adóniával kapcsolatos hűtlenségéért köti Salamon 
lelkére; ne engedje meg, hogy Joáb „megőszülvén békességgel 
menjen a koporsóba”, hanem Ábner és Amasa miatt, „akiket megölt, 
harci vért ontván békességnek idején...” (Királyok könyve 1.6.) 
Az élettől búcsúzó Dávid e gesztusának persze lehet rituális oka is, 
hogy távozása előtt mintegy elhatárolja magát Joábtól, egyedül 
ráruházva a felelősséget önhatalmúlag elkövetett tetteiért, ám emö- 
gött lehetetlen nem észrevenni a lényeget, a „reálpolitikai” szempon
tot. A Dávid akaratát végrehajtó Salamon pedig éppenséggel a nevé
hez tapadó jelző szellemében jár el, amikor figyelmen kívül hagyja, 
hogy Joáb üldözői elől az „Ür sátorába” menekül és az „oltár szarvai
ba” kapaszkodik, s ragaszkodik hozzá, hogy azon nyomban, ott 
a szent helyen kioltsák a hadvezér életét.

Ez lenne hát a bibliai Joáb története. Gion regényének a címen, 
illetve a regény két szereplőjének ragadványnevén kívül nem sok



köze van hozzá. A két „story” között semmiféle párhuzam sem von
ható. Ám ha ilyen értelemben nem is lehet szó analógiáról, az alakok 
között már inkább felfedezhetünk bizonyos jellem- és szerepbeli 
hasonlóságot, ami a címet indokolja, jóllehet úgy tűnik: a Joábra 
való utalás egy, Gion két regényalakjánál sokkal nagystílűbb, „tör
ténelmi méretű” regényhős esetében (Sulla, Macbeth, Cesare Borgia, 
Wallenstein, de Napóleon, sőt Sztálin is eszünkbe juthat Joábról) 
talán megokoltabb lenne. Viszont ha úgy tetszik, kiszélesíthetjük 
a „joábság” fogalmát a bibliai őstípus kíméletlensége, erőszakossága 
alapján is, de még inkább társadalmi-történelmi szerepéből kiindulva, 
abban az értelemben, hogy -  függetlenül az arányoktól -  a pozitív 
történelmi folyamatok (fogadjuk el ilyennek Dávid hatalomra jutá
sát és uralmának kiterjesztését) negatív részesének, megnyergelőjé- 
nek és végeredményben deformálójának és sírásójának megtestesü
lését látjuk benne. Ennyiben a bibliai Joábra való utalás rendben is 
volna. Rendben, ami a címet illeti, hiszen -  kissé tréfásan fogalmaz
va -  az így értelmezett Joáb nemcsak a szerző (vagy S. Tamás), 
de sajnos, valamennyiünk erőszakos és mohó testvérének is számít. 
Annál furcsábbnak és zavaróbbnak tűnik azonban az, ahogyan ez 
a Joáb-szimbólum a regényben levő ragadványnevekben (Joáb I. 
és Joáb II.) realizálódik. Arra is gondolok itt, hogy a ragadványnevek
nek ez a labdarugókra jellemző sorszámmal való ellátása kissé 
esetlenül hat, általában nem szokásos, ellenkezőleg, jól körülhatárol
ható szűkebb környezetben nálunk a ragadványnévnek éppen az 
a szerepe, hogy viselőjét mindenki mástól megkülönbözteti, de az is 
eszembe jut, ha két Joáb van, miért ne lehetne három, négy vagy még 
több is. Mennyivel inkább „Joáb” Milacski el\társ és a vendéglős, 
s miért kevésbé Akilev vagy Sztántics? De ez mellékes is lehet, in
kább nem eléggé átgondolt lépésnek tűnik, mint komoly hibának. 
Annál problematikusabbnak látszik a Joáb ragadványnév egyálta
lán. Mert ugyan ki hallott nálunk a bibliai Joábról, ki ismeri alakját, 
történetét? Márpedig egy történelmi vagy mondái alak nevéből 
alighanem csakis akkor válhat ragadványnév, ha a figura általánosan 
ismert. Ügy tetszik, a szerző is érezhette ezt, ezért iktatta be regényé
be Vanski Joábot, az egykori földbirtokost, mint olyan személyt,



akiről a két mai Joábot elnevezték, s akinek szintén voltak „joábi” 
tulajdonságai, ez azonban nem sokat változtat a helyzeten: a Joáb 
keresztnév, ha ugyan egyáltalán rábukkanhatunk, a legritkább lehet 
nálunk, és kötve hiszem, hogy akár a múltban is gyakoribb lett volna. 
A szerzőnek tehát okvetlenül valami más megoldást kellett volna 
találnia a Joáb-szimbólum beleszövéséhez a regénybe, ha minden
képpen ragaszkodik a címhez, melyet kár is lett volna elejtenie. 
Ami pedig a ragadványneveket illeti, éppen elég van belőlük for
galomban nálunk.

De talán elég ennyi. A „Joáb-kérdés” végül is csak egyike a regény
ben előforduló kisebb-nagyobb zavaró valószínűtlenségeknek, nem 
adekvát megoldásoknak. És nem is a legfontosabb.

3.

Gion Nándor regényében kétféle valószínűtlenséget találhatunk. 
„Közönségest”, egyszerűen csak nehezen hihető részleteket, és 
„különlegest”, szükségszerűen bonyolultabb kérdést felvetőt -  
ez a regény szimbolikájához kapcsolódik, pontosabban belőle ere
deztethető.

De először talán essen szó a „közönséges” változatról:
„...az önkiszolgálóban folyton történik valami; az emberek 

rengeteget lopnak, és ha a kereskedők észreveszik, Búr megpofozza 
őket, természetesen nem ott a helyszínen, mindenki szeme láttára, 
hanem bevezetik az illetőt az irodába, amit csak egy függöny választ 
el az üzlettől...” -  áll a regény 12. oldalán, s ez még legfeljebb csak 
fejcsóválásra késztet, az ilyesmi éppen elképzelhető, ha nem is álta
lánosan jellemző. Vagy ha semmiképpen sem akarjuk elhinni, hát 
arra is gondolhatunk, hogy Búr egyszerűen hazudik, hiszen S. 
Tamás tőle értesül az önkiszolgálóban történtekről. Hasonlóképpen 
vagyunk Joáb I. kleptomániás feleségével is: elvégre ilyesmi is 
létezik, és éppenséggel a valószerűség vallaná kárát, ha a szerző 
csupa banális, hétköznapi tényt sorakoztatna egymás mellé: jól 
bevált irodalmi recept szerint ahhoz, hogy igazán a valóság érzetét



keltsük, az átlagoshoz, a szürkéhez megfelelő arányban kell vegyíteni 
az egyedit, a furcsát, a betegest is. Ám a máskülönben telitalálatnak 
érzett és a maga nyálasán undorító mivoltában vérfagyasztóan való
ságosnak ható Akilev egy megrögzött szokásával kapcsolatban 
már nem ilyen könnyű elfogadni a fenti érvelést; rendkívül zavaró 
túlzásnak érezzük naponta végigjátszott komédiáját az önkiszolgá
lóban. Persze Akilev lényétől nem idegen az ilyesmi: nagyon is 
elképzelhető, hogy egy ilyen alak minden lehetséges alkalmat meg
tagad hatalma fitogtatására -  ezt sugallja egyébként a regényben 
minden szava és gesztusa is - ,  de nehezen képzelhető el, hogy „ren
dőrfőnök” létére naponta személyesen ballagjon el az önkiszolgálóba, 
s ott tíz deka kenyér árát fizesse ki negyed kilóért, mivel az üzletben 
ennél kisebb darabot nem szokás levágni. Sőt Akilev így bizonyos 
értelemben patológikus figurának is tűnik, pedig csodálnám, ha 
a szerző ilyennek akarta volna ábrázolni. Mert mi sem természete
sebb, mint hogy minden lehetséges alkalmat megragadjon a „Quod licet 
Jovi” manifésztálására (ez ugyanis annak keretén belül marad, ami 
még „normálisnak” számít), de hogy belső indíttatása annyira le
küzdhetetlen legyen, hogy minden áldott nap kimozdítsa hivatalából, 
az már beteges kényszetneurózisnak hat. És különben is, hajlamai 
kielégítésére, pozíciójából adódóan enélkül is épp elég módja lehet. 
De az sem látszik nagyon valószínűnek, hogy amikor Török Ádá- 
mot kiengedi a börtönből, személyesen lopakodjon a nyomába. 
Ugyancsak lélektani (illetve, ebben az esetben, inkább társadalom
lélektani) fogyatékosságnak érzem egy kicsit magát az általános ké
pet is, melyet a regényben a klikkről mint egészről kapunk. A „Jo- 
ábokat” mozgató belső rugókra gondolok. Gion ugyanis kissé mint
ha leegyszerűsítené és uniformizálná az ide sorolható figurák társa
dalmi tudatát, mégha Bori Imrének alapjában véve igaza is van, 
amikor arról ír, hogy „Gion nem egynemű és egy-tudatú társadal
mat” ábrázol. Joáb I., Joáb II., Sztantics, Akilev mintha mégis ugyan
annak a tudatformának árnyalati változatait képviselnék. Csak ci
nikus vagy opportunista megnyilatkozásaikkal találkozhatunk (Joáb 
I. „filozófiát” is csinál ebből), vagyis Gion a jelek szerint tudatosan 
tisztességtelennek mutatja be valamennyiüket. Mellőz egy rendkívül



fontos társadalom-tényezőt, az önhipohrî ist, az embernek azt a bá
mulatra méltó tulajdonságát, hogy személyes érdekeit nemcsak 
kifelé, hanem önmaga előtt is általános érdeknek igyekszik feltün
tetni. Különösképpen hatalommal rendelkező emberek, uralkodó 
osztályok (esetünkben inkább hatalmi csoportosulások) tagjai rendel
keznek ezzel a képességgel, voltaképpen ez az osztálytudat a társadal
mi jellem lélektani alapja, de azt sem volna szabad figyelmen kívül 
hagynunk, hogy a Joábok mégiscsak forradalmi múlttal rendelkez
nek, egykor tehát hittek, élt bennük egy súlyos megpróbáltatások 
elviselésére is képessé tevő idealizmus, nagyon is elképzelhető hát, 
hogy nem mindegyikük tudata tartott lépést fokozatos korrumpáló
dásukkal. Ezért hiszem azt, hogy roppant érdekes lett volna a cini
kusok mellett (nem helyetti) legalább egy olyan figura szerepeltetése 
is, aki ma is társadalmunk oszlopának érzi magát, minden szava ezt 
sugallja, ám „gyakorlatilag”, tetteit tekintve, semmiben sem külön
bözik a többitől. Persze lehetséges, hogy ez túlzott követelmény 
egy tíz ív terjedelmű regénnyel szemben. Viszont az egyszerűsítés 
mindig torzítást is jelent...

De talán nem kellene arról szólni, ami hiányzik a regényből. 
Inkább arról, ami benne van. Most már a „különleges”, a szimbó
lumokhoz kapcsolódó valószínűtlenségekről.

Gion regényének három olyan figurája van, akik teljes egészében 
is szimbólumnak tekinthetők: a szájharmonikázó fiú, Mária és 
Török Ádám. A fiú inkább csak valami „zenei aláfestés”, sohasem 
kerül premier planba, így vele kapcsolatban nincs is min fennakadni. 
Mária és Török Ádám viszont annyiban valószínűtlenek, ahogyan 
a nem normálisnak számító emberek általában annak tűnnek, nemcsak 
egy regényben, hanem a valóságos életben is -  viszonyuk a valóság
hoz a kézenfekvő formula szerint alakul: „a természetellenes is 
a természethez tartozik”. Mária idegbeteg, Török Ádámot viszont 
„bolondériája” Don Quijote rokonává teszi. Mária a romlatlanság, 
az „érzelmi lelkiismeret”, a tisztaság megszemélyesítője, Török 
Ádám a társadalmi lelkiismereté, illetve felelősségtudaté, az idealista 
forradalmiságé, félreállítottsága már önmagában is rengeteget mond. 
Mária úgy jó, ahogyan van, kicsit idegesítőnek, éterinek, „nem



e világból valónak”, tetszik amiként túlérzékenysége alkalmatlanná 
is teszi arra, hogy a való világban éljen -  alakja és szerepe ellen nem 
is merülhet fel kifogás. Török Ádám esetében viszont... Nos, 
Török Ádámmal sem annyira mint regényalakkal van baj, inkább 
csak két részlettel, eseménnyel, amelyekben főszerepet játszik. Ezek 
a részletek azonban annál inkább zavaróan, disszonánsán hamak.

Először talán az egyszerűbbet a kettő közül. Előrebocsátom, 
észrevételem még az eddigieknél is „prózaibb” és röghöz tapadóbb 
lesz, viszont a Testvérem, Joáb esetében térben és időben pontosan 
körülhatárolt, realista regényről van szó. Török Ádám egyik leg
jellemzőbb, rendkívül sokatmondó tulajdonsága szenvedélyes „bir- 
kaellenessége”, ami áttételesen a lázadó természet ösztönös gyűlöle
tét jelenti a néma tűréssel, a birkatermészettel szemben. Török ezt 
az érzését olyképpen vezeti le, hogy rendszeresen eljár Szlimákhoz, 
a birkamészároshoz, és ott élvezettel nézi végig az állatok levágását, 
emellett pedig otthonát a játékbábugyár padlásán birkabőrökkel 
béleli ki. Szlimák egyszerűen neki ajándékozza a levágott birkák 
bőrét: „Neki nincs rájuk szüksége, keres eleget a húsukon is” -  
olvashatjuk a regény 66. oldalán, s ez aztán igazán mosolygásra 
késztet, mivel a kérdésben való minden járatlanságom ellenére is 
meg merem kockáztatni a feltevést, hogy birkáról lévén szó, az 
állat bőre a haszon nem éppen megvetendő részét, de még ha téved
nék, akkor is hihetetlennek tűnik Szlimák adakozó kedve s egyálta
lán megértése Török rigolyája iránt. Persze érthető, hogy a szerző 
ezt a birkabőr-szimbólumot nem szívesen ejtette volna el, viszont 
erre nem is lett volna szükség. Éppen csak kissé körültekintőbben 
kellett volna művébe illesztenie: írhatott volna arról is, hogy Török 
Ádám időnként segédkezik Szlimáknak, esetleg éppen ő szúrja le 
az állatokat (birkagyűlöletét így még fokozottabban kiélhette 
volna), és ellenszolgáltatásként kap a mészárostól néhány birkabőrt. 
Tiszta, természetes megoldásnak látszik ez, és talán a sietségnek, 
a pályázat diktálta tempónak tudható be, hogy Gion nem gondol rá.

A másik, még problematikusabb és egyben bonyolultabb részlet 
a regény nyolcadik fejezete, a játékbabagyár udvarán lejátszódó 
sztrájkjelenet. A munkások, miután két társuk a szellőzetlen munka



csarnokban rosszul lett a benzingőztől, abbahagyták a munkát, 
és a gyárudvaron állnak mozdulatlanul. Rimec igazgató hiába igyek
szik őket rávenni a munka folytatására, sőt a padlásra kénytelen 
menekülni előlük. Az eseményekbe korábban nem avatkozó Török 
Ádám megkísérli „megmenteni” a helyzetet. Szólni kíván a munká
sokhoz, de előbb arra kéri az ott lebzselő S. Tamást és társait, hozzák 
ki az üzemben gyártott Miki egereket és más műanyag figurákat; 
azok ezt némi vonakodás után meg is teszik, majd lerakják őket 
a még mindig mozdulatlan (!) munkások lába elé. Ekkor kezd beszél
ni Török Ádám. A figurákra mutatva a mesékben való hit szépségé
től beszél, mondókáját azonban nem fejezheti be -  a munkások a fe
jéhez vagdossák a játékbábukat. Végre! Mert a munkások „hosszú 
vezetéke” sajnos nem magyarázható másképp, mint hogy a szerző 
lehetővé akarta tenni Török Ádámnak, hogy elmodhassa beszédét. 
Ez a részlet, meggyőződésem szerint, a regény legnagyobb, mondhat
ni egyetlen igazán komoly kisiklása. Persze nem a karikaturisztikus 
jelenet mondanivalója miatt, önmagában ez telitalálat: nagyszerűen 
illusztrálja a tételt: „A mesékből ma már nem lehet megélni” (129. 
old.), de ugyanakkor megdöbbentő, hogy mint valóság mennyire 
nem áll meg a lábán. Korábban a munkások már Rimeccel szemben 
fenyegetően léptek föl, most viszont békésen tűrik, hogy Tamásék 
a figurákat melléjük rakják. Elcsodálkoztató, hogy Gion itt mennyire 
megfeledkezik a gúny indulatkirobbantó hatásáról ebben a pattaná
sig feszült helyzetben. Ügy tetszik, itt mindenképpen másként kellett 
volna felépíteni a jelenetet: vagy úgy, hogy a figurák már ott vannak 
az udvaron, vagy pedig Török Ádám csak említi őket. Ha viszont 
a szerzőnek az egyik megoldást sem sikerül beillesztenie regényébe 
(amit különben nem hiszek), bármennyire fájó szívvel is, de Török 
Ádám szónoklatáról kellett volna lemondania. „Soha senki nem írt 
még jó könyvet úgy, hogy először kigondolta a szimbólumokat, 
és a könyvbe illesztette őket -  mondja Hemingway. -  Az ilyen szim
bólum úgy lóg ki a könyvből, mint a mazsola a püspökkenyérből.” 
Másutt pedig: „Igazi öregembert akartam teremteni, igazi fiút, 
igazi tengert, igazi halakat és igazi cápát. De ha elég jól és híven 
írtam meg őket, sok mindent jelenthetnek.” Nem, nem hiszek



Hemingway ars poeticájában. Sőt, még ha nem tudnám is, hogy a Pa
pa efféle megnyilatkozásait nem kell túl komolyan venni, akkor se 
hinném el neki, hogy az öreg halász írása közben ne gondolt volna 
arra, hogy cápái nemcsak cápák, s ne akarta volna, hogy azt jelentsék, 
amit jelentenek. Igenis kigondolhatjuk a szimbólumokat. De egy 
lényegében realisztikus regény esetében a valósághoz kell idomíta
nunk őket. Nem egy helyen Gionnak ez sikerül is: a féregirtás 
kitűnő szimbóluma például tökéletesen harmonizál a valósággal. 
Azaz valóság is. Ugyanúgy, mint Boronkayné zsebkendője.

Mindez persze kicsinyesség, szőrszálhasogatás is lehet. Egészében 
véve pedig mit sem változtat azon, hogy Gion regénye, a maga kitű
nő kompozíciójával, többszólamúságával valóságunknak talán eddi
gi legadekváltabb irodalmi megjelenítése. Viszont éppen ezért hat
nak zavaróan egyes, nem eléggé átgondolt részletek. Számomra 
legalábbis rendkívül kiábrándító, ha egy jó filmben azt látom, hogy 
valamelyik szereplője kívülről törli le a bepárásodott ablakot.

De még bosszantóbb, hogy ezek a hibák túlnyomórészt egészen 
könnyen, a regény kompozíciójának veszélyeztetése nélkül korrigál- 
hatók lettek volna: a legtöbb esetben néhány szó vagy mondat törlése 
vagy mással helyettesítése elegendő volna. Mérhetetlen kárnak ér
zem, hogy nem akadt valaki, aki felhívta volna a szerző figyelmét 
a szóban forgó részletekre. Abban az esetben Gion Nándor regénye -  
relatíve -  hibátlan alkotás lehetett volna.

(1970)



A KÖZHELYEK ÉRTÉKE

Gobby Fehér Gyula: A  verseny végín. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1969.

„Elvitatták tőle ezt a csonkaságából eredő kis önállóságot is, és 
kiselejtezték. Nem engedték többé versenyezni, nem érezhette 
maga körül a testére fonódó izzadó kezeket, a szorongató ujjakat, 
eldobták, és nem akadt többé, aki irányítsa. El is pusztulhatott, 
nem törődtek vele, hiszen azonnal előkerült a következő, új és 
szolgálatkész társa, aki feltétel nékül engedelmeskedett minden 
parancsnak, ugyanúgy, mint ő új korában. Hiába tudta előre annak 
is a sorsát, nem súghatta meg neki, az nem értette volna meg, szol
gálni akart.”

Ekképpen elmélkedik egy kicsorbult tekegolyóról Gobby Fehér 
Gyula nevenincs főszereplője a szerző regényének 43. oldalán, s ezzel 
ugyanúgy telibe találja a korukban mindinkább elharapódzó „egész
séges” versenyszellemet, mint az ezzel karöltve jelentkező és a belső 
lényeget tekintve is szorosan összefüggő elszemélytelenedést, az 
ember eltá rgyiasodását. De nemcsak emiatt választottuk nyitányul 
a fenti idézetet, hanem hogy mindjárt Gobby Fehér módszeréből 
is adjunk egy kis ízelítőt, továbbá azért is, mert a szerző itt nemcsak 
egy filozófiai és szépirodalmi művekben egyaránt agyontárgyalt 
általános jelenséget illusztrál, hanem egyben regényhőse helyzetének 
koordinátáit is megadja, akaratlanul is felfedve azonban az eszközei
ben rejlő belső ellentmondást is: Gobby lelkiállapotokat pontosan 
rögzítő, iróniával átszőtt elemző módszere ugyanis elkerülhetetlenül 
felveti a kérdést, lehetséges-e, hogy valaki a tudatosságnak ezen 
a fokán ne legyen képes valóságosan is fölébe kerekedni annak a szi
tuációnak, amelynek még finoman elágazó hajszálgyökereit is tisz
tán látja („Tudod, engem egyfelől versenyezni tanítottak, de más
felől úgy odacsomóztak a családhoz, hogy még ma is bogozom



a madzagot.”), bármennyire tudjuk is, hogy nem minden a ráción 
múlik. Persze ez az észrevétel számos más első személyben írt mű 
kapcsán is felvetődhet, mivel az „énregény” elkerülhetetlenül dilem
ma elé állítja az írót: vagy teljesen belehelyezkedik a fiktív én személyi
ségébe, s így, önmaga intellektuális szintje alatt maradó regény
figura esetében, mindenekelőtt figyelembe veszi annak szellemi 
korlátait, és csak annyit mondat el vele, amennyit az is képes önma
gából és a világból meglátni, vállalva a nyelvi-gondolati elszegénye
dést a mindenekfelett való hitelesség kedvéért, vagy pedig úgy szó
laltatja meg, mintha egy kutya vagy akár élettelen tárgy (esetleg 
éppen tekegolyó) kezdene magáról vallani, ha önmaga tudatában 
lenne. A két útból kétségtelenül az előbbi jelenti a nehezebben jár
hatót, vagy ha úgy tetszik, a „modernebbet” is, ám így, a könnyebb 
út ellenére is, Gobby Fehér vállalkozása, önmaga viszonylatában, 
de egész irodalmunk keretein belül is, megkapónak és érdekesnek 
hat.

Pedig maga a „story” látszólag igénytelen. Nem egyéb egy agyon
nevelt, anyai-családi terror alatt senyvedő, ugyanakkor (vagy éppen 
ezért) versenyszellemtől terhes, sőt a törtetés csíráit is magában 
hordozó ügyefogyott kishivatalnok kétbalkezesen induló, s botrá
nyos-nevetséges felsüléssel végződő szerelmének történeténél, amit 
a regény végén még az anakronisztikusán „összekommendált” 
házasság tisztán testiségre szorítkozó boldogságába való elmerülés 
is tetéz, anélkül, hogy ez az „én” alapállásán bármit is változtatna, 
mivel Gobby Fehér „hőse” csupán a szerelem porondjáról lép vissza, 
hogy azután, versenyzői minőségében, társadalmilag sokkal veszedel
mesebb talajra, a törtetés talajára lépjen. Ilyenformán talán azt is 
mondhatnánk: a regény egyik alapmondanivalója akár az „aki nem 
szerencsés a szerelemben, szerencsés a kártyában” ismert formulá
ban is kifejezhető lenne, azzal a módosítással, hogy a „kártya” 
helyett a „szamárlétra” kifejezést használjuk, ha nem ragadna meg 
a részleteknek és találó megfigyeléseknek az a gazdagsága, mellyel 
a regényben találkozunk, s egészében mindaz, amit Gobby Fehér 
szerelemről, versenyszellemről, egymásra való hatásukról és a fő
szereplő egész magatartásának gyökereiről elmond vagy csak rej



tetten érzékeltet, sőt több ízben szimbolikus áttétellel mutat meg, 
amint azt pl. a tekézésről, a lóversenyről s a vívásról szóló kicsit 
betétszerűen ható részek esetében is teszi. De külön kell szólnunk 
arról a finom iróniáról és humorról is, mely át- meg átszövi a regényt, 
s a szerzőnek arról a mindenképpen figyelemre méltó készségéről 
tanúskodik, hogy tud groteszk, de egyidejűleg realista is lenni, azaz 
képes a kissé valószínűtlent is elhitetni, amint azt a „háztűznézésről” 
szóló rész kitűnően példázza. Mert valójában éppen a realista Gobby 
Fehér Gyula megjelenése miatt hat a regény különös meglepetésként, 
mivel a „régi”, „parabolás” Gobby Fehérre a már említett áttételes 
részek mellett inkább csak Mária zavaróan csúnya kezeiről s bizonyos 
tisztán stílusbeli sajátosságokról ismerhetünk rá: regényében a való
sággal, sőt konkrétan valóságunk egy meghatározott szférájával 
találkozunk. Főfigurája éppúgy valóságunkban gyökerezik, mint 
mellékalakjai vagy a miliő s a táj, amelyben valamennyien mozognak.

A verseny végén félszeg és gyámoltalan „hőse” fiatal ember, 
amiként a könyv több mellékszereplője szintén az. Ily módon össze
vetésük más fiatal íróink, elsősorban Végei László regény- és novel
lahőseivel szinte önmagát kínálja. Mert amíg Végei inkább fiatal
jaink lázadó, értelmiségi vagy legalábbis az értelmiségivé válást 
csírájában magában hordozó rétegével foglalkozik (sőt talán azt 
is elmondhatjuk a „Makró” szerzőjéről, hogy hősei inkább életér
zésének és indulatainak megtestesítői), addig Gobby Fehér fiatalsá
gunk egy „vastagabb”, sokkal inkább jeltnlevő rétegéhez nyúl, 
azokhoz, akiknek nincsenek ideáljaik, csak anyagi igényeik, „kor
szerűségük”, ha létezik egyáltalán bennük valami, ami annak mond
ható, legfeljebb külszín, divatberzenkedés és a modern fogyasztói 
társadalommal szembeni fokozott affinitás, mely egy cseppet sem 
akadályozza őket abban, hogy az igénytelen filiszterré válás gondos 
szülők által jól kitaposott útján haladjanak, s akik mindig készek 
a másik, „végelinek” is mondható rétegre a lapos középszerűség 
gyanakvásával tekinteni, amiként azt az „én” megjegyzéseiből is 
láthatjuk („Az ilyeneket nem szerettem, untatott és kétségbeejtett 
tekervényes észjárásuk. Mert ezek szólták meg a többieket a legva- 
dabbul. Biztosított védőbástyájuk mögül látszólag minden veszély



nélkül ármánykodhattak, merészen bírálták a tülekedő közönséges 
halandókat, akik közé nem akartak keveredni, de akiket, nem tudni, 
mi okból, mégis oly szívesen, alaposan és körülményesen szóltak 
meg”), s akiknek zömétől az „én” legfeljebb néhány gondolatával 
különbözik, anélkül, hogy azokból képes lenne vagy szükségesnek 
érezne bármi következtetést is levonni. De nem kevésbé konvencio
nális a könyv többi fiatalja sem, az irigyelt Makszencsuk Albert épp
úgy, mint Mária, aki szerelmi csalódása után, amíg csak Albert 
ismét színre nem lép, egészen természetesnek veszi, hogy egy szere
lem nélküli házasságban keresse a kiutat, vagy akár a jó barát Zoli, 
aki a nem is túl bonyolult főhős problémáit sem képes megérteni. 
De a szóban forgó fiatalok mellett megtaláljuk az előttük járó nem
zedék tagjait is, beszűkült érdeklődési körű, családba zárkózott 
kispolgárokat, illetve kispolgári életérzésű munkásokat, elsősorban 
a főhős családját, akik ellen az lázadozik ugyan, ám maga is előítéle
teik foglya, s végül is engedelmesen indul meg az általuk kijelölt 
úton. Velük kapcsolatban érdekes felfigyelni arra, hogy a szerző 
-  meglepő módon -  mintha éppen e figurák megformálásában je
leskedne: rendkívül jó, elevenre tapintó érzékkel ábrázolja kicsi
nyességüket és korlátoltságukat, mint például az anya és a remekbe 
szabott Ilona néni kölcsönös szurkálásairól szóló részben vagy a „fül- 
rágóan” terrorizáló anya áporodott konyhaszagot árasztó életböl
csességeinek kitálalásakor, úgyhogy -  bármilyen furcsának tűnjék 
is ez -  kifejezetten a szerző érdemének tekinthető, hogy van bátor
sága közhelyeket is leírni. S ezek a közhelyek cseppet sem önmagukért 
vannak, sőt funkciójuk még csak nem is merül ki teljesen egy-egy 
figura jellemzőinek felvillantásában, hanem bizonyos értelemben 
több is ennél. E frázisokat olvasva ugyanis úgy érezzük, igen, éppen 
bennük, hínárként ránk tekeredő nyúlós marasztalásukban, elpusz
títhatatlan szívósságukban lelhetünk rá a provincializmusnak, az 
állóvíz-mentalitásnak nemcsak tüneteire, de gyökereire is. Mint 
ahogy -  nyugodtan kimondhatjuk -  maga a történet sem csak önma
gát jelenti, hanem, többre mutatón, szimbolikus jelentése is van 
vagy éppenséggel parabolának is mondható, amely azonban abban 
különbözik alapvetően Gobby Fehér korábbi paraboláitól, hogy



mélyen valóságunkba igyarott és közvetlen valóságunkra utaló. 
Mert önmagában véve kissé talán valószínűtlennek vagy túl szélső
ségesnek is érezhetnénk a történet egyes fordulatait, főleg a szülők 
által kitervezett házasság létrejöttét, illetve a regényhős pipogyasá- 
gát, ám amint áttételes jelentést tulajdonítunk nekik, mindez nagyon 
is telitalálatnak hat: Gobby regényalakjának tutyimutyi engedel
messége mintha egy egész nemzedék lapos konformizmusát jelen
tené, illetőleg a nemzedék tekintélyes részét, amely talán nem is 
igazán nemzedék, hanem korosztály csupán. És ezen túlmenőleg 
Gobby Fehér, bizonyos értelemben az idősebb írónemzedékétől 
egészen eltérő látásmóddal, mintha „újra felfedezné” a régi, zsírosán 
nagyot evő, trágyaszagú és sertésröfögéses Vajdaságot is, konzer
vatív paraszti-vidéki életfelfogásával, vagyis azt a világot, melyhez 
fiatal íróink közül eddig -  egyébként érthetően -  egy-két kivétellel 
(a maga lírai eszközeivel novelláiban Brasnyó, és a Testvérem, 
Joábban közvetve és módjával Gion) alig mert nyúlni valaki, s ami 
felé kissé komikus-fanyar fintort is vág. Ez pedig egyben kemény 
bírálatnak is számít.

Éppen ezért, amennyiben Gobby Fehér regényének bizonyos 
hiányosságairól beszélhetünk, csakis azt vethetjük a szerző szemére, 
hogy nem szélesíti ki világát kellő mértékben minden irányban, 
holott ilyen, magánélet-központú regény esetében éppen a látszólag 
mellékes epizódszerű részletek lehetnek a társadalmi mondanivaló 
hordozói, a teljesség építőkövei (gondoljunk Németh László Iszony 
című regényére). Igaz, a fentebb említett vidéki-paraszti világ, Mária 
anyjának és falujának rajza révén, illetve Jónásnak ürügyén, elég 
élesen kibontakozik előttünk, ám a hivatalt, a főszereplő munkahe
lyének képét már valahogy sokkal szegényesebbnek érezzük, sőt 
egyenesen zavaró, hogy a főhősnek csakis azokkal a munkatársaival 
ismerkedhetünk meg, akiknek aktív szerepük van sorsának alakulá
sában, tehát Máriával és Alberttal, míg a többiek végképp homály
ban maradnak, úgyszólván nem is léteznek igazán. Pedig a jogvédő 
iroda életének, munkájának bemutatása (akár az ott tárgyalt egyes 
jogesetek leírása által is), s legfőképpen a kollégák szélesebb köre, 
hellyel-kö7zel még látszólag pletykaszerű részletek beiktatásával is,



a kiteljesedés irányába hathatott volna, lehozva a földre a hivatalt, 
amely így szürkeségével és elvontságával kissé lemarad más készle
tek elevensége mögött, még ha alapjában véve fontosabb is, hogy 
amit a regényben világunkból kapunk, azt adekvátan, hitelesen, 
minden zavaró kisiklás nélkül kapjuk. És ez olyan teljesítmény, 
melyet prózánk jelenlegi (egyébként kétségtelenül dinamikus és 
ígéretes) összképe mellett nehéz lenne túlbecsülni.

(1970)



PRIMER INDULATOK -  TÚL NAIVHŐSÖK

Végei L.ds%l6: A szenvedélyek tanfolyama. Fórum, Üjvidék, 1969.

Nyitányul talán Tornán László Olvasónaplójából (Híd, 1970. 5. sz.) 
idézhetnénk: „Ha íróink közül valaki merészen felveti a jelen, tár
sadalmunk, de főleg a fiatalok problémáit, ha valaki merészen neki
vág a valóság fájó pontjai feltárásának, akkor az Végei László.” 
Ezzel csak egyetérteni lehet. Végei azonban, úgy tetszik, nemcsak 
„merészen felveti” a szóban forgó problémákat, hanem helyes ki
indulópontról közelíti is meg őket, s többnyire helyénvaló követkc- 
tetésekre is jut velük kapcsolatban, vagyis vitatkozni aligha lehetne 
vele anélkül, hogy ne találjuk magunkat társadalmunk visszás, sőt 
kóros jelenségeinek ügybuzgó elkendőzői között. Másszóval Végei
nek regényében elejétől végig iga^a van. Igaza etikus emberként, 
publicistaként, s éppen ezért sajnálatos, hogy műve, bármennyire az 
igazság kimondásának kényszerétől hajtva született is meg, éppen 
esztétikai fogyatékosságai miatt képtelen az igazság átütő erejével 
hatni. A felvetődött kérdés tehát valahogy így fogalmazódik meg: 
miért hat Végei László regénye, igazsága ellenére is kissé egysíkú
nak és egyben naivnak is? Vagy éppenséggel miért „nyer” a regény 
igazsága is lapos és naiv megfogalmazást? A válaszok a kérdésekre 
különböző szinteken is megmutatkoznak, mintegy rétegenként 
tárják fel magukat, aszerint, meddig megyünk el a megkérdőjelezés
ben.

Első pillantásra leginkább szembetűnőnek vagy akár zavaróan fül
sértőnek a szövegben minduntalan felbukkanó frázisanyagot és 
a könyv ebből adódó kicsit kongó pátoszát érezzük. Túl gyakran 
botlunk olyan kifejezésekbe, mint „hit”, „az eszme”, sőt „tisztaság”, 
„nemes” stb. (nemegyszer amúgy is közhelyszerű megállapítások 
részeként, mint pl. a 36. oldalon: „Meg aztán, ha nemes dolgot akarsz



véghezvinni, akkor áldozatokat is kell hoznod”); ez szólamszerűvé 
teszi a regény hangját, és bizonyos értelemben a sematikus szocrea- 
lizmus egyes alkotásaira emlékeztet, habár Végeinél a szólamok 
szerepe cseppet sem apologetikus: ellenkezőleg, követelményként 
állnak szemben a kiábrándító valósággal, számonkérésként hangzanak 
el. Ez a másféle szerep azonban nem képes semlegesíteni a szólamok 
elcsépeltségét, gyakran dagályosságát, s ha az író megkísérli is 
ezt ironikus-cinikus replikákkal ellensúlyozni, kísérlete rendszerint 
nem jár sikerrel, éppen azért, mert nagyon is nyilvánvalónak lát
szik. De sokszor még ez a próbálkozás is elmarad, mint a 97. oldalon, 
ahol Béla szájából a következő mondat hangzik el: „Azt hiszem, 
el kell érnünk egy hőfokot, amikor szétfeszíthetjük a személyi indí
tékok rácsait, a% eŝ me akkor tisztán ragyog (kiemelés tőlem -  V. Z.), 
akkor van ereje”, úgyhogy -  bár a szerzőnek aligha áll szándékában 
ilyen impulzusok felkeltése az olvasóban -  pusztán a túl patetikus 
megfogalmazás miatt, akarva, nem akarva nekünk támad kedvünk 
valami gúnyos megjegyzést tenni, vagy egyszerűen kinevetni Bélát, 
aki az efféle megnyilatkozások miatt mint regényalak hitelességét 
veszti, ércszoborrá, de egyben felhőkben járó Don Quijotévá is 
válik, anélkül, hogy legalább egy keveset magán viselne a búsképű 
lovag groteszk bájából, ami emberközelbe hozhatná és együttér
zésünket is felkelthetné. De nemcsak Bélával vagyunk így, 
hanem -  talán Miklós kivételével -  többé-kevésbé a regény vala
mennyi hősével, akik, hála a szólamoknak, naivabbak, mint ami
lyennek a szerző nyilván ábrázolni szerette volna őket. így eshet meg, 
hogy előbb mosolygunk rajtuk, s kezdjük őket gyereknek érezni, 
semhogy ők maguk rádöbbennének gyerek voltukra.

Pedig a regény cselekménye nagyszerű lehetőségeket kínál: 
Zalatnay Béla fiatal állástalan történész rálő egy „öregre”, Nagy
halom egy tekintélyes és jómódú közéleti személyiségére (kár, hogy 
ennél többet nem tudunk meg róla), mert az elcsábította a menyasz- 
szonyát. Cselekedete azonban nem kizárólag a féltékenység megnyil
vánulása, hanem egyben politikai tett, tiltakozás is mindaz ellen, 
amit az áldozat képvisel -  legalábbis elkövetője annak szánja, és 
csak utólag ébred rá vállalkozásának hiábavalóságára, arra, hogy



magára maradt, környezete nem érti, nem akarja megérteni. Tenger
parton nyaraló barátai ugyanazzal a szándékkal sietnek haza, hogy 
kiálljanak mellette, de mire a lelkesedés lelohadása folytán számban 
erősen megfogyatkozva megérkeznek, már ők is rájönnek barátjuk 
tettének értelmetlenségére, s hogy érdekében semmit sem tehetnek. 
Végül is -  a vádlottal együtt -  jóváhagyják a védőügyvéd taktikáját, 
amely mellőzni igyekszik az ügy minden politikai vonatkozását, és 
Béla tettét kizárólag féltékenységre visszavezethető gyerekes meg
gondolatlanságnak tünteti fel. Ez a sokat Ígérő szituáció azonban 
mintha már Végei alapvető megközelítésében, az elbeszélő „én” 
megválasztása révén is elsikkadna egy kissé. Ügy tetszik, a szerzőnek 
két jobb lehetősége is kínálkozik a választottnál: Az egyik, hogy 
maga Béla mondja el a történetet, s mintegy visszamenőleg elemezze 
elhatározását, tettét, szándékait, megpróbálva szétválasztani, mi 
volt bennük a személyes indítóok, és mi az általános, „közösségi”, 
idealista mozgatóerő, láttatva az eltérő gyökerű indokok (és indula
tok) egymásba játszását, azt, hogy miképpen jelenhet meg egyik 
a másik álarcában mintegy öncsalás eredményeként. Másik lehetősé
ge viszont az lett volna, hogy a regény legérdekesebb figurájának 
juttassa az elbeszélő szerepét, Miklósnak, aki cinikusan, csupán 
„tanúként” csatlakozik Béla barátaihoz, hogy aztán fokozatosan 
mindinkább angazsálódjék; mindenképpen érdekes lett volna, ha 
az író rá összpontosítja a figyelmet, és részleteiben érzékelteti azt 
a Miklósban lejátszódó folyamatot, mely végül is a kocsmai kitörés
ben (a regény leginkább megragadó részében) csúcsosodik ki. Mindez 
korántsem jelentette volna azt, hogy bármelyik változat esetében 
a szerzőnek kizárólag a lelki folyamatokra kellett volna koncentrál
nia, mivel mindkét konstellációba különösebb nehézségek nélkül 
beleépíthette volna a regény közéleti mondanivalóját és társadalmi 
problematikáját, éppúgy, mint az általa választottba, ami viszont, 
a fenti két lehetőség mellett, kissé a könnyebb megoldás keresésé
nek vagy még inkább a legelőször eszébe jutó lehetőség megraga
dásának hat. Végei ugyanis „harmadik” megoldásként a rokonszen
vező barátot választja, s ez azért látszik megkönnyíteni a dolgát, 
mert így elkerülheti a Béla személyébe való behatolást, ám ebben



a figurában van annyi vonás magából Bélából (elsősorban nézeteik 
egyezése folytán), hogy őt beszéltetve a „merénylőből” is érzékel
tethet valamit -  más kérdés viszont, hogy kettejük viszonya éppen 
szembenállásuk hiányában nem tud igazán érdekes lenni. Ezért 
juttatja eszünkbe Végei választása egy kicsit Rostand Cyrauójának 
orr-monológját; úgy tűnik, a sok lehetőség közül a legkézenfekvőb
bet, de legalaposabbat is választja: egyszerűen kimondja: „Az ön 
orra nagy.”

Félretéve azonban e kéretlen és kissé talán tolakodó utólagos ta
nácsadást, mindenképpen el kell ismerni, hogy a látószögnek ez 
a megválasztása nem okvetlenül perdöntő, mellette a regény akár 
remekmű is lehetne, ha történetesen a fenti hasonlat az orr-monológ
ról nem lenne még inkább a részletekre vonatkoztatható. Mert 
Végei sajnos a legtöbb esetben túl egyszerűen mond ki mindent, 
s ez csak látszólag pusztán stilisztikai kérdés, mivel a dolgok ilyetén 
való kerek-perec kimondása, a legkeresetlenebb szavakkal való 
felvázolása a figurákat is leegyszerűsíti, élettelenné teszi. Éva, Béla 
húga például, bátyja sorsa felett elkeseredve egyszerűen csak „zokog
ni kezd”, a szerző meg sem kísérli, hogy a leírt helyzetet egy-két 
mellékes mozzanat felvillantásával tapinthatóbbá tegye, túlemelje 
a szokványoson, ezzel szemben (mint a szóban forgó esetben is) 
az ábrázolás erőtlenségét sokszor a nagy szavak helyettesítik, pl. 
„Iszonyú realitás volt az egész”, mintha az író megfeledkezne róla, 
hogy éppen a drámaiság kidomborításának legmegbízhatóbb eszkö
ze a látszólagos szenvtelenség. De ugyanígy nem egészen célraveze
tő ez a két pont közötti mindig egyenest kereső módszer a regény 
közéleti vonatkozású, a társadalombírálatot leginkább magában 
hordozó rétegével kapcsolatban sem, bár Végei e téren csakugyan 
messzire merészkedik. Rengeteget szól a korrupcióról és a hatalom
mal való visszaélés egyéb változatairól, munkanélküliségről, hivatali 
prostitúcióról stb. -  csupa olyasmiről, amiről, ha regényeinkben 
nem is gyakran, de sajtónk hasábjain épp elégszer olvastunk már, 
vagy ha nem, hát hallottunk róla, s így nem újság számunkra. Való
jában persze nem az „újságot” hiányoljuk, hanem azt kifogásoljuk, 
hogy ezek a jelenségek, úgy, ahogyan felvetődnek a regényben,



jobbára riportanyagként léteznek csak, s így nem háborítanak fel 
jobban, mintha újságban olvasnánk vagy ismerősünktől hallanánk 
róluk, noha általuk az író szemmel láthatóan éppen a morális fel
háborodás felkeltésére, az olvasó angazsálására törekszik. Máskor 
ugyanez az igyekezete valami „mindenáron nagyot ütni akarásban” 
nyilvánul meg, s ennek eredménye aztán meglepően átlátszó meg
oldásban vetődik felszínre.

Ezzel elérkeztünk egy fontos kérdéshez: Végei közéleti indulatai
hoz mint alkotói hajtóerőhöz. A regényből ugyanis nyilvánvalónak 
látszik, hogy Végei indulataitól egyenes út vezet az olvasó indulatá
hoz, ahhoz, amit felkelteni szeretne, s ez az út valahogy túl rövidnek 
látszik. Gyakran érezhetően kimarad belőle egy fontos fázis, az in
tellektus fázisa, az alkotói lehiggadásé, a hűvös mérlegelésé éppen 
a pontos célzás érdekében, s ennek eredménye egyfajta primer „ami 
szívemen, a számon "-megvalósulás, ez pedig aligha emeli a regény 
művészi szintjét. Pedig úgy tűnik, „kifizetődő” lenne Végeinek, 
ha kissé több körültekintéssel építené fel világát vagy merne akár 
kicsit áttételesebb is lenni. Magától értetődően szó sincs arról, mintha 
azt ajánlanánk a szerzőnek, legyen óvatos, tompítsa írásai élét vagy 
ködösítse el konkrétságukat, még kevésbé arról, hogy parabola
szerűséget javasolnánk, éppen csak érdemesnek látjuk arra emlékez
tetni, hogy regényének azok a leginkább kiteljesedett részei, ahol 
előregyártott elemek nélkül, mondanivalójának kifejezésére egyéni 
megfogalmazást talál. És ilyen részeket végső fokon szép számmal 
lelhetünk a regényben. Ilyen részlet pl., amikor Lenke arról beszél, 
hogy nem tudja megfesteni a bürokratákat („Higgyétek el, meg akar
tam festeni őket, de nem bírtam. Nem vagyok képes rá. Pedig erről 
álmodom éjjelente. Megyek az utcán, meglátok egy ilyen szemet, 
szőrös kezet, lapos, puha zsíros arcot, udvariasan pislogó szemhéjat. 
Puhányok, hájasak ezek az emberek. Hízik az utca fele, a zsírpárnák 
alattomossá, csöndessé teszik a mozdulataikat, mint a szőnyegek 
a lázadó lépteket.” 27. old.), vagy amikor ugyancsak ő a gyermek
nek maradás előnyeiről szól. De ugyanilyen joggal említhető az 
a részlet is, ahol Miklós beszél a „papírvilágról” vagy amelyben 
az öreg Zolnai szájából Ábrahám engedelmességének egyénien



felfogott interpretációját halljuk. „Az írás legyen dinamit” -  vallotta 
Végei egy interjújában -  nos, a dinamit ezekben a részekben valóban 
robban. Robban, mert pontosan a gyártási eljárás követelményei 
szerint készült. Kár, hogy máskor éppen csak pukkan vagy hangtala
nul elfüstölög.

De ugyancsak a primer indulatokra vezethető vissza Végei nyelve
zetének gyakran emlegetett pongyolasága, noha ebben (s másban is) 
talán szerepe lehetett a regénypályázat diktálta fokozott iramnak is. 
Igaz, az Egy makró emlékiratai óta Végei nyelve valamennyire 
megváltozott, ez azonban, úgy tűnik, eddig nem jelentett igazán 
előrelépést: a Makró és részben a novellák fojtottan parázsló, he
lyenként szívszorongató légköre ugyanis éppen a szóban forgó 
írások sajátos, esetlen dadogásának, néha gyámoltalan motyogásá
nak volt köszönhető (függetlenül attól, hogy mennyire tudatos nyelvi 
építkezés eredménye), s azt most egy gördülékenyebb, „irodalmibb”, 
de sajnos konvencionálisabb nyelvezet váltotta fel, mely, éppen 
utóbbi vonása révén, egyelőre nem hozta meg a kívánt eredményt, 
sőt az a benyomásunk, hogy még inkább láthatóvá tette Végei 
nyelvi bizonytalanságát. Találunk a szövegben helyenként képzava
rokat is („Izmait feldúlta az idő vésőjének kíméletlen munkája”. 
105. old), súlyosabban esnek azonban latba azok a részek, amelyekből 
kitűnik, hogy Végei nem mindig a legszerencsésebben válogat 
a szavak és beszédfordulatok között, mintha nem érezné ízüket 
igazán.

A nyelvi botlások különösképpen élesen mutatják meg prózánk 
egy gyakran felbukkanó, bosszantóan kiskorú vonását: a nyelvi 
provincializmust. Súlyos teher ez, jó lenne mielőbb megszabadulni 
tőle.

Végezetül pedig még egyszer reményünknek kell kifejezést adnunk: 
reméljük, hogy Végei László a jövőben képes lesz műveiben még 
a Makrót is túlszárnyalva, indulatai szintjére emelkedni. Mert kár 
lenne, ha ezek az indulatok igazi kiteljesedés nélkül lobbannának el.



NAGYKORÚ REGÉNY

Burány Nándor: Csőd. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1970.

„Az ember vagy nem ér el valamit, el sem indul, hozzá sem fog, 
és megmarad az ereje, vagy eléri a célt, de mit kezd vele, holtfáradt 
lesz és bármire képtelen. Van-e harmadik lehetőség? Rosszabb-e, 
amikor a vállalkozás meghaladja erejét, s még a cél előtt belepusz
tul...” Burány Nándor regényének hőse, Répás István fiatal gépész- 
mérnök és gyárigazgató tűnődik így már a vereség után a koppen
hágai Tivoli park egy vendéglői asztalánál, rég külföldre szakadt 
gyerekkori barátja és annak felesége, hirtelen támadt és rövid betel
jesülő szerelme tárgya, Helga társaságában, miközben félig-meddig 
szórakozottan hazáról, honvágyról, nemzetiségi kérdésről vitatko
zik barátjával, ugyanakkor egy ismeretlen svájci nőben gyönyörkö
dik. Egyike ez a regény megragadó pillanatainak s szálakat össze
futtató írói bravúrjainak is. Répás sorsa, végzete azonban később, 
az el nem ért cél után teljesedik be: menekülési kísérlete nem sikerül, 
részben talán a Helgával kapcsolatos csalódás hatására, de legfő
képp belső elkötelezettségétől hajtva tér vissza korábbi életének, 
értelmet adó munkájának és zátonyra futott házasságának színhe
lyére, ahol józan emberi meggondolás szerint már semmi tennivalója 
sem lehet, szülőföldjére, egy vajdasági kisvárosba, hogy aztán bor
zalmasan összeégett testtel az orvosi rendelő asztalára kerüljön, és 
a véletlen folytán éppen ügyeletes, tőle különváltan élő orvosnő 
felesége részesítse elsősegélyben. Itt az asztalon, kötözés és injek
ciózás közben, szörnyű fájdalmak közepette gondolja végig szeszé
lyes asszociációs ugrásokkal élete főbb mozzanatait, s igyekszik 
rátalálni társadalmi és magánemberi léte csődjének okaira. Mindarra, 
ami végül is arra késztette, hogy égő „gyárának” lángjai közé vesse 
magát, s úgy kísérelje meg menteni, ami még menthető.



A regény keretét képező, többszörösen egymásra rétegeződő 
idősíkok látszólag kusza halmazát létrehozó kiinduló- és végpont 
kissé talán fiktív, mivel alig hihető, hogy egy égési sebektől szenvedő, 
sőt a halállal viaskodó ember öntudata akár ennyire is világos és 
összefüggő gondolatokra legyen képes, amiként nemegyszer a re
gényben szerepet kapó véletlenek összejátszása is kissé konstruáltnak 
tűnik (pl. hogy Répás külföldi útjáról éppen a gyár égésekor érke
zik haza, hogy a rendelőben éppen volt felesége az ügyeletes, vagy hogy 
korábban a gyárban kitörő elégedetlenség éppen Répás házassági 
válságának kirobbanásával esik egybe stb.), mégis ezek a látszólagos 
valószínűtlenségek teszik lehetővé, hogy a szerző művében valósá
gunk egy összetett, messzeágazó s egyben nehezen körülhatárolható 
darabját mutassa meg, ugyanolyan kendőzetlenül, mint korábbi 
regényében, az Összeroppanásban, módszerben is sokban hasonlóan, 
de átgondoltabban, szélesebb alapokon és legtöbb részletét tekintve 
magasabb művészi hőfokon. Érdekes azonban kissé részletesebben 
is szemügyre venni az említett látszólagos valószínűtlenségeket, és 
tisztázni funkcióikat. Első látásra, ugyanis jobb kiindulópontnak 
gondolhatnánk a regény magvát képező önvizsgálathoz, ha Répás 
múltat vallató és felidéző képzelete csak azután lépne működésbe, 
mikor már öntudata valamennyire összeállhat, mondjuk műtét 
után, narkózisból ébredve egy kórházi ágyon, csakhogy ebben az 
esetben a szerző kénytelen lenne lemondani egy jelentős kiszélesítési 
lehetőségről, ami éppen azáltal jön létre, hogy Répás életének több 
fontos szereplője és válságának részben okozója mintegy „összefut” 
a rendelőben a szerencsétlenül járt ember körül, úgyhogy annak 
sorsa bennük is gondolatsorokat indít el, amelyeknek megmutatása 
végül is lehetőséget nyújt Buránynak, hogy kiléphessen Répás tuda
tából, anélkül, hogy kívülállóan elbeszélő szerepre kényszerülne, 
s így valóságanyagának ábrázolásakor elkerülhessen minden riport
szerűséget. Ily módon az az objektív kép, amel> a regény egyik legfőbb 
erénye, voltaképp az egyes regényalakok szubjektív nézőpontjai 
összegezésének eredményeként jön létre. De hasonló az önkényesnek 
tűnő véletlen időbeli egybeesések szerepe is, melyeknek valószínűt
lensége különben sem kirívóan bántó: általuk láttatja a szerző a köz-



ćs magánélet kölcsönhatását (az ember tudatán, lelkivilágán belül, 
de a kézzelfogható anyagi valóságban is), illetve e kölcsönhatás 
következményeit, regényének egyik legfontosabb komponensét. 
Ez a komponens pedig mindenképpen jelentős pluszként járul 
a regényben megmutatkozó valósághoz, mivel az önmagában mint 
tényanyag (önigazgatásunk nehézségei, gazdasági problémáink, mun
kaerő-feleslegünk külföldre áramlása, korrupció stb.) irodalmunkban 
már nem jelent különösebb szenzációt, akár az összeroppanáshoz, 
akár a pályázati regénysorozat nem egy alkotásához mérve, számot
tevő többlet azonban, hogy a Csődben mindez differenciáltabban, 
hitelesebb részletekben megjelenítve, kevésbé statikusan és okozati 
összefüggéseiben mutatkozik meg; ez végül is valóságunk tapint- 
hatóan meggyőző szintézisét eredményezi vajdasági és jugoszláv 
vonatkozásban egyaránt. Mindenekelőtt hiteles atmoszférát, amelyhez 
mintegy kiegészítés gyanánt, kicsit talán mitikus ellenvilágként 
(Ady Párizsba jut eszünkbe ezzel kapcsolatban) kel életre a Répás 
skandináviai útja alkalmával felvillantott svéd és dán valóság, egy 
kiegyensúlyozottabb világ vágyálmának szerepét töltve be, anélkül 
azonban, hogy a szerző különösképpen idealizálná. A biafrai éhezők
ről szóló újsághír pedig durván ront bele ebbe a világba, megmutatva 
a másik végletet, egyben mintegy helyünket is kijelölve valahol 
a szélsőségekbe nyúló kétkarú mérleg nyelve közelében.

Burány legfigyelemreméltóbb teljesítményét azonban mégsem ez, 
hanem főhősének, Répás Istvánnak megformálása jelenti. Fentebb 
pluszról beszéltünk az összetettebb valóságábrázolás kapcsán, ám 
legalább ennyire indokolt ez Répást illetőleg is, már csak azért is, 
mert regényalakjaink közt fehér hollónak számító, angazsált, küzdeni 
tudó embert ismerhetünk meg benne, „pozitív hőst”, anélkül, hogy 
mindenben igaza volna, s anélkül, hogy emberi tulajdonságai is 
minden tekintetben „követendő példként” állnának előttünk. Hús-vér 
emberi mivolta ugyanis éppen gyengeségeiben mutatkozik meg -  pl. 
szegényparaszti származásából eredeztethető félszegségében, dara
bosságában, kiszolgáltatottságában feleségével szemben - ,  amiként 
bukását is jórészt ezek a gyengeségek okozzák, több külső körülmény 
mellett, olyképpen, mintha egy régmúltból hozott és le nem vethető



teher alatt roppanna öss2e; ez a teher azonban nemcsak visszahúzó 
erő, hanem emberség is egyben. Répás Így voltaképpen -  s ez a re
gény különös és elgondolkoztató paradoxona -  nemcsak gyengeségei 
ellenére, hanem éppen gyengeségei révén válik pozitív hőssé. S tra
gikus hőssé is egyben, szinte a görög tragédiák képlete szerint: 
bukása azért következik be, mert jobb és több környezeténél. Téved, 
de tévedései mindig jóhiszeműek, tévedéseinek áldozata lesz, de 
azért, mert általuk a közöny és a kicsinyes emberi érdekek, sőt a pri
mitívség falába ütközik.

Sajnos, a regény mellékalakjainak már nem mindegyikéről mond
ható el ugyanez. Ügy tűnik, Burány főleg egyes „epizódszereplők” 
bemutatásakor követ el mulasztást, némelyiküket mintha kissé felü
letesen ábrázolná, gyakran nem jellemzi őket apró egyéni gesztusok 
megmutatásával, amelyek agyunkba vésődhetnének, úgyhogy alak
juk sokszor homályban marad. De fontosabb figurái közül sem 
sikerül mindegyiket olyan kitűnő pillanatfelvétellel láttatnia, mint 
ahogy Pólyák Imre községi elnökkel teszi, élete két epizódjának 
felvillantásával, amelyekben Pólyák szinte egész későbbi pályafutásá
nak alapvető meghatározóit kapjuk meg. Legfőképpen azonban 
Gizit, Répás feleségét érezzük ellentmondásosnak és hiányérzetet 
keltőnek, akkor is, ha gondolatvilágába a szerző csak elvétve enged 
bepillantást, és legtöbbször csupán Répás szemével látjuk. Figyelembe 
véve ugyanis Gizi életmódját, anyagi függetlenségét, továbbá, hogy 
sem szexuálisan, sem ún. magasabb rendű, emberi-intellektuális 
szerelemmel nem kötődik Répáshoz, tulajdonképpen tisztázatlan 
marad a kérdés, miért tartott ki mégis relatíve hosszú ideig férje 
mellett, vagy egyáltalán miért lépett vele házasságra, mivel az őt 
szerető férfi iránti szánalom, figyelembe véve Gizi alapvetően önző 
természetét, önmagában aligha tekinthető elegendő indítéknak. 
Emellett még üres divatbabának is hat ahhoz, hogy akár egészen 
átlagos orvosnő lehessen, és ezzel kapcsolatban azt is hiányolhatjuk, 
amiért szó sem esik arról, hogy legalább kezdetben, hirtelen fel- 
lobbanásként, önérdeken túl tekintő ambíciói lettek volna. A meg
bújó magyarázat, mely szerint Gizi polgári származása miatt olyan, 
amilyen, nem elég meggyőző, viszont ennek kapcsán érkeztünk el



a mű egy mindenképpen megkérdőjelezhető vonulatához, amely 
-  talán a szerző szándéka ellenére -  kissé különös optikai csalódás 
okozója lesz. Gizi ugyanis nem áll egyedül polgári származásával 
a regényben, hanem ilyen a vállalati titkár, a nagy lábon élő és szok
nyavadász öreg kommercialista, a magát betegre kereső „abortu- 
szos” nőorvos, s részben ide sorolható Bónis Pista munkástanács
elnök, illetve Pólyák Imre felesége is, tehát a lényegükben negatívnak 
mondható figurák, illetőleg azok, akik élettársukat rossz irányban 
befolyásolják, hiszen Répás bukásában Gizinek nem kevés része 
van. Mindez szimbólum is lehet, s mint ilyen, helyénvaló, ugyan
akkor azonban Burány tolmácsolásában kissé torzító egyszerűsítésben 
jelenik meg. Ügy tűnik, ahhoz, hogy egy „alulról” felkerült vezető 
önző karrieristává legyen, nem feltétlenül szükséges, hogy a letűnt 
tulajdonosi osztály maradékaival-leszármazottaival kerüljön kapcso
latba, a „neoburzsoázia” feltűnése, az anyagias szemlélet eluralkodása 
pedig alighanem ettől lényegében független okokra vezethető vissza, 
lélektanilag a hirtelen feltáruló és valaha nem is álmodott lehetőségek
nek viszont legalább akkora korrumpáló szerepük lehet, mint bizonyos 
beidegzett életfelfogásoknak, gyerekkorban megszokott életmód
nak. Hangsúlyozni kell: nem az a „baj”, hogy ez a „származási 
kérdés” egyáltalán hangot kap a regényben (az ebből eredő kisebb
rendűségi komplexus Répás esetében nagyon is hitelesen hat), az 
arányeltolódás azonban feltétlenül a tárgyilagosság rovására megy.

De néhány megjegyzést fűzhetünk még a regény stíluseszközeihez, 
illetve mikrovilágához is. Az „aprómunka”, az egyes részletek életre- 
hívása ugyanis mintha kissé elmaradna a mű nagyobb erővonalai, 
a látszólag kusza, de szerves egésszé összeálló szerkezet mögött, 
bár az írásmód szárazsága, a „szürkével szürkére” módszer, a he
lyenkénti szárazság lényegében a tárgyi valóság érzetét kelti, s jól 
összhangban van Répás egyéniségének nehézkességével is. Ilyen
formán nem is annyira a költőiség hiánya róható fel (végül is, a „faj
tiszta” prózában nem sok keresnivalója lehet a költőiségnek), inkább 
arról lehet szó, hogy Buránynak nem mindig sikerül a kívánt fe
szültséget fenntartania, szövege helyenként elemyed, néha pedig 
a banalitásokat sem képes egészen elkerülni, az egyes valóságeleme



két nem siketül megfosztania eredendő közhelyszerűségüktől. Ez 
a helyzet pl. Répás féltékenységi reakcióinak leírásakor, úgyhogy itt 
talán jobb lett volna, ha az író inkább a „másról beszélés” módszerével 
próbálja elkerülni a szokványosságot vagy tisztán behaviourista 
eszközökre szorítkozik, ahelyett, hogy leír egy gondolatsort, amely 
az adott helyzetre való tekintettel szinte mindenkinél majdnem 
egyforma lehet. Mindezek az apró fogyatékosságok azonban úgy
szólván mit sem változtatnak a tényen, hogy Burány művében egyik 
legjobb regényünket üdvözölhetjük. Ezt legfőképpen hiteles valóság
ábrázolásával érdemelte ki.

(1971)



A KITÖRÉS ELŐJELEI

Holti Mária: Farkasok is galambok. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1970.

Irodalmunkban a tengermellék sajátos szerepet tölt be. Ellenpont
ként egészíti ki sík, poros vagy belvizektől áztatott tájunk képét, 
a vályogházak múlandóságot sugalló világával a kő állandóságát 
szegezi szembe, s emellett egy kicsit az „anyaföld” egészét is belátni 
engedő „űrállomásul” szolgál, vagy ha úgy tetszik, menekülési 
lehetőséget is jelent. Ennek ismeretében nem kell meglepődnünk, 
ha Holti Mária első elbeszéléskötetének fülszövegéből arról értesü
lünk, hogy: „Novelláiban a hagyományos realizmus eszközeivel 
eleveníti meg életre szóló élményét: a dalmát karsztvidék világát.” 
Az „életre szóló élmény” megjelölés azonban, valamint az, hogy 
a szerző ma is a dalmát tengerpart lakója, jó előre figyelmeztet rá, 
hogy elbeszéléseitől ne ezt a már-már hagyományosnak is mondható 
„kiruccanós” szerepet várjuk. A kötet írásait olvasva aztán nyilván
való is lesz, hogy a bennük megelevenedett világ nem tájunk függ
vénye, mint pl. Major Nándor Dél című regénye vagy Domonkos 
István Kitömött madara esetében, s nem is holmi egzotikum, hanem 
autonóm módon, mintegy önmagáért létezik, szinte már az öncélú 
művészet látszatát keltve. Mert nem egy írásban a részletek, mellék
mozzanatok és kitérők mintha kissé háttérbe szorítanák az elbeszélé
sek tárgyát, s ugyanakkor mondanivalójukat is elködösítik (legalábbis 
ami a gondolatiságban megnyilvánuló mondanivalót illeti), némely 
esetben mintegy kikényszerítve a kérdést, létezik-e egyáltalán az a nél
külözhetetlen apropó, amely az írások megszületését igazolhatná. 
A kötet több írása ugyanis olyan széles alapokról s olyan sodró 
meseáradással indul, hogy utóbb a beteljesedés hiánya válik érez
hetővé.

Ügy tűnik azonban, mintha e fogyatékosságoknak maga a szerző



is tudatában volna és szükségesnek érezné a nyilvánvalóan benne is 
felmerülő kételyeiket bizonyos öniróniával ellensúlyozni: „ ... tü- 
csökről-bogárról elmélkedem” -  olvadhatjuk egyebek mellett a kö
tetben utolsóként szereplő, A hegy őrzője című, ars poeticának 
is felfogható írásában, amelyről itt rendhagyó módon elsőként ejtünk 
szót, s amelyben egy novellaírási kísérlet kudarcával ismerkedhetünk 
meg. És ha ehhez még hozzátesszük, hogy a szóban forgó „novella 
a novellában” egy mániákusnak látszó hősről szól, aki életét egy tűz
hányó megfigyelésének szenteli, évtizedeken át lesve a hegyet, ám 
a kitörés pillanatát mégsem sikerül tetten érnie, akár azt is mond
hatjuk, hogy ezzel az írásával az írónő, akarva vagy akaratlanul, 
mintegy az ezt megelőző elbeszélések torzószerűségét, kiteljesedésük 
elmaradását igyekszik valamiképp megmagyarázni, illetve szimboli
zálni. Mert a tűhányó kitörését ezek egyikében sem észlelhetjük, 
nem mintha a kitörés pillanatát a novellahőshöz hasonlóan elmulasz
tottuk volna, hanem mert a nagyon is biztató előjelek ellenére, 
egyenlőre még várat magára. Tegyük hozzá azonban, hogy a novella
írás kifejezett kudarcáról mégsem beszélhetünk.

Az egyes írások közül leginkább még a kötet élén álló Simunina 
és Anturina hordoz magában határozott formát öltő mondanivalót. 
Ez az írás kétségtelenül megragadó történet két mitikus figuraként 
elénk lépő, pátriárkakorú pásztorról, főleg egyikükről, Simunináról. 
Szembeötlő azonban az írás két része közötti különbség, mivel az 
első kissé fölöslegesen terjengősnek hat: a helyenként tempósan 
anekdotikus beütésekkel és bölcselkedésekkel terhelt rés2 („Jöttek 
az asszonyok is rendre; számukra az ürügy egy másik virága pompá
zott ki, ha csak bogáncs formájában is: mert ami a gyerekek haza- 
parancsolását illeti, az bizony kegyetlen szándék.” 8. old.) volta
képpen csak Simunina bemutatására szorítkozik, míg a tulajdonkép
peni mondanivaló, a későn felébredő közösségi tudat és emberség 
kérdése, csupán a második részben, a partizáncsapat feltűnésével 
jelentkezik, ami azzal a következménnyel is jár, hogy Anturina 
alakja valójában háttérben marad; arról, hogy Anturinának a jelek 
szerint Simunina ellenlábasának kellene lennie, csupán különös, 
bohókás tánca révén sejtünk meg valamit. Emellett pedig a második



rész eszközeit tekintve is mindenképpen tömörebben és drámaibban 
hat. Ugyancsak két részre tagolt írás a Tehenek a narancsfák alatt, 
sőt tulajdonképpen két külön történetből áll, amelyeket mindössze 
az elbeszélő személye és a babonás hiedelmekkel átszőtt mende
monda bizonyos legendateremtő megnyilvánulásai kapcsolnak egybe, 
a táj jellegzetes atmoszféráját és az itt élő emberek sajátos arculatát 
viszont vitathatatlanul ebben az Írásba találhatjuk meg a teljesebb 
művészi megvalósulásban. Hasonló szerkezetű még a címadó Far
kasok és galambok is: itt, az írás kissé szintén írói hitvallásnak is 
tekinthető bevezetőjében viszont a szerző külön is hangsúlyozza a két 
elmesélt esemény közötti összefüggést, illetőleg a második determi- 
náltságát az első által, s ez tagadhatatlannak is látszik, ám a galambok 
kieresztése a falusi templom padlásáról a Háry János-i farkaskaland 
után (csakis ilyennek fogadhatjuk el), valahogy túl jelentéktelen 
csínynek hat; a történet csakis úgy kerekedhetne ki igazán, ha a ko
rábbi, bizonyításra kötelező „hőstett” valami végzetes következ
ménnyel járna; a halvány utalás, hogy a hős későbbi részvételét a nép
felszabadító harcokban szintén a farkaskaland határozta meg, csak 
részben pótolhatja hiányérzetünket. Azt csupán mellékesen említjük, 
hogy a második részben mint színhellyel, Vajdasággal is találkozunk. 
Ezzel az írással aztán végük is szakad e sajátos szerkezetű „iker
novelláknak”, sőt átmenetileg a színhelytől is eltávolodunk. A Meg
halt a varázsló színhelye ugyanis homályban marad, de még ha 
pontosabban meghatározott lenne is, ennek aligha volna jelentősége, 
mert a helyenként könnyedén elegáns iróniát, máshol valami letűnt, 
patinás világ iránti nosztalgiát kifejező novella Európa meglehetősen 
tágan körülhatárolt térségének számos pontján lejátszódhatna: 
Jadwiga figurája kétségtelenül érdekes, konok racionalizmusunkat 
ez az írás mégsem elégíti ki; tisztázatlan, hogy valójában mi is vonzza 
az egyébként is elmosódott körvonalú első személyt ehhez a kicsit 
valószínűtlen, excentrikus öregasszonyhoz, úgyhogy az írás lényegé
ben nem nő túl a figura kuriozitásán. Ilyenformán kellemes megle
petésnek hat utána a Ha meg kell tenned című rövid írás, villanás
szerű tömörségével, jól kiszámított kihagyásaival, s mindenekelőtt 
letisztult, képletszerű üzenetével, még ha alapjában véve nem is más



utánérzett háborús tárgyú novellánál, s hasonlóan elismerően véle
kedhetünk a Denevérekről is; ennek az Írásnak, amely egy gyerek
kori lelki sérülésektől terhes, félresiklott életű lány és fiatal mostohája 
összeütközését, illetve kettejük érzelmi-családi problémáit veti fel 
egy rövid éjszakai epizód keretében, legfőbb érdeme, hogy az író
nőnek itt, mintha csak „otthon volna”, biztos kézzel sikerül meg
ragadnia tárgyát, bár az asszony alakját, néhol túl „irodalmi” és válasz
tékos, máshol túl nyers nyelvi megnyilatkozásai révén, főleg mert 
a kettőt a szerző nem tudja eléggé egybeötvözni, kissé ellentmondá
sosnak érezzük. Kétségtelen azonban, hogy e két szerényebb ambí
cióval készült írást tekinthetjük a legsikerültebbnek, mivel legkevésbé 
rajtuk érezhető a kötet legtöbb írására jellemző tünet, hogy a részle
tek túlburjánzása mintegy maga alá temeti a novellák tárgyát, illetve, 
hogy a mozgásba hozott apparátus, méreteit és bonyolultságát te
kintve, messze túlnő a mondanivaló fontosságán.

Nagyfokú rövidlátás lenne viszont az eszközöknek és a tárgynak 
ebben az aránytalanságában kizárólag elmarasztalandó fogyatékos
ságot látni. A szerző jövőbeli lehetőségeit latolgatva ugyanis nehéz 
nem észrevenni, hogy ezek a lehetőségek mindenekelőtt éppen az 
írónő helyenkénti (ma gyakran még funkciótlan) részlethalmozásá
ban, túlbonyolító hajlamában, lépten-nyomon felbukkanó elemző
készségében rejlenek (még ha elemzései gyakran közhelyszerű 
konklúzióba futnak is), nagyfokú olvasottságot is tükröző (ami 
néha bizonyos affektáltságra is ragadtatja), rendkívüli gazdagságra 
valló képzettársításaiban, nem utolsósorban pedig abban, hogy 
mindehhez képes nyelvet is teremteni. Mert igaz ugyan, hogy ez 
a nyelv nem mentes még a különböző stílustörekvések gyakran 
szeszélyes egymásba való átcsapásától, többek közt a már említett 
anekdotikusságtól sem (amely néha az erőltetett kedélyeskedés 
határára is sodorja, mint pl. az 58. oldalon: „mereven nyugtattam 
tekintetemet keményített fehér blúza két Mount Everestjén, melyről 
gyakran elképzeltem, hogy két rettenetesen kiéhezett darázs időzik 
rajta. Később módosítottam elkézelésemet azzal, hogy a darazsak 
dolgát a tisztelendő úr elvégzi egymaga is”), máshol a tetszelgő 
modorosságtól, kifejezőereje azonban tagadhatatlan, úgyhogy leg



főképpen mégis a nyelvnek, a stílusnak tudható be, hogy a kötet 
írásai tartalmi jelentéktelenségük ellenére is lebilincselőek, sőt néha 
gyönyörködtetőek is tudnak lenni. Ahol pedig sikerül a szerzőnek 
a letisztultság, a lényegre koncentráltság kellő fokáig jutnia, ott 
az emberi lélek mélyén dúló rejtett viharok láttatására is képes: 
„Simunina merőn maga elé bámult. Azután odalépett a kutyák 
barlangjának szemöldöksziklájához, és letört egy jégcsapot. A jég 
üveges csilingeléssel tört ketté. Jure pislogott, értőn és értetlenül, 
apró barna szemei végül mégis az értetlenség és találgatás fényével 
teltek meg. Nem tudta eldönteni magában, melyik jég tört meg: 
az az zúzmarás, hóvattás, kutyák szemöldöksziklájának a jégcsapja, 
vagy pedig az a jégmező riant, ami Šimunina lelkét át- meg átréte- 
gezte, és emberöltőn át védelmezte vasnál, páncélnál biztosabban az 
emberi szeretetnek még a szikrájától is?” (19. old.) Ilyen, sikerült 
részleteket szép számmal idézhetnénk még; ez végső fokon arról 
győz meg, hogy Holti Mária mindössze hét elbeszélést tartalmazó 
kis kötetét mégsem tekinthetjük elvetéltnek, s hogy a „kitörés 
elmaradása” voltaképp csak azt jelenti, hogy az írónő még nem egé
szen tud mit kezdeni kétségtelenül nem mindennapos tehetségével 
és felkészültségével. „Hibái” azonban bármikor önmaguk ellentétébe 
csaphatnak át, készek lévén -  talán már a közeljövőben -  erénnyé 
válni.

(1971)



VAJDASÁGI KÖNYVEKRŐL -  VISSZA
PILLANTÓ TÜKÖRBEN

Kritikánk, bár aligha mondok ezzel újat, néha kissé mintha az ese
mények mögött kullogna. Könyveink „átfutási ideje” ugyan csep
pet sem mondható rövidnek, egy-egy mű kritikai értékelése sokszor 
mégis csak hosszú hónapok múlva követi a megjelenést, sőt előfordul, 
hogy végképp elmarad, pedig minimális követleménynek tetszik, hogy 
irodalmunk valamennyi alkotásáról legalább egy rövidke recenzió lás
son napvilágot, ha másutt nem, hát két folyóiratunk valamelyikében, 
hisz ennek elmaradása esetleg az„agyonhallgatás” látszatét keltheti, ak
kor is, ha valójában nem erről van szó. S nincs is erről szó persze: 
tudjuk, hogy tájunkon még ma is tíz ujjunkon megszámolhatjuk 
azokat az irodalmárokat, akiknek legalább egy recenzió erejéig van 
bátorságuk kritika területére merészkedni, s azon sem csodálkoz
hatunk, hogy „profi” kritikusaink egy része idővel hátat fordít 
a recenziónak, illetve csupán mellékesen tér vissza hozzá néha, fi
gyelmét inkább ambiciózusabb vállalkozásokra, „hálásabb” anyagra 
összpontosítva. Arról pedig már szó esett Gerold László egy írásá
ban, hogy nálunk teljesen hiányzik az újdonságainkat figyelemmel 
kísérő, kritika-, illetve recenzióíró magyartanár típusa. De persze 
mulasztásért marasztalhatom el magamat is, bármennyire kényszerű
ségből vállaltam is a recenzióíró feladatkörét.

E mulasztás pótlására vettem most kezembe Gion Nándor Engem 
nem úgy hívnak és Domonkos István Via Italia című regényét. 
Talán van jó oldala is annak, hogy most a két regényről „egy füst 
alatt” esik szó: több lehetőség adódik egybevetésükre is. Gion és 
Domonkos regényei ugyanis sok tekintetben rokon koncepciók 
szülöttei, nemcsak mert egyikük esetében sem beszélhetünk a szó 
megszokott értelmében vett ifjúsági regényről, hanem sokkal inkább 
ifjúsági tárgyú regényekről, olyan művekről, amelyek mindenek
előtt az ifjúság mai problémáiról, életérzéséről vallanak (bármennyire



is nem „nagykorú” módon írták meg őket), hanem mert egy nagyon 
fontos közös motívum, a „szökés”, a menekülés motívuma is egybe
kapcsolja őket, ez pedig, ha figyelembe veszem, hogy Deák Zsi- 
ványának ugyanez az alapkoncepciója, számomra szinte már tünet
szerű jelenségnek is hat. A szóban forgó rokon koncepció azonban 
Gion és Domonkos regényében a jelleget és minőséget tekintve 
egyaránt eltérő megvalósulást eredményezett. Gion regénye legtöbb 
vonásában vonzó, akár megindítónak is mondható, jól felépített kis 
történet, amely tartalmát tekintve nem több, mint átsuhanó epizód, 
hirtelen kigyúló és kihugyó felvillanás egy magára hagyott s magá
nyosságától szenvedő kamaszfiú életében, afféle „rövid boldogság”, 
mely után már csak az üres és kiábrándító „megokosodás” marad. 
A regény színhelyét képező kisváros hajózási csatornájában megje
lenik egy homokszállító uszály, erre kéredzkedik fel fejesugrás céljá
ból a félárva és magára hagyottan csellengő, a történetet első sze
mélyben elmondó Péter (akit „nem úgy hívnak”, hanem Orbán 
Lajosnak) két idősebb társával együtt, a nagy kereset reményében 
képregény-rajzolással kísérletező H. Sz. Dollárral és az autószerelő
ként gürcölő és a garasokat fogához verő Pollákkal. Itt az uszályon 
ismerkedik meg aztán a kormányos kislányával, a tizenhárom éves 
Reával (Andreával), akivel romantikus, de legfőképpen a szeretetlen 
világból való menekülést jelentő szökést tervez a tengerpartra, vagy 
talán nem is oda, mivel maga sem tudja, hová szeretne menni (legfőbb 
jónak pedig éppen a céltalan kószálást érzi), hogy e gyerekes elképzelés 
végül is egy marcona hajóslegény brutális nyaklevesével érjen véget, 
ami egyben az élet kijózanító pofonja is; Péter (nevezzük így, ha 
mindjárt nem is így hívják) utána menthetetlenül visszazuhan a ki
ábrándító valóságba, melyre ezután már másképpen tekint: minden 
eltökéltésége ellenére is, úgy tűnik, kész lesz elfogadni olyannak, 
amilyen, akárcsak két idősebb társa, akiknek, mint ezt a szerző több- 
helyütt sejteti, korábban ugyancsak megvolt a maguk tiszavirág 
életű tiszta és romatikus életszakasza. Erre a várható „belső meg- 
romlási folyamat” kezdetére utal különben a regény (valójában 
inkább kisregény vagy terjedelmesebb elbeszélés) befejező epizódja 
is, ahol a Reának ajándékul szánt kölyökkutya farkára, mivel az



uszályt már nem találja a helyszínen, Péter egy üres konvervdobozt 
köt, és úgy engedi csörömpölve futni a kis állatot. E részlet különben 
erősen emlékeztet a Testvérem, Joáb befejezésére, ahol S. Tamás 
maga kezdeményezi az öreg mérleges megverését, habár ebben 
korábban nem volt hajlandó részt venni, vagyis mindkét Gion-regény 
a „bemocskolódás” szimbólumával zárul, s valami fanyarul beletö
rődő érzést kelt, de ökölrázó lázadásra is késztet.

Ilyenformán az Engen nem úgy hívnak akár a „vesztett illúziók” 
regényének is tekinthető, pozitívuma pedig éppen abban rejlik (bár 
a szájbarágó pedagógia hívei ebben nyilván nem értenek velem egyet), 
hogy kiábrándítónak mutatja be a felnőttek által oly gyakorta hir
detett, az élet realitásának jármába törő „megokosodást” ; nyomát 
sem találjuk benne a régi típusú ifjúsági regényekben rám mindig 
végtelenül lehangolóan ható megtérésnek és megbánásnak. A regény 
egyes részletei egyébként ugyancsak e mondanivaló elmélyítését 
szolgálják, legfőbb szerepük „a magányérzet” érzékeltetésében van. 
Nemcsak Péter magányát domborítják ki, de általában a „tömeg
magány” érzékeltetését is szolgálják. Legsikerültebb ezek közül 
a kéményseprő mosakodásának epizódja, amikor is Reának és Péter
nek az az első pillantásra önmagában kissé erőltetett és önkényes 
írói ötletnek ható elképzelése támad, hogy meglesik, „hogyan is 
mosakszik egy kéményseprő”, de csak egy riadtan szomorú, magá
nyos embert látnak, aki éppen csak a kezét mosva meg, valami isme
retlen veszélytől rettegve kanalazza levesét; ettől e különös gyerek
csíny is egyszerre megkeseredik, értelmét veszti, sőt Pétert később 
éppen a tömegmagány létezésére, a sivárrá vált emberi életek töme
gességére döbbenti rá: „Ezt látnod kellett volna -  számol be később 
barátjának erről az élményéről. -  Egészen biztosan elbőgöd magad, 
ha látod. De ez még semmi. Elmentem később a hintához, néztem 
azokat a rossz nőket meg azokat a fontoskodó pasasokat. Akármelyik
nek megnéztem a pofáját, mindegyiken észrevettem, hogy szörnyen 
fél valamitől, akárcsak a kéményseprő. Lényegében szörnyen egy
forma az arcuk. És a műhelyben is: Sabol, Pollák. Ma jött egy új 
pasas is, az hasonlít csak igazán a kéményseprőhöz. És ne haragudj, 
néha még a te arcod is olyan, mint a kéményseprőé. Kezdek félni



ettől a sok egyforma arctól.” Erre a finom, sokat sejtető megfigye
lésre replikázik aztán H. Sz. Dollár kietlen távlatokat előrevetítőn: 
„Lehet, hogy igazad van. Nekem nagyon nem tetszik ez az egész, 
de lehet, hogy igazad van. Hiába, te még mindig taknyos vagy, és 
észreve szed az ilyesmit. Néhány év múlva már nem fogod észre
venni. Akkor már fütyülsz rá, hogy egyformán szomorúak-e az 
emberek vgy sem, és hogy mennyire félnek. Akkor majd okosabb 
dolgokkal foglalkozol.” S ilyen, már-már a valóság összetettebb 
láttatása felé közelítő részlet akad még néhány a könyvben, úgyhogy 
kissé szinte sajnálom is, hogy Gion „feláldozta” a témáját, s ha nem 
is szokványosán, de mégiscsak ifjúsági regénynek írta meg, ami 
bizonyos egyszerűsítéseket mindenképpen elkerülhetetlenné tett, 
megkötötte az író kezét, lehetetlenné téve a nagyobb kitérőket, 
az elmélyültebb ábrázolást, pedig a tizenöt éves Péter „belvilágának” 
teljes igényű megmutatása esetén az Engem nem úgy hívnak kitűnő 
„nagykorú” regény is lehetett volna.

*

Gionéval szemben annál kevésbé meggyőzőnek, sőt kissé célja- 
tévesztettnek érzem Domonkos István ifjúsági regényét. A Via 
Italia középpontjában is a szökés motívuma áll, az a valóságdarab 
azonban, melybe a szerző ezt beleágyazza, valahogy egy cseppet sem 
látszik hitelesnek, sőt alighanem nagyon is önkényes kép ez a háború 
utáni kisvárosi (falusi) életről, főleg egyes mellékesnek tűnő epi
zódok miatt. Így pl. gyakran esik szó a könyvben tej- és tojásporról, 
s ez arra vall, hogy az UNRRA-segélyek korában vagyunk, ezekre 
az évekre pedig magam is jól emlékszem, s hát bizony akkor a földi- 
mogyoróról legfeljebb csak hallottunk, és nyilván még a Momčilo- 
hoz hasonló figurák is csupán tök- vagy napraforgómagot rágcsál
hattak. Egyébként is Momčilo figuráját nem csupán ezért érzem 
cseppet sem valóságosnak, hanem mesterkéltnek, még akkor is, 
ha beismerem, hogy a „zsarut” mint regényalakot magam is főleg 
csak „hülyének” tudom elfogadni, ám ennek a „hülyeségnek” meg
győzőnek is kell lennie, azáltal pedig aligha válik azzá, hogy Momčilo



esküvői ruhájában leselkedik a templomkertben, miközben fenekén 
kiszakad a nadrágja, amiként azt is nehéz elhinni róla, hogy egyszerűen 
elfelejti anyja halálát, és leveleket ír neki háború előtti címére. Vi
szonya Heli anyjával végtelenül primitíven ábrázolt, különösképpen 
a féltékenységi jelenet, melynek a kislány fültanúja lesz, az ezzel 
összefüggő helyzet pedig zavaros is: a templomkerti tragédia során 
ugyanis váratlanul megtudjuk, hogy Heli anyja csupán azért lett 
Momčilo szeretője, hogy német származású férjéért bosszút állhas
son, ám hogy ebben kik voltak a segítőtársai, örök titok marad 
előttünk.

A legképtelenebb szál a regényben mindenképpen Viki-Radiátor 
mániákus robbantósdija: ugyan ki hiszi el, hogy éveken át háborítat
lanul hódolhatott szenvedélyének, éppen a háború évei alatt és után, 
vagyis nem túlzás azt állítani, hogy se szeri, se száma a lehetetlen 
és erőszakolt részleteknek, ez pedig arra vall, hogy Domonkos, ami 
a mellékszálakat illeti, átgondolt építkezés helyett ötletszerűen „tá- 
kolta össze” regényét. Ilyenformán aztán a „főszál”, a szökés is 
elsikkad, betemetik az írói szeszély szülte részletek, holott Deda 
figurájában, illetve Balázs Feri és Deda kapcsolatában kétségtelenül 
van bizonyos költőiség, dédelgetett tervük pedig az Olaszországba 
szökésről, végeredményben mint a naiv illúziók, az elérhetetlen 
álmok szimbóluma, érdekes is lehetne. Sajnos azonban itt is felbuk
kannak az ellentmondások. Azt pl. feltétlenül igen találónak érzem, 
hogy Balázs Feri kezdetben nem veszi komolyan a hóbortos és szeni
lisnek ható Deda fantasztikus terveit, mégis azon kapja magát, hogy 
a2 olasz útról ábrándozik, az viszont, hogy végül egészen komolyan 
veszi, már mindenképpen valószínűtlen. Ilyet legfeljebb egy Ferinél 
jóval kisebb gyerek tenne és nem egy hozzá hasonló kamasz fiú, 
akiben már a szerelem is fészkelődni kezd: úgy tűnik, egy ilyen 
korú srác, ha szökésre szánja magát, inkább egyedül vagy hason
szőrűek társaságában vág neki a világnak. Ilyenformán tehát Balázs 
Ferit hol kisgyereknek, hol jól fejlett serdülőnek látjuk, ez pedig 
csak részben indokolhatja, hogy a „gyerek” és a „felnőtt” egy 
kamaszban sokszor valóban percről percre váltja egymást. E tulaj
donságok aztán a fiú „bandavezéri” szerepét sem valószínűsítik,



a fiú túlságosan is érzelmes, álmodozó típusnak hat, semhogy efféle 
„prímhegedűsi” szerephez juthasson. A banda szerepe pedig amúgy 
is homályos, egyebet sem tudunk meg róla, mint hogy tagjai egyszer 
betörtek a református templomb?. A Via Italia tehát meglehetősen 
kaotikus mű, háború utáni valóságunkkal pedig nem sok hasonlósá
got mutat, bár feltehető, hogy ezt említve olyasmit kérek számon 
a szerzőtől, amit nyújtani szándékában sem állt. Domonkos ugyanis 
láthatóan „költői prózát” kívánt írni (lényegében erről vall a könyv 
hátlapján is), olyan művet, amely legalább annyira fittyet hány a való
ságnak, mint amennyire hitelesen ábrázolja, s valamennyire sikerül 
is egyfajta sajátosan egyéni légkört teremtenie, amely a belőle áradó 
életérzés tekintetében sokban emlékezett A kitömött madár atmoszfé
rájára, csakhogy annak különös varázsát hiába keresnénk benne, 
már csak a stíluseszközök egyszerűsítése miatt is (az átváltás a gyer
mekeknek szánt hangra A kitömött madárhoz viszonyítva sokkal 
szembetűnőbb, mint ha Gion előbb tárgyalt ifjúsági regényét vetjük 
egybe a Testvérem, Joábbal), ugyanakkor azonban ezt a, ha úgy 
tetszik, „szuverén költői világot” a gyermek-, illetve kiskamasz 
olvasók aligha képesek érzékelni és értékelni, az ilyenfajta groteszk- 
ség iránti érzék ebben a korban legfeljebb kivételes esetben mutat
kozik meg, felnőtt regénynek pedig, éppen szimplifikáltsága miatt, 
lehetetlen elfogadni Domonkos művét. Vagyis ifjúsági regényről 
lévén szó, elkerülhetetlenül feltolakszik egy kérdés, melyet felnőtt 
regény esetében semmiképpen sem tartanék helyénvalónak (a „fel
nőtt” író, ha valóban az, mindenekelőtt önmagának ír, azaz magát 
képzeli olvasója helyébe): kinek írta tulajdonképpen művét Domon
kos, képes-e ez a könyv olvasókra találni? És még valami. Helyén
való-e ifjúsági regényben ilyen fokon erőszakot tenni a valóságon, 
különösképpen, ha egy olyan korszakról esik benne szó, amely már 
történelemnek számít? Elvégre a gyerekolvasók kissé mégis másképp 
néznek a nyomtatott betűre. S ugyanilyen kérdésfeltevésre késztet 
az is, hogy -  úgy tetszik -  különbséget kell tennünk olyan látásmód 
között, amely mint Gion regénye esetében, az őszinteséget, a tiszta
ságot kéri számon a felnőttektől, s olyan között, amely inkább csak 
a kamaszok pimaszkodó hajlamá ttáplálja. A regény egyes részletei



ugyanis mintha kimondottan pedagógus-pukkasztásra íródtak volna, 
s anélkül, hogy bármiféle olvasmányt is végzetesnek tartanék, kissé 
meg tudnám érteni, ha kiderülne, hogy egyes nevelők nincsenek 
elragadtatva mondjuk attól, hogy Balázs Feri és Viki-Radiátor 
egy aktképet nézegetve, tanárnőjükre ismernek.

És ha már váratlanul az alvó pedagógus ébred föl bennem, a szo
kottnál is nagyobbra növelve naivitásomat, még valami fölmerülhet, 
most már mindkét regény, sőt általában „az ifjúsági regény” kapcsán. 
Kissé küszködöm a szavakkal mivel, többnyire közhelyek buknak 
felszínre bennem, mégis kibuggyan belőlem a kérdés: Feltétlenül 
előlegezni kell a sivárságot, a távlattalanságot, az eszmények hiá
nyát? Vajon már a gyerekregények szintjén is csak az mutatható fel, 
amitől irtózunk, viszolygunk, amit nem akarunk? És vajon mennyi
ben hathat akár csak minimálisan is magával ragadó olvasmánynak 
egy gyerekeknek szánt könyv, ha csupán ennyit képes felmutatni? 
A kamaszok, félgyerekek ideál- és hősigényére gondolok. Arra, 
hogy lehetne-e ma olyan ifjúsági regényt írni, amely ezeket az igénye
ket is kielégítheti valamennyire, anélkül, hogy hamisan hatna.

*

Kopeczky László A ház című regényének elolvasására, amelyet 
korábban éppen csak megízleltem, egészen más ok késztetett: Dési 
Ábel Kopeczky Aida nem énekel című színművéről szóló kritikája 
(Kopeczky László új színműve, 7 Nap, 1971. júl. 30.), amelyben 
Dési, akitől ugyan éppúgy megszoktam irodalmunk „globális” lebe
csülését, mint bizonyos merész, de nem túlságosan megalapozott 
állításokat, a darabról írva mellékesen A házra is visszatér; korábban 
ugyanis már mint irodalmunk kiemelkedő alkotásáról írt róla. írásá
ban, miután közli, hogy irodalmunkban „semmi érdekes és eredeti 
nincs, mert ilyet máshol is csinálnak, sőt még jobbat és érdekesebbet 
is”, a következőkkel lep meg: „De ha Kopeczky könyveit vesszük 
elő, akkor egészen más a helyzet, Kopeczkyhez mérhető jelenség 
sem a magyar, sem a jugoszláv irodalomban nincs”, sőt tovább 
megy a meghökkentésben, mert néhány sorral lejjebb így folytatja:



„Ha Kopcczky műveit például franciául írja, akkor ma már európai 
rangú Író lenne, akinek műveit a vajdasági fiatalok majmolnák, 
és sznobként dicsérnék, így azonban az a helyzet, hogy a dilettáns 
féltehetségek vagy a semmitmondó konzervatív írók is megkapják 
a maguk irodalmi elismerését, s nagy kritikák, irodalmi díjak és ju
talmak formájában, addig Kopeczky, talán éppen azért, mert minden 
kortársánál kiválóbb, kénytelen félreértések és lekicsinylések közt 
keresni a maga igazi helyét a jövő irodalmában.” Nyomban ezután 
pedig kritikánkat illeti szemrehányással: „A vajdasági kritika és 
irodalmi közvélemény Kopeczkyvel kapcsolatban úgy viselkedik, 
mint a szórakozott öreg professzor, amikor szemüvegét keresi 
kétségbeesetten és reménytelenül, pedig a szemüveg épp az orrán 
van, csak oda kell nyúlnia, hogy ujjaival is tapintva meggyőződjék 
ottlétéről. Kopeczky regénye, A ház részt vett a vajdasági regény
pályázaton, ahol még díjat sem nyert, pedig a pályázat legkiválóbb 
műve volt. A Híd-díj is másnak adatott. Színdarabja, amely újra 
a vajdasági irodalom egyik legkiválóbb alkotása, díj és elismerés 
nélkül hullott ki a drámapályázat bírálóinak »kritikai távlatából« 
s ez újra csak azt bizonyítja, hogy nálunk zz irodalmi értékek leg
biztosabb ismertetőjele a félreértés és kritikai vakság.”

Ilyen kemény szavak és a keserű szemrehányás, már a roppant 
magabiztosságból ítélve is, úgy tűnik, nem lehetnek megalapozatla
nok. Nyilvánvaló tehát, hogy Kopeczky iránti tartozásom törleszté
sét nem halogathatom tovább. Hátha megtalálom tudtomon kívül 
orromon ülő pápaszememet, vagy ki tudja: talán a hályog is lehullik 
a szememről.

Ami az Aida nem énekelt illeti, elolvsása tekintetében szerencsére 
nem terhel mulasztás, s röviden elmondhatom róla, hogy tetszett, 
mulattatott, a szerző azonban mintha nem aknázná ki kellőképpen 
a darabjának alapját képező szituációt, alighanem nem tudta igazán 
lényegessé, általános érvényűvé, önmagán túlmutatóvá növelni, 
s ezért nem született belőle olyan mű, amilyen például -  hogy vele 
sokban rokon műveknél s a jelenkori magyar drámánál mardajak -  
Örkény István Tóték-ja vagy Szakonyi Károly Adáshibája, holott 
a rendkívül érdekes alaphelyzet erre mindenképpen kitűnő alkalmat



nyújtott; Kopeczky ezt talán azáltal mulasztotta el igazán kihasználni, 
hogy mindenáron nevettetésre irányuló szándéka a nevetségessé 
tevés kárára ment. A darabról azonban pillanatnyilag talán elég 
is ennyi, a regényben viszont mindenképpen szeretném megtalálni 
azt a valamit, ami Dési szerint a művet európai szintre emeli, sőt 
helyét még a „jövő irodalmában” is biztosítja. „Ugyan mi lehetne 
az?” -  töprengek jegyzeteimet lapozgatva, s a regény tartalmát még 
egyszer végiggondolva, azután, megint csak a számomra legmeg
bízhatóbb fogódzópont, a már említett egyetemes érvényű, önmagán 
túlmutató emberi szituáció körül tapogatózom, szem előtt tartva, 
hogy ez önmagában legföljebb csak az értékké válás lehetőségeit 
biztosíthatja. Tagadhatatlan ugyanis, hogy a mindig félbeszakadó 
és soha a befejezéshez el nem jutó házépítés momentuma ilyennek 
mondható, s ugyanígy messze mutató szimbólummá válhatna az 
„építő” Frédi alakja is, lázas semmittevésével, azzal, hogy mindig 
mást csinál, örökös kudarccal végződő vállalkozásaival, hiszen két 
balkezes, chaplininek is mondható alakja egy kicsit így is maga 
a küszködő-botladozó ember, gyarlóságaival és mindig újjáéledő 
töretlen optimizmusával, amiként a ház is egy kicsit maga a „mű”, 
a vállalkozás és a védelmet nyújtó tető is egyben, melyet sehogyan 
sem sikerül véglegesen és megnyugtató módon a fejünk fölé húzni. 
Ez a kelekótya építkezés pedig, amihez még maga az anyagi fedezet 
is hiányzik, ez a „fenn az ernyő, nincsen kas”-szituáció egy kicsit 
éppúgy jellemző az „egészre”, az emberiségre, mint szűkebb-tágabb 
közösségünkre. Csakhogy, úgy tetszik, Kopeczky itt is elmulsztja 
kellőképpen aláhúzni az általánosítást, s az ily módon csak lappan- 
góan húzódik meg a regény alapképletében, mivel az epizódok, 
részletek, amelyeknek természetszerűleg az egészet kellene alátá
masztaniuk, gyakran önkényesek, funkciótlanok, nemegyszer köny- 
nyűszerrel mással is helyettesíthetőnek látszanak, sokszor pedig 
öncélú bohóckodásnak hatnak csupán, szétolvadnak a néha csak
ugyan szellemes és leleményes (sajnos, csak kevés olyan végsőkig 
kiaknázott rész akad, mint amilyen pl. a költő elképzelt zuhanása 
a tizennyolcadik emeletről), máskor viszont kissé olcsónak és eről
tetettek tűnő szójátékok tömegében, amelyek csak ritkán utalnak



valami igazán többre, „humoron túlira”. A regény egyes mellék
szálainak pedig, amilyenek mondjuk „Angyal úr” balul végződő 
nőügyei, vagy az álmában „mélylélektani fecsegést” produkáló 
„Direktor” esetei, amelyeknek azonkívül, hogy szintén esetlen és 
esendő figurákat mutatnak be, semmi közük sincs a regény mondani
valójához, cselekményét nem befolyásolják és világát sem bővítik 
igazán, vagyis feltételezhető, hogy mintegy „töltelékként” kerültek 
a könyvbe, holott önálló humoros novellákként inkább elfogadhat
nánk őket. Ilyenformán aztán ez a széthulló és elszivárgó anyag 
nem is nyújthat elegendő támaszt és igazolást a regény befejezéséhez 
sem, jóllehet itt a mű keretein túlmutatni igyekvés nyilvánvalónak 
látszik. „Büszkén magasuk. Szélverte homlokán napfény játszado
zott. Olyan volt, mint egy igazi újjáépülő állam: Már nem puszta 
ígéret -  de még lakhatatlan” -  olvassuk a házról a regény utolsó 
oldalán, csakhogy itt a „többre utalás” kissé már elkésettnek hat. 
Valahogy olyan látszat keletkezik így -  még ha az alkotási folya
matot illetőleg nem is ez volt a helyzet - ,  mintha Kopeczky csak 
az utolsó pillanatban gondolt volna arra, hogy regényét valamiféle 
„filozófiával” is megfejelje, s a mű áttételes-parabolikus értelmezését 
is lehetővé tegye, ez azonban már csak részben pótolhatja „menet 
közben” elkövetett mulasztásait.

Lehetségesnek tartom azonban, hogy rossz helyen keresem Ko
peczky regényének értékeit. Rövidlátás lenne ugyanis tagadni, hogy 
léteznek világirodalmi mércével mérve is rangos művek, melyeknek 
értéke nem az egységes gondolati magban, a mondanivalóban, hanem 
mindenekelőtt az eszközök újszerűségében, eredetiségében rejlik, 
annak ellenére, hogy végső fokon azt vallom, hogy bármiféle új
szerű hangvétel, művészi megoldás csakis akkor emelkedik igazán 
az érték rangjára, ha jelentős, lényegláttató gondolat hordozója lesz. 
Ebből a szempontból nézve pedig viszonylag könnyű eldönteni, 
hogy Kopeczky hangvételéből nem hiányzik az eredetiség, groteszk
fanyar humora egészen sajátos színfoltot jelent irodalmunkban, 
egyszóval Kopeczky epigonként rosszindulattal sem jellemezhető, 
alapjában véve viszont prózája a modern, hemingwayinek mondott 
párbeszédes próza egy sajátosan humoros változatát képviseli, azt,



amit például Örkény István is művel, mondjuk Egyperces novellái
ban, s ha meg éppen műfaji kategóriákban gondolkodunk, Kopeczky 
regénye simán besorolható egy napjainkban meglehetősen elterjedt 
regénytípusba, amit a mai magyar irodalomban Örkény Tóték-jának 
regényváltozata vagy akár Rákosy Gergely Az óriástök dmű regénye 
is képvisel, de hogy a világirodalmi példákkal se maradjak adós, 
lényegében ide sorolható Dürrenmatt Görög férfi görög nőt keres cí
mű gyilkosán humoros regénye is. Groteszk regénynek nevezhetjük 
ezt a válfajt, de legalább ugyanilyen joggal „burleszkregénynek” 
is, mivel a karikírozás, sőt gyakran a fizikai értelemben vett lehe
tetlen elemei mellett a komikum szándékoltan mértéktelen eltúlzása 
is jellemző rá, de talán azért is találónak mondható ez a megjelölés, 
mivel nagyon is lehetséges, hogy e sajátos regényforma kialakulá
sára a burleszkfilm közvetlenül is hatott. Ilyen értelemben tehát 
aligha lehet probléma, hogy „hová is tegyük” Kopeczky regényét, 
ám ha a művet az említett alkotások bármelyikével vetjük is össze, 
nyomban kiviláglik szervezettebb felépítésük, a részletek fokozot
tabb alárendeltsége az alapvető írói elgondolásnak -  ezért és csak 
ezért tudtak ezek a regények a Kopeczkyénál sokkal inkább túlmu
tatni tulajdon kereteiken, bizonyos értelemben kicsinyített modellé, 
„mikrotársadalommá” is válni, s végső fokon áttörni a pusztán 
„mulattató” regény kereteit. Kopeczkynál ugyanis inkább csak az 
áttörés Szandikat érzem, még ha nem kívánom is tagadni, hogy sok
szor igen jól szórakoztam A ház olvasása közben. Alapjában véve 
pedig kedvelem Kopeczky írásait (néhány, e regényénél sokkal jobb 
novellát is olvastam már tőle), regényét valójában nem akartam 
„levágni”, sőt művének helyét még így is néhány lépcsőfokkal 
följebb jelölném ki a regénypályázat után kialakult „bajnoki tabellán”, 
Dési mértéktelen feldicsérése azonban mindenképpen arra késztetett, 
hogy a szerinte létező „európai szintű” értékek után nyomozzak 
a könyv olvasása közben, de szerintem az inkább csak ígéretet 
jelent. Biztatást, hogy átgondoltabb és szigorúbb szerkesztéssel 
Kopeczky nagyon is képes lenne iga î, lényegre tapintó, groteszk- 
burleszk regényt írni. A Dési-féle nagy szavak azonban, attól félek, 
inkább csak kárára lehetnek, „lejárathatják” Kopeczkyt, aki jobb,



ha éppen velük szemben marad alkatának megfelelően „komoly
talan.”

Vagy talán mégis lenne valami ebben a regényben, amit nem vettem 
észre? Ha így van, attól tartok, ezt már csak Dési mutathatná fel 
nekem. Valóban érdekes is lenne megismerni érveit. Már csak azért 
is, mert ami kritikánkat illeti, nem első eset, hogy megelégszik 
elegánsan könnyed állításokkal, s közben a „bizonyítóanyaggal” 
adós marad.

(1971)



KÖNYVEINKRŐL NÉMI VITÁVAL

Az általában parabolikus-fantasztikusként emlegetett abszurd, „kaf- 
koid” irodalom sajátosságai közé tartozik, hogy eszközei, fogásai 
viszonylag könnyen elsajátíthatók, ezért szinte természetesnek tűnik 
a megállapítás, hogy értékekről, igazi irodalomról ilyen művek 
esetében csakis a gondolati-filozófiai mondanivaló eredetisége-érde- 
kessége esetében beszélhetünk. De persze ma már ilyenkor is egyre 
kívánatosabbnak látszik a formai jegyek megújítása, ami sikeres 
megvalósulás esetén némileg akkor is izgatóan hatna, ha a gondolati 
mag, az „üzenet” önmagában viszonylag vérszegény vagy éppen 
közhelyszerű volna. Nehéz azonban bármi jót is mondani olyan 
Írásokról, amelyeknek tartalmi és formai jegyei egyaránt közhely- 
szerűek, ha kizárólag banális gondolatok mellett, a már rég „köz
kincsnek” számító stílusjegyeket is csupán rosszul elsajátítva, nagy
fokú hígításban kaphatjuk kézhez. Ha egyszer, úgy tetszik, egyébről 
sincs szó, mint hogy valaki úgy gondolja, hogy „a teremburáját, 
miért ne próbálkozzam meg én is azzal a fránya modern irodalom
mal, ha már egyszer ez a divat”, úgy, ahogyan az Kolozsi Tibor 
Vendég Bergengóciából című novellás kötete esetében feltehetőleg 
történt. Bármilyen szívesen kelnék ugyanis a szóban forgó irodalom 
védelmére, Kolozsi Tibor könyvéről szólva, sajnos, minden tekin
tetben igazat kell adnom a kötet nálam fürgébb bírálóinak, amikor 
annak teljes sterilitását hangsúlyozva, „öncélú játszadozást” emle
getnek.

Jól példázza ezt mindjárt a kötet első, Jelenktezni kell című no
vellája is, amelynek hőse, az „idegen”, leszáll a vonatról egy állo
máson, a hotelban azonban nem kap szobát, mivel itt előzőleg 
hivatalosan „jelentkezni kell”, s ő nem jelentkezett, viszont nem 
is jelentkezhet, mert egy ideig a hivatalt nem találja, ahol jelentkeznie 
kellene, később meg nem találja ott az illetékes hivatalnokokat,



akiknek munkaideje meghatározatlan, s kizárólag hangulatuktól 
függ. Röviden, a „bürokratikus idiotizmusnak” egyfajta végletekig 
általánosított torzképét kapjuk itt, azt, amit ezerszer színesebben, 
árnyaltabban és összetettebben már Kafkánál is megtalálhatunk. 
Sajnos azonban Kolozsi még ezeket az általánosságokat is érvény
teleníti és hatálytalanítja az ügyeskedő, tetszetősségre törekvő hu- 
morizálgatás kedvéért kiforgatja tulajdonképpeni lényegükből, s ez
által világa mintegy ellentétbe kerül a valóságnak azokkal az elemei
vel, amelyekre Kafkának és követőinek művei ösztönös beleérzéssel 
vagy különböző társadalomtudományi ismeretek birtokában épülnek, 
de aligha véletlenül. Kolozsi novellájában később az történik, hogy 
idegenünk rábukkan ugyan az illetékes hivatal hatalmas székházára, 
itt azonban közük vele, hogy a hivatal, mivel már ez az épület is 
szűknek bizonyult számára, máshová költözött, később viszont 
egy kis viskóban találja meg, ahol a hivatalsegédtől megtudja, hogy 
erre a furcsa költözködésre azért került sor, mert a korábbi szék
háznál is nagyobb épület híján a hivatali apparátust leépítették, 
s mivel igazságtalan lett volna egyeseknek felmondani, másoknak 
viszont nem, úgyszólván mindenkit elbocsátottak. Látszólag eredeti, 
s önmagában talán nem is rossz ötlet, amennyiben figyelmen kívül 
hagyjuk, hogy Kolozsi, belefeledkezve a játszadozásba, éppen a bü
rokrácia leglényegével, önmagát szüntelenül növelő belső logikájá
val, a „Parkinson-törvénnyel” került itt szembe, s ezáltal elvágta 
még azt az egyetlen vékonyka szálat is, amely, ha végsőkig általánosí- 
tón és semmi újat nem mondva is, írását mégis a valósághoz fűzhette 
volna.

Semmiképpen sem más a helyzet azonban a kötet többi novellájá
val sem, sőt közülük nem egy ténylegesen, „story-ját” tekintve is 
már-már bántón emlékeztet némely „példaképre”. Mindenekelőtt 
Az óra, amelyet elolvasva lehetetlen nem gondolni Szirmai Károly 
még 1927-ben írt Veszteglő vonatok a sötétben című novellájára, 
mivel a vonatok ott is az idő valamiféle természetfeletti megállása 
folytán torpannak meg, ugyanúgy, ahogyan Kolozsi vonata is teszi. 
Igaz, Kolozsi írásában megpróbálja valamiképpen tovább vinni és 
konkretizálni a Szirmaival közös szituációt, amely az utóbbinál nem



több ijesztően lidérces, ám annál megragadóbb és szuggesztívabb 
víziós képnél, három alapvető emberi magatartást megtestesítő 
utasa azonban, a „haladó” Barnaruhás, a „konzervatív” Szemüveges 
és az „opportunista” Harmadik utas (sicl) képtelen igazán felkelteni 
érdeklődésünket, mivel csak azt teszi, amit ez a három embertípus 
mindig is tesz, vagyis a figurák mintegy azonosak önmaguk kollektív 
jellemzőivel, sőt tulajdonképpen nincs is alkalmuk a cselekvésre, 
mivel a szerző, mintha csak maga is megunná őket, sietve befejezi 
a novellát, körülbelül ott, ahol írásának kezdődnie kellett volna, 
mozgásba hozva a hősöket, s legalább valami első pillantásra újnak 
tetszőt mondani a háromféle emberi magatartásról. Sokban hasonló 
a helyzet a kötet címadó novellájával is, amelynek egyes motívumai, 
a megelevenedő csontvázakból életre kelő emlékek Déry Tibor 
ítélet nincs című művének „keretjátékát” juttatják eszünkbe, igazi 
kibontakoztató funkció nélkül, mivel arról a belső „fásizálódási” 
folyamatról, mely itt a „Bergengóciából” előkerült, s valaha a „Mein 
Kampffal kacérkodó” iskolatárs alakját egyedül érdekessé tehetné, 
semmit sem kapunk, bár néhány sort talán idézni is érdemes ebből 
az írásból: „Ott álltak a kétdimenziós csontvázak a sírok előtt, s én 
felismerni véltem miadegyiket. Lám, az első szerelmem! Akkor 
még mézédes szirup (kiemelés tőlem -  V. Z.) volt vigyorgó fogai 
helyén.” Kissé furcsának érzem ugyanis, hogy a szerző jóvoltából 
a hős itt „szirupról” beszél, s ezzel annak látszatát kelti, hogy az 
a bizonyos szerelem még szerinte is afféle „szirupos” valami lett 
volna, holott egyébként érezhető nosztalgiával gondol vissza rá. 
Megvallom, éppúgy nem értem ezt, mint az anekdota szerint az 
első magyar kabaré megteremtője, Nagy Endre a futballt: „Ha 
szeretik azt a labdát, miért rúgják, ha nem, miért szaladnak utána?” 
De talán mellőzöm az élcelődést, nincs szükség rá, mivel a Csiga
lépcsőn felfelé kapaszkodó házaspárról enélkül is kiderül, hogy 
az „élet útját” járják, amelyen természetesen nem lehet visszafordulni, 
akkor sem, ha elrontottuk az életünket, s nagyjából ugyanezt tanul
hatjuk meg a kötet többi, hasonlóképpen a gyerekkor iránti nosz
talgiával átitatott elbeszéléséből is, mint amilyenek a Meghívó 
a Cserfa utcából, az Érettségi találkozó álarcosbállal, a Találkozásom



Beteg Pistával vagy a Játékszere az ablak című írások, amelyeknek 
hangvétele némiképpen talán Szirmai Károly egyes novelláira emlé
keztet, de azok lenyűgöző ereje nélkül; valamennyiük elolvasása 
után úgy érzem, hogy azért a „mondanivalóért”, ami soraikból 
kicsendül, kár volt a szerzőnek egy irreális álomvilág felépítésébe 
kezdeni, egyik írásának „gondolati magja” sem olyan, hogy az 
„eredmény” megérné az építkezés fáradalmait. Kolozsi tanulságai 
ugyanis laposak, közhelyszerűek és egysíkúak, emellett még a szá
junkba is rágja őket. Olyankor is, ha az alapgondolat és az azt kifejez
ni hivatott szituáció önmagában még érdekes is lehetne talán, mint 
pl. a Mindenkinél magasabb egy fejjel című írásban, ahol az „elide
genült nagyságot” egy gőgös és embertelen óriás jelképezi, ám hogy 
ezt jobban „mégértsük”, a szerző még azt is közli velünk, hogy 
óriása gondolatban „Schopenhauerral és Nietzschével társalog” ; 
úgy látszik, Kolozsinak azért van szüksége a filozófia e két óriásá
nak vulgáris segítségére, mert nem bízik a maga óriásában, holott 
éreznie kellett volna, hogy éppen ettől válik novellája üressé és 
alapvetően félresikerültté. Lényegében ugyanez mondható el a Kafka 
Átváltozását emlékezetünkbe idéző Pókháló a falon című írásról 
is, amelyben egy időnként pókká változó hivatali osztályvezetővel 
találkozhatunk, akit leginkább az ejt kétségbe, hogy hálóit a takarí
tónő képtelen megkülönböztetni a többi „közönséges” pók szőtte 
hálótól, s így az ő műveit is tönkreteszi. Önmagában ez igazán nem 
rossz elképzelés, több képzelőerővel és az alaphelyzetből adódó sa
játos logika következetesebb nyomon követésével alighanem kezde
ni is lehetett volna vele valamit, Kolozsi azonban -  mint kötetének 
valamennyi írásában -  ezúttal is a könnyebben járható, ám pár lépés 
után zsákutcába torkolló utat választja, hogy aztán jobb megoldás 
híján sietve „összegezzen” : „Az ember pedig nem védelmezheti 
meg magát önmagától -  még pók képében sem” -  tudatja velünk, 
majd, úgy tűnik, megkönnyebbülve, hogy idáig is eljutott, gyorsan 
befejezi az írást, s ez persze még mindig jobb, mintha ugyanígy to
vább folytatta volna. Mert aki nem tud arabusul... Kolozsi ugyanis 
a jelek szerint nemcsak komolyabb mondanivaló, igazán érdekes 
egyéni szemlélet és a kutató éleslátása nélkül rándult ki egy olyan



terepre, amely számára járhatatlannak, ingoványosnak bizonyult, 
hanem anélkül is, hogy a szükséges és kétségtelenül kissé lejáratod
nak tekinthető kifejezőeszközöket elfogadhatóan megtanulta volna. 
Különben is nem tudom, miért szánta rá magát erre a kirándulásra. 
Azért talán, hogy gyakran hangoztatott realista koncepciójának 
szellemében a szóban forgó irodalmi irányzatot a sírba segítse? 
Ha így van, írásait elriasztó példaként nagyon is használhatónak érzem. 
Bár a kérdéses „műfaj” elparentálása, úgy tetszik, mégis túl korai.

Némileg ennek igazolására, no meg „vigaszképpen” ütöm fel 
Örkény István Időrendben című gyűjteményes novellás kötetét. 
Egymás után olvasom el benne a Hódolat Kafkának című ciklus 
darabjait, majd az egyperceseket. íme, így is lehet. „Meg van mentve 
a haza” -  gondolom tehát, még ha egyébként nem is esküdtem 
örök hűséget ennek a „hazának”.

*

„Irodalmunk szeszélyes élete, a jelek szerint, mostanában a kü
lönös írásokat produkálja” -  kezdi Bori Imre jegyzeteit Brasnyó 
István Csapda című novellás kötetéről (Kilátó, 1972. május 6.), 
s ezt a megállapítását semmi okunk kétségbe vonni. Éppen ezért 
kezdhetném talán magam is ugyanígy, kezdhetem azonban immár 
megrögzötté váló szokásomhoz híven idézettel is a kötet sorrendben 
utolsó, címadó novellájából, méghozzá két helyről is kiragadva, 
mivel úgy tűnik, hogy ezek egymást kiegészítve, mintegy allego
rikusán világítják meg Brasnyó kötetének sajátos koncepcióját.

„Aszályos esztendő ez: a víz a gát lábától a legkevesebb három
száz méternyire fekvő mederben szürkéllik -  mivel képes botani
kámat otthon hagytam, most nem tudnám megmondani, milyen 
cserjék és gyomok közt gázolok...” -  áll a novella elején, a végén 
viszont:

„Ha én leszállók ebbe a gödörbe, egyedül már nem tudok felka
paszkodni onnan soha.

A tavasz már forró, a napok verőfényesek, és ha leszállók a gö
dörbe, s aztán ki akarok belőle jutni, taposva és gyűrve magam alá



a homokot, ami mindea érintésre egyformán beomlik, omlik, omlik, 
omlik; és még csak a fejemet sem dughatom ki a föld színére, mert 
ha a gödör mélységéhez hozzáadjuk a körben kilapátolt homokra
kások magasságát, az legkevesebb két méterrel meghaladja test- 
magasságomat. A nap tűz. Előbb-utóbb letépném magamról át
izzadt ingemet, mert már a szomjúság is kínozna, és minden igye
kezetem arra összpontosulna, hogy a gödörből kijussak, ahogy 
előttem más vagy mások is kijutottak, csakhogy most nincs, aki 
lenyújtaná a kezét, lassan bámulni kezdenék a napon, de holnap 
már szebb színem lenne.

Pár nap múlva újságpapírt fújna le hozzám a könnyű szél. Az 
újság régi, de mégis a világ híreit tartalmazza. Kopognának rajta 
a homokszemek, akár a kiaszott bőrön. Még egy kevés és eltemeti 
a homok. Aztán a hátamat verdesnék a finom szemcsék, a napsuga
rak az ég tetejéről tűznének, és én, ősi pózban, mint egy hernyó, 
összegömbölyödve, feketén.

Itt a folyó, kellemes illata van. Alig lengedez a széllel. Az ember 
az éhséget harminc napig is elviseli. A szomjúságot pár napig. 
Utána állítólag megőrül.

Ha a körülményeket tüzetesen megvizsgáljuk, ezt a csapdát nekem 
állították. Senki másnak, mint nekem, ö t  percig sem tart betemetni. 
És elég sokan hagyják, hogy túljárjanak az eszükön.”

Ezek a könyv zárósorai, egyelőre azonban mégis inkább úgy te
szek, mintha még a kötet elején járnék, s „menet közbeni” hangulato
mat felelevenítve jegyzem meg, hogy az irodalom információ is, 
és hogy az információ sikeres továbbítása voltaképpen három ténye
zőn múlik: az informátoron, a médiumon, vagyis az információt 
továbbító közegen végül, de nem utolsósorban pedig az információ 
befogadóján, a receptoron is. Bármelyikben legyen is a hiba, az 
eredmény csakis rövidzárlat lehet. Esetünkben azonban, lévén papi
rosról és nyomdafestékről szó, a médiumot alighanem mellőzhetem, 
s csupán kettőre, az informátorra és a receptorra gyanakodhatom. 
Kérdés tehát, hol a hiba, a szerzőben-e, aki „nehezen fogható” 
hullámhosszon közvetíti üzenetét, vagy bennem, aki a szóban forgó 
hullámhossz vételéhez nem rendelkezem megfelelő vevőkészülék



kel. Annyi persze nyilvánvaló, hogy Brasnyó kötetének első öt 
novellájában valami tanyavilág bontakozik ki, lovak, kazlak, hó, 
kútásás, robbantás, szélben sodródó papírlapok, Csusz lánya Pruit- 
tal szeretkezik, s ez a gödörben lapuló Francinak nem tetszik, ugyan
ez a lány később ostorral Pruit arcába csap stb., stb... S mindezekhez 
járulnak még a tájunk félreismerhetetlen színei közé illesztett külö
nös nevek, mintha a szélrózsa minden irányából szedte volna össze 
őket a szerző: franciásak (Brigitte, Vichy), németesek (Kari, Franci), 
„angolszász-biblikusak” (Tóni Jass, Martin Ruth) vagy éppen „ja- 
pán-skandináv” keverékek (Kono Ojörgi), de akadnak nyilvánvaló 
ragadványnevek is (Csusz, Pruit), s végül egy szlávosan hangzó 
(Mitr) meg egy félreérthetetlenül magyar is (Fekete Ferenc). Az 
egésszel azonban nem tudok mit kezdeni, pedig az öt novella két
ségtelenül ciklust, alkot de csak a környezet és az ismétlődő nevek 
révén.

Elolvasásuk után azon töprengek, tegyek-e úgy, mintha érteném 
őket, vagy szerezzek örömet egyeseknek inkább, s valljam be Fran
cois Mauriac egy valahol idézetként olvasott mondatával (aligha
nem ott is magát akarta mentegetni az azóta elfelejtett nevű idéző), 
hogy agyamnak az a része, amellyel a homályos, éppen csak sejtetett 
dolgokat kellene felfognom, rendkívül fejletlen maradt, hozzátéve 
még, hogy a megértés, illetve az esztétikai élvezet akadályát itt való
színűleg éppen a mindenáron érteni akarás képezi, az a tulajdonsá
gom, hogy nem szívesen mondok le a logikáról, ott sem, ahol nyil
vánvalóan szükség lenne rá. Erre azonban képtelen vagyok, sőt 
bosszant, ha érezhetően ezt várják tőlem. A hatodik novella el
olvasásához már azzal kezdek, hogy ha ez is ilyen lesz, jobb, ha 
nem folytatom tovább. Ekkor azonban mintha csoda történne. 
A kusza képek mintha rendeződnének, a homály úgy oszlik el, mint 
valami ködfüggöny, amelyen áthatolva különös világba lépünk. 
Ügy tűnik, mintha Brasnyó csupán azért tette volna kötete élére 
zavaros vízióinak minden körvonalat elmosó hópehely-táncát, hogy 
aztán kissé eloszlatva, szemünket egy másfajta, némileg még mindig 
ködös, de többet látni engedő légkör optikai körülményeihez szok
tassa hozzá. Fogása kétségtelenül bevált, mivel új környezetünkben,



ahová becseppentünk, mintha mát nem is lenne oly nehéz a tájéko
zódás, különösen, ha a színek és részletek megelevenítő gazdagsága, 
ami egyébként az első öt novellából sem hiányzott, megkapó, szug- 
gesztlv erejével is magával sodor.

Itt, a kötet sorrendben hatodik novellájával, A báró és A. M. 
Crey mester cíművel veszi ugyanis kezdetét azoknak a sajátos emlék
képeknek, esemény- vagy inkább anekdotatöredékeknek a sora, 
amelyeknek különleges, múltat idéző „régésztechnikáját” a címadó 
novella homokbányája képének felidézésével szerettem volna illuszt
rálni, s amelyet Bori Imre a kollektív emlékezet megnyilvánulása
ként aposztrofál. S csakugyan, az eltemetett múlt valahogy cserepek
re törten, amc rfan bukkan elő az idők során rátelepedett homokré
teg alól, az enyészet bomlasztó folyamataitól sokszor színeváltozot- 
tan vagy éppen torzultan, bizarr formákat öltve, az ösztönös ref
lexekben megnyilvánuló emlékezetnek ahhoz a folyamatához ha
sonlatosan, amikor valaki mintegy a csontjaival, a zsigereivel, a ve
getatív idegrendszerével emlékezik olyan eseményekre, amelyek 
nem is vele, hanem az őseivel történtek, akik azonban utódaik 
sejtjeinek is továbbadták a maguk sűrített jelrendszerré alakított 
génlenyomatát. Történelmi múltunk szertehulló darabjai kísértenek 
ilyenformán ezekben a novellákban, gyakran csonkán és rekonstru- 
álhatatlanul, mint pl. a már említett, készülő címeréhez tulajdon 
levágott félkarját küldő Haraszty báróról és az aranycsinálás tudo
mányával foglalkozó Crey mesterről szóló furcsa történetben, vagy 
a feudális nagybirtok világát idéző Mindennapok idejében, amely 
írások, mintegy állóképeket elénk vetítve, inkább csak a múlt atmosz
férájából érzékeltetnek valamit, máskor viszont, szinte a kollektív 
sorsot képletbe sűrítve, allegorikus-parabolikus történetek formájá
ban, amelyek -  talán mert Brasnyónak itt volt bátorsága igazi tör
téneteket írni -  számomra a kötet legélvezetesebb írásai. Némelyi
kükben mintha a földhözragadt nép véget nem érő és beteljesületlen 
jobb sorsra várása kapna hangot, mint pl. A követben, akinek 
érkezését, rendet és igazságot hozó intézkedéseit az esőtől áztatott 
földek parasztjai hiába várják, mivel titokzatos katonák megakadá
lyozzák hazatérését, vagy az 1936-os nagy áradást fölelevenítő



Jelzésekben, ahol viszont a „mérnök úr” az, aki „sokat tudna tenni”, 
ám segítsége elmarad, sőt a „morvák” még a falu harangját is elvi
szik, s ezzel az árvíztől szorongatottakat mintha még a segélykérés 
lehetőségétől is megfosztanák. Még izgalmasabb és egyben ezeknél 
teljesebb Írás az Urunk megtérése, ahol az urainak kiszolgáltatott, 
földhözragadt nép bizonytalan jövőtől való rettegése kap, a szokat
lanul gazdagon áradó részleteket és a stiláris jegyeket figyelembe 
véve is magas művészi hőfokú, egészen sajátságosán egyéni formát. 
Az eladósodott Ferdinánd báró életre-halálra menő különös kártya
csatájának ugyanis, amely önmagában aligha lenne több valamiféle 
sajátosan „szürrealizált” anekdotánál, éppen a sorsukról döntő 
esemény színhelyéül szolgáló helyiség ajtaján kívül rekedtek szo
rongó és tehetetlen szurkolása adja meg a drámaiságot, s ugyanez 
a görcsös várakozás jelenti a kártyacsata lényegében irreális víziójá
nak magyarázatát is -  a kártyacsata leírását ugyanis nem abban a for
mában olvashatjuk, ahogyan annak a valóságban történnie kellett, 
hanem lidérces álomképként, mintha csak a holnaptól, az esetleges, 
még ismeretlen, új uraságtól való rettegés kivetítődéseként született 
volna meg. Drámaiság tekintetében egy írás sem vetekedhet ezzel 
a novellával, legfeljebb némileg az Indulás című, amely a maga „nagy 
szántásra” készülődésével mintha csak a felszabadulás első esztendei
nek végre megvalósult paraszti reményeit fejezné ki, amelyeknek 
beteljesüléséhez mintha az okvetetlenkedő bürokrácia ünneprontó 
ízeket keverne, még a felette aratott látszólagos győzelem ellenére is. 
Ezzel azonban még nem merítettem ki Brasnyó kötetének értékeit, 
mivel tulajdonképpen csak a terjedelmi korlátok teszik lehetetlenné, 
hogy mondjuk A fejvadász nehéz élete betyárvilágot (egyébként 
minden romantikus hagyománytól mentesen) idéző hangulatáról 
vagy az Egy személy különös ismertető jelei népmeséi világot életre 
keltő, furcsán manószerű kis „apókájáról” részletesebben szóljak, 
vagy hogy olyan, jelenünkhöz már közelebb járó írásokról emlékez
zem meg bővebben, mint a kissé zsánerképszerű Hal, cigaretta és 
a Rögtönzött kikötő vagy az ambivalens kamaszálmokat felvillantó 
Az óriás hölgy és a fiúk s még néhány írás, amelyek periférikusabb 
és esetlegesebb jellegük ellenére is gyorsan pergő elevenségükkel



ragadnak meg, s biztosítják a kötet egészének viszonylagos kiegyen
súlyozottságát, habár akad közöttük néhány erőtlenebb és a mögöt
tes mondanivalót nyilvánvalóan nélkülöző írás is, amilyen Az elma
radt vacsora vagy az Utolsó nap a rizstelepen; túlzott hermetikus- 
ságuk ugyanis némileg élvezhetetlenné teszi őket. Brasnyó leírásai
nak érzékletes szépségétől pedig még akkor sem lehet megtagadni 
az elismerést, ha a kötet némelyik novellájának egy- vagy többértel
mű racionális tolmácsolása nem is látszik lehetségesnek. Atmoszférá
juk még ebben az esetben is, szinte akaratunk ellenére, emlékezetes 
marad.

Lényegében szuggesztív hatásokra épül legújabb prózánk másik 
„különös” könyve is, még ha benne az irreális elemek szerepe kisebb 
és más természetű is, mint Brasnyó könyvében. Gion Nándor Ezen 
az oldalon című kötetére gondolok, amelyet Bányai János regény 
helyett íródott novellafüzérnek, Bori Imre pedig egyértelműen 
regénynek nevez. Én viszont -  némileg talán nehézkes és mesterkélt 
alkalmi szókapcsolattal -  legszívesebben „legendafüzér-regénynek” 
nevezném. Regénynek feltétlenül, s nemcsak azért, mert egyazon 
szereplők ismétlődnek ezekben a novellákban és vonulnak végig 
a köteten, egymást váltogatóan, hol előtérbe kerülve, hol háttérbe 
húzódva, nem is szólva arról, hogy történeteik átnyúlnak egyik 
novellából a másikba, s eközben egyre inkább alakulnak-kiegészül- 
nek, új megvilágítást kapnak, hanem azért is, mert a kötet felépítése 
sok tekintetben gondosabb és kiszámítottabb megannyi „hivatalo
san” is regénynek mondott műnél. Gion kötete 24 formálisan no
vellának tekinthető fejezetet tartalmaz, melyeket a szerző hat négy
négy novellát magába foglaló „szakaszba” osztott Le. Az ezeken 
belüli építkezés pedig ugyancsak következetes és törvényszerű: 
az első két, mintegy a „regény jelenében” játszódó novella után 
mindig egy egészen rövid, alig néhány soros, epizódszerű írás kö
vetkezik, amelynek szerepe tartalmát tekintve ugyan különböző, 
néhol a könyv mondandójának egyik-másik aspektusát fejezi ki 
szimbolikusan (Későn kirajzott méhek), néhol előrejelez (Kié a gyár?) 
máskor viszont egyes események utórezgését, lereagálását mondja 
el (A kutyát Váryné Takács Szilviának hívták, Földre szórták a vi



rágokat stb.) vagy a Keglovics utca lakóinak állóvíz-mentalitását 
mutatja be (Az éjjeliőr puskával őrizte a hidat), formai szerepe 
azonban mindig azonos: mintegy küszöböt alkot az egyes szakaszok 
végén található „régi megható történetek” előtt, amelyek viszont 
rendszerint a korábban elmondottak múltbeli, általában évtizedekre 
visszanyúló gyökereit fedik fel, s ezáltal szinte megmagyarázzák 
a történteket, többnyire valamelyik figura előzőleg furcsának vagy 
éppen érthetetlennek tűnő magatartását. Nyilvánvalóan szándékos 
kivételt ezek közül csupán a félhülye Sebestyén gyerekről szóló régi 
megható történet képez, amely a maga egészen kis múltbazökkené- 
sével (az öreg Madzsgáj, akinek előbb már a haláláról olvashattunk, 
e történetben még életben van) az egész kötetet „régi megható tör
ténetek”, úgy is mondhatnám, legendák füzérévé teszi. A rendkívül 
tömör balladai hangvétel aztán elmélyíti, hangsúlyozza ezt a legenda
szerűséget, és sajátos „pentaton dallamokból” felépített kompozíci
óvá avatja a könyvet, amelynek legfőbb lenyűgöző ereje is ennek 
a szűk regiszteren belül mozgó, ám tiszta és hibátlan hangnak kö
szönhető, s persze annak is, hogy ez a hang képes olyan emlékeze
tes figurák megformálója lenni, mint a robusztus és egykori tragé
diájának sebére durvaságpáncélt növesztő, valójában azonban érző 
és emberséges Romoda ácsmester, a vándoréletet folytató, önmaga 
és mások illúzióit színes hazugságokkal tápláló, késdobáló Kordo
ván, a kutyákat gyűlölő öreg Madzsgáj, az új világ elérkeztében 
valaha lelkesen hivő Adamkó, a téglagyári munkás, és a boldog
ságba vetett naiv hitet jelképező Szent Erzsébet, vagy éppen a jóvá
tehetetlent mindenáron jóvátenni akaró félhülye Sebestyén gyerek, 
akinek befejező gesztusa, makacs igyekezete, hogy a meggyalázott 
szépséget szimbolizáló Giziké Schaldt összelőtt fényképét „megtisz
títsa”, a könyv alapvető mondanivalójának, a „jóvátenni nem le
hetőnek végső kifejezését is jelenti, záróakkordját annak a borús, 
sőt fájdalmasan keserű hangnak (mellesleg, sehogyan sem illenek 
ehhez a könyv lehetetlen, rikító színektől tarkálló illusztrációi), 
amelyben legfeljebb Romoda és Szent Erzsébet egymásra találása 
visz kissé reményteljesebb színt, anélkül, hogy ez bármit is módosí
tana a regény színterét képező Keglovics utca periferikus, minden



kívülről behatolni akaró újjal szemben makacsul védekező, maradi 
szellemén. Mert legfőképpen ez jellemző a Keglovics utca lakóira, 
ez a mozdulatlansághoz való ragaszkodás, amellyel kapcsolatban 
úgy érzem, mindenképpen Gion írói látásmódját és tudását dicséri, 
hogy szereplőit begyepesedettségük ellenére is megértendő és szá
nandó emberekként képes megmutatni, anélkül, hogy megértése 
a „kisemberi,, lét bármiféle apologetikáját jelentené.

Ennyit a szóban forgó legendaszerűség külső, formai jegyeiről. 
Szó lehet azonban bizonyos tartalmi, illetve cselekménybeli jegyek
ről is. Arra gondolok itt, hogy Gion történetei kétségkívül magukon 
viselik egy bizonyos leegyszerűsítő folyamat nyomait, amely kissé 
mintha a folyóvíz kavicsokat gömbölyűre csiszoló munkájára em
lékeztetne. Mert amennyire valóságosak és életszerűek a könyv alak
jai, ugyanannyira lehetetlen magukat a történeteket is közvetlenül 
valóságosnak elfogadni, mivel „szó szerint” aligha hihető el pl. 
Romodáról, hogy vakon bízik a „feltaláló” Berger petróleumlámpás 
melegítőjében, s beteges felesége érdekében nem keres valami más 
megoldást, amiként Adamkó emberfeletti erőfeszítése a téglagyári 
fűtésnél is inkább egy világunkra jellemző munkássors szimbolikus, 
esszenciává sűrítését jelenti, semmint egy valóságos esemény „élethű” 
ábrázolását. Nyilvánvalónak látszik azonban, hogy Gion szándéko
san és tudatosan törekedett is erre, nem annyira a valóságot kívánta 
megírni, inkább annak sűrített kivonatát, legendaszerű vetületét, 
oly módon megformálni mondanivalóját, ahogyan az anonim legen
dateremtő közeg, a „nép” teszi a közszájon forgó, de ellenőrizhe
tetlen hitelességű történetekkel, sőt a szerző mintha még utalna is 
ilyen irányú törekvéseire, elsősorban talán Romodának a róla szóló 
korábbi „megható történet” hitelességét kérdésessé tevő szavaival: 
, ,-  Táncoltunk -  mondta Romoda. — De nem úgy, ahogyan az 
az apád meg a többiek mesélik. Semmi sem volt úgy, ahogyan me
sélik. Másképpen volt. Sokkal szebb volt, mint ahogy mesélik.” 
-  olvashatjuk a 141. oldalon, amivel kapcsolatban én a „szebb” 
helyett inkább azt mondanám: „bonyolultabb volt”. Ilyenformán 
aztán Gion vitathatatlan sikerének számít, hogy ilyen valószínűtle- 
nül ható eseményeket is képes művészileg hihetővé tenni, főleg



nyelvi-stiláris eszközeinek segítségével úgy egybehangolni nem egy
formán valószínű történeteit, hogy azok egy harmonikus kis körkép 
részei lesznek, olyan fokon, hogy az Ezen az oldalon ilyen szempont
ból nézve teljesebb megvalósulása egy meghatározott írói szándék
nak, mint a Testvérem Joáb, mivel ez a regény a maga szélesebben 
pásztázó kamerájával átfogóbb képet mutat ugyan valóságunkból, 
de hol közvetlenül realisztikus részleteivel, hol pedig szimbolikus- 
ságra törekvő valóságtorzltásaival sokszor kissé kiegyensúlyozat
lannak is hat. Az Ezen az oldalon viszont éppen azáltal teremti meg 
a maga világát, hogy színterét tekintve valóban „ezen az oldalon” 
van, a művészi kiteljesedés azonban inkább a „túloldalon” realizá
lódik, vagyis egyfajta stilizált, költői, még a domináló szürkeség 
ellenére is „tündéri” realizmust kapunk, olyan színvonalon, hogy 
képesek vagyunk feledni afféle önmagukban zavaró apróságokat, 
mint például az, hogy ugyan miért cipelik el a Keglovics utcabeliek 
a régi német temetőből néhai Beck Ervin városi tanácsos súlyos 
sírkövét, amikor ülőhelynek mégiscsak egyszerűbb lenne székeket 
vagy zsámolyokat az utcára vinni.

Mert mi tagadás, a könyv olvasása közben eleinte ilyen észrevéte
lek is a noteszomba kerültek, de ezeket talán nem is említeném, ha 
Bányai János a kötetről írva nem jegyezte volna meg, hogy íróink
nak mondanivalójukat mindenekelőtt a Keglovics utcában kellene 
keresniük. Ennek lényegével egyébként teljesen egyet is értek. E né
mileg programot sugalló megállapítás kapcsán azonban, még Gion 
és Brasnyó könyveinek nyilvánvaló kvalitásai ellenére is, szinte 
magát kínálja a kérdés, hogy okvetlenül az a fajta költői próza jelen- 
ti-e valóságunk művészi megjelenítésének legmegfelelőbb módját, 
amelyet egymástól élesen elütő változatban e két könyv képvisel. 
Nehezen tudom ugyanis magamévá tenni azt az elképzelést, hogy 
akár a ködös mítoszteremtés, akár a stilizáló egyszerűsítés jelentené 
prózánk számára a kiteljesedés útját.

*

Legyen szó befejezésképp két, egymástól a lehető legszélsősége
sebben eltérő ifjúsági regényről. Először Tolnai Ottó Ördögfej



című könyvéről, amely valójában nem ifjúsági regény. Két, a könyv 
nyelvére és stílusára jellemző és egy kicsit talán egész világát is 
érzékeltető idézet, úgy tetszik, eléggé megvilágítja ezt:

„Az őz nem vett észre bennünket. Vagy észrevettük egymást, 
csak annyira egybeolvadtunk a környezetünkkel, hogy ottlétünk, 
rágcsálásunk, bámészkodásunk természetesnek tűnt. Fölfelé jövet 
megállt előttünk, és hosszasan elnéztük egymást, anélkül, hogy 
abbahagytuk volna az evést. Zsebemből elővettem egy csicsókát 
és az őz felé nyújtottam. Megszagolta, de nem harapott bele, gondol
kodott, majd hirtelen felcsapta a fejét, és könnyed ugrással eltűnt 
a bokrokban. Ügy éreztük, nagy, könnyes fekete szemével nézzük 
a siető vizet, úgy éreztük, nagy, hófehér fogaival rágjuk a csicsókát, 
és egy kicsit mindegyikünk úgy érezte, hogy az őzzel együtt belép 
az erdőbe, ahol már összeértek az alkony és a súlyos árnyak.” (48. old.)

„Bent voltunk. Bent!
Ezt mindannyian nagyon is jól éreztük, csak a bűz megakadályoz

ta, hogy ujjongva felkiáltsunk, hogy bensőnket egybenyissuk a ház 
belsejével, hogy izmainkat, ereinket egybekössük a ház izmaival, 
ereivel.” (64. old.)

Különösképpen az utóbbi idézetet érzem fontosnak, mivel bizo
nyos fokig Tolnai alkotói koncepcióját, sőt némileg talán erőfeszí
téseit is tükrözi, amelyeknek során, gyerekhőseihez hasonlóan, 
akiket a titokzatos Kokorev ház izgat mindenekfelett, voltaképpen 
ő maga is egy meghódíthatatlan vagy inkább visszahódithatatlan 
világ, a gyerekkor „izmaival és ereivel” igyekszik kapcsolatot te
remteni. Sikerül is neki sok helyütt varázsos és magával ragadó, 
rafináltságában is naiv és közvetlen bájjal teli világot életre hívnia, 
ez a világ azonban, már csak az írói hozzáállás révén sem válhat egy 
ifjúsági regény világává, s nem válhatna igazán azzá talán még akkor 
sem, ha ez a világ sokkal „érthetőbb”, emócióink mellett logikánk
kal is jóval megközelíthetőbb lenne, mivel nagyon is kérdéses, mit 
kezdhet egy ilyen „elveszett paradicsomot” kereső és visszaálmodó 
alapállással a gyerekolvasó, aki még e keresésen innen van, vagyis 
abban a világban él, amelyet később nyilvánvalóan maga is keresni 
fog, s amit Tolnainak -  viziószerűen, s egyfajta fantáziajáték for



májában, tehát költői átlényegftésben -  tulajdonképpen sikerül is 
megtalálnia. Tolnai ugyanis az emlékezetünkben utólag mindig va- 
rázsosnak tűnő gyerekkor iránti nosztalgia elemeiből épiti föl külö
nös álomvilágát, úgy is mondhatnám, a maga sajátos, jellegzetesen 
„tolnais” módján, lényegében úgy, ahogyan prózájában már meg
szoktuk tőle, azzal a különbséggel, hogy -  s legfeljebb ez emlékeztet 
művében ifjúsági irodalomra -  ezúttal nála szokatlan módon betart
ja a „zsindelyes a háztető” e műfajban „kötelező” követelményét. 
Némiképpen talán még sajnálható is ez, mivel ha már a könyv úgyis 
csak formálisan számit ifjúsági regénynek, a benne meghúzódó 
„prepubertális” erotika motívumai akár egy árnyalattal hangsúlyo- 
zottabb színt is kaphattak volna. Kétségtelen azonban, hogy a fel
nőtt olvasó számára nem jelent veszteséget, hogy Tolnai voltakép
pen nem ifjúsági regényt írt, hanem képzeletbeli kalandozást gyer
mekéveinek egykori tájain, és sajátos légvár-világába vezető útján, 
amelyet nem utolsósorban eredeti, groteszkba hajló humora tesz 
színessé és élvezetessé, szívesen szegődünk útitársául, különös vi
lágát pedig azért is tudom inkább elfogadni, mint Domonkosét, 
mert irreálissága jóval hangsúlyozottabb ennél. „Érdekes, a gyere
kek sosem tudták megérteni, hogy éppen azért annyira maradandók 
a tornyaim, mert maguktól össze tudtak omlani; elég egy erősebb 
napsugár, és a tornyok fehér hegyei a földre, a vízbe omolva magukkal 
rántják az eget is... Hiába magyaráztam nekik, hogy a héja éppen 
úgy tud ülni a végtelen kékség közepén, mint egy kis, meleg fészek
ben. Hiába magyaráztam nekik, hogy nem is a homok, nem is a víz 
a fontos a toronyépítésnél, hanem a levegő, hogy csöpögtetéskor 
a homokcsöppeket nem egymáshoz, hanem a levegőhöz kell ragasz
tani” -  olvashatjuk a 80. oldalon, ahol a szerző amellett, hogy a gyer
mekvilághoz és közvetve a gyermekirodalomhoz való sajátos viszo
nyulásáról is vall, nyilvánvalóan ezt az irreálisságot emeli ki, s ugya
nezt teszi azzal is, hogy regényét egyes szám első személyben írta 
meg, ennek folytán szándékos torzításait, önkényes változtatásait 
a valóságon tulajdonképpen nem is érezzük mesterkéltnek és erősza
koknak. Abban az esetben ugyanis, ha eleve nyilvánvaló, hogy egy 
műtől nem a valóságot, sőt még csak nem is annak racionálisan le



fordítható allegorikus képletét vagy modelljét kapjuk, sokkal inkább 
készek vagyunk tudomásul venni ezt, és belefeledkezni az egymást 
kaleidoszkópszerűen követő szürrealista képek élvezetébe, még ha 
eluralkodásuk -  különösen a regény vége felé -  voltaképpen Tolnai 
komponáló készségének hiányáról árulkodik is, arról, hogy a szerző 
egy idő múlva már érezhetően nem tudott mit kezdeni a Korokev 
házba betörő gyerekhősök alakjaival, s ezért menekült az egyre bi- 
zarrabb, bár kétségtelenül ötletgazdag képsorok kényszermegoldá
sához. Tolnaival ugyanis, valahányszor a prózáját olvasom, mindig 
úgy vagyok, hogy szüntelenül azon sajnálkozom, amiért a nagyobb 
erővonalakban való építkezés nem erőssége. Ügy érzem, egyik 
legkiemelkedőbb prózaírónk lehetne, ha szerkesztőkészsége arány
ban állna azzal a képességével, amiről eleven és színgazdag részletei
nek életrehívása során tanúbizonyságot tesz.

Mirnics Zsuzsa Égig érő fák című ifjúsági regénye esetében vi
szont ennek éppen a fordítottján sajnálkozom: azon, hogy az írónő, 
aki ifjúsági regényeink szerzői közül kétségtelenül a legtöbbet ígérő 
témát tartotta kezében, nem rendelkezik több megelevenítő erővel 
vagy pedig kissé nagyobb rutinnal legalább. Alapvető elgondolása 
ugyanis kitűnő, s elméletileg nem kevesebbet jelent, mint egy kis 
női (és szocialista) Holdén Caulfield megteremtésének lehetőségét, 
részleteivel, megoldásaival azonban -  s ezt nem lehet eléggé sajnál
ni -  nem tudott felnőni ehhez az elgondoláshoz. De talán ezúttal 
sem futok a rúd elé, jöjjön inkább a kötelező idézet:

A múlt órán azt tanultuk, a kapitalizmus egyik jellemzője, 
hogy osztálytársadalomra tagozódik. Kizsákmányolókra és kizsák- 
mányoltakra, gazdagokra és szegényekre. Azt tanultuk, hogy meg
jelenik a tőkehalmozás, egyeseknek sok van, mások meg éheznek, 
és nagy a munkanélküliség. És azt is tanultuk, hogy ahol nincs 
profit, tönkremegy a gyár, a vállalat. Hát ezt nem értem.

Ha szemébe lehetett volna nézni, egész biztos csalódást olvashat
tam volna ki belőle. Mert pontosan idéztem, amit az elmúlt óra 
végén összefoglalt, nem ültethetett le hát, hogy beírja az egyest. 
Tudtam, hogy nem állhat Sípos tanárnő miatt, de ez még az egyeshez 
nem volt elég.



-  Mit nem értett? Hiszen látom, hogy mégiscsak tanult.
Nagyot nyeltem.
-  Igen, tanultam... de mégsem értem, mert sem a tankönyvben, 

sem másutt nem találtam meg rá a feleletet: miért vannak nálunk is 
szegények, és nagyon gazdagok, két autóval, vikendházzal, tenger
parti nyaralókkal. És ha a kapitalizmusra jellemző, hogy lehet az, 
hogy nálunk is munkanélküliség van? És ha a profit a kapitalista 
társadalom velejárója, nem értem, mért mennek a vállalatok nálunk 
is tönkre, miért kerülnek a munkások az utcára vagy külföldre?”

A regény egyik kulminációs pontjáról választottam a fenti sorokat, 
részben annak érzékeltetésére, hogy milyen lány is Mirnics Zsuzsa 
hősnője, Kardoss Laura, Lód, részben pedig a regény alapvető 
mondanivalójának, illetve indulati töltésének részleges megmutatása 
kedvéért is. Mindez talán sajnálkozásomat is megmagyarázza, mivel 
aligha én vagyok az egyedüli, aki Lód fenti kitörését, gyerekessége 
ellenére, magához közel állónak érzi. „Így, így, csak így tovább” 
-  biztatnám szívesen, amikor így nekihevülten „feladja a leckét” 
igazgatójának, azután, hogy előzőleg egyik osztálytársnőjének apja 
révén szembekerült a tömeges munkáselbocsátás problémájával, 
ami tulajdonképpen csak egy hosszabb belső folyamat robbanás- 
szerű tetőzését jelenti már, ugyanakkor azonban elszomorítónak is 
érzem, hogy sehogyan sem tudom meggyőzőnek találni Lód alakját, 
főleg pedig nem tudom elhinni mindazt, ami ezek után a regényben 
történik. Legkevésbé anyja dédelgetett kutyájának agyonverését, 
mivel úgy tűnik, aki ennyire tisztán lát, s tudatában van annak, hogy 
lázadása mi ellen irányul, az aligha fogja a szimbolikus lázadásnak 
azt a formáját választani -  még ha egyébként tehetetlen is az őt 
körülvevő világgal szemben - ,  amit a kutya agyonverése a regény
ben jelent: egy Kardoss Lódhoz hasonló lány szerintem túlságosan 
is öntudatos és világos fejű teremtés ehhez, úgyhogy tőle legfeljebb 
egy kis, patologikusnak cseppet se mondható „hisztizésre”, ajtó
csapkodásra vagy mondjuk egy értékes vá2a hirtelen indulatból 
történő összetörésére telne csupán, vagyis a kiinduló- és végpontul 
szolgáló gesztus, a kutya agyonverése mindenképpen mesterkélt, 
nem is szólva arról, hogy az eset leírása sem meggyőző, főleg ami



a homokozó gyerekeinek segítségét illeti, tekintve, hogy a gyerekek 
hangulata előzőleg nem irányult a kutya ellen, úgyhogy részvételü
ket semmi sem indokolja igazán. Sőt úgy tűnik, ez a momentum 
mintegy mankónak került a regénybe, azután, hogy az írónő kissé 
késve döbbent rá, hogy hősnőjének se testi, se lelki ereje ahhoz, 
hogy tettét egyedül hajtsa végre. De persze magán a lényegen még 
az eset meggyőzőbb leírása sem változtatott volna, a már említett 
okok mellett azért sem, mert több mint valószínűnek látszik, hogy 
ez a kutyagyilkosság valami egészen más helyett, a most már freudi 
értelemben használt „törött váza” helyett került a regénybe.

De hogy megértsük, miről is van szó tulajdonképpen, kövessük 
talán nyomon, hogy mi történik a regényben Lóci fent idézett „beol
vasása” után, amikor is az igazgató kizavarja tanítványát az osztály
ból, és megfenyegeti, hogy az ügyet a tantestület elé viszi, a lány 
viszont odahaza anyjának a kicsapatás lehetőségét emlegeti, mire 
az anya megrémülve hazahívja a külföldön tartózkodó befolyásos 
funkcionárius-apát, aki hazaérkezve, lánya érdekében a „városel
nök” segítségét kéri, vagyis az ügyet annak rendje és módja 
szerint elsimítják, Lócit viszont elkeseríti, hogy lázadása ilyenfor
mán „elkenődik”, s még csak személy szerint rá nézve sem jár semmi 
következménnyel. „Hát engem már semmiért sem vesznek komolyan? 
Mindent ti csináltok helyettem?” -  teszi fel erre kétségbeesetten 
a kérdést, majd szerelméhez, Tamáshoz fut, akivel egy ideje nem 
találkozott már, de csak a fiú anyját találva otthon, megtudja Tamás 
korábbi tartózkodó viselkedésének okát: anyja közbelépett, s arra 
kérte a „bizonytalan egzisztenciájú” (festőnek készülő) fiút, ne 
találkozzék a lányával többé. Ez érthetően újabb ok a „kiborulásra”, 
úgyhogy Lóci most már Tamással szemben is keserűséget érez. 
Indokolt és jól előkészített tehát a következő lépés, nevezetesen az, 
hogy elmenjen a szabados életmódot folytató Kriszta házibulijára, 
és „odabodja magát” Zsoltnak, akit nem szeret, sőt ellenszenvesnek 
talál, vagyis olyan helyzet áll elő, amely nemcsak lélektanilag logikus, 
hanem kétféle értelemben is szimbolikus, mivel ez a „bosszú” nemcsak 
Tamás ellen irányul, hanem „anyuka féltve őrzött kincsének össze
törését” is jelenti egyben. Azaz hogy jelenthetni csupán, ha Mimics



Zsuzsa nem torpan meg a vázolt eseménysor következetes végig vi
tele előtt, s van bátorsága így befejezni a regényt, illetve már a könyv 
elején e pontnál „állomásozva” indítani el a visszapillantás folyama
tát. Ehelyett azonban, talán mert „nincs szíve” feláldozni a kislány 
„ártatlanságát”, vagy ami valószínűbb, engedményt téve a hagyo
mányos „lányregénynek” (amelyben a hősnővel tudvalevőleg tör
ténhet egy és más, „annak” azonban mégsem szabad megtörténnie), 
a házibulin szintén „sírva vigadó” Tamás segítségével az utolsó 
pillanatban kimenti hősnőjét Zsolt karmai közül, ami önmagában 
már-már „klasszikus” happy endnek hat, s a kézenfekvőnek látszó 
„női bosszú” behelyettesítése mellett alighanem ennek ellensúlyo
zása érdekében toldotta regényéhez a kutya agyonverését, figyelmen- 
kívül hagyva, hogy ez a mesterkélt szimbólum semmiképpen sem 
helyettesítheti az elmulasztottak természetes szimbolikáját, ez pedig 
mindenképpen kardinális hibaként róható fel, még ha figyelembe 
véve az írónő tapasztalatlanságát, fel is merülhet a kérdés, hogy 
amennyiben megpróbálja kihasználni a kínálkozó helyzetet, képes-e 
elkerülni a szituáció természetéből adódó szentimentalizmus fenye
gető veszélyét, elejét tudta volna-e venni a giccsbe való süllyedésnek. 
S e kételyünk különben a regény számos hibáját figyelembe véve, 
elég indokoltnak is látszik, mivel Miraics Zsuzsa az itt felvetettnél 
sokkal egyszerűbb alkotói feladatokat sem volt képes kielégítően 
megoldani, ahogyan pl. nem bizonyult elég ügyesnek ahhoz sem, 
hogy kellőképpen leplezze önmagában nagyon is rokonszenves 
nevelői szándékait, emellett pedig szereplői is többnyire fekete-fehér 
figurák, főleg a pozitívnak szánt regényalakok esetében bántó, hogy 
túlságosan is olyanok, amilyeneknek lenniük kellene, egysíkúak, 
ellentmondás nélküliek. Valóságos emberi lénynek, úgy-ahogy, 
csupán Sípos tanárnő hat, ám ő is csak elég szerencsésen megváloga
tott statikus tulajdonságai, semmint magatartásának meggyőző ereje 
révén, mivel tanulóira gyakorolt hatásának igazi mibenlétéről túl 
keveset tudunk meg, s amit megtudunk, az is sokszor didaktikai 
leckeként hat, mint pl. ott, ahol növendékeit az iskolaköpenyek 
viselésére veszi rá -  akárhogy nézem is, túlságosan „makarenkói” 
ez, mintha csak egy pedagógiai tankönyv tétele volna: „legjobb



nevelői eszköz a személyes példamutatás!” A tanárnő irodalomtanl- 
tási koncepciója pedig, mely szerint „az irodalmat mindenekelőtt 
szeretni kell”, így önmagában túlságosan is leegyszerűsítettnek tű
nik, s ilyenformán összeütközése az igazgatóval és a tantestülettel 
nem is hat igazán meggyőzőnek és indokoltnak. Lényegében ugyan
ez a helyzet akkor is, amikor Laci bácsi a hold színének segítségével 
bizonyítja be Lódnak, hogy még nem tud a saját fejével gondol
kodni: ennek demonstrálása is valóságosabb, életszerűbb példát 
igényelt volna. Na és szegény kis Rózsiról is túl hamar megsejtjük, 
hogy teherbe fog esni, amellett, hogy a Kovácsékról rajzolt képet 
egészében is átitatja a „dickensi romatika”, holott kétségtelenül az 
írónő becsületes szándékát dicséri, hogy felmutatja: „lám, nálunk 
ilyen is van”, ez a szándéka azonban a nem megfelelő hangvétel 
miatt nem képes igazán hatni ránk. És efféle példákat szép számmal 
említhetnék még, mivel Mirnics Zsuzsa sajnos mindig azon bukik 
meg, hogy többnyire helyes és érdekes elméleti elgondolásait és meg
látásait képtelen igazán a valóság nyelvére fordítani, s ezáltal világa 
is elméleti és papírízű marad, még ha nem zárom is ki, hogy könyve 
a Kardoss Lódnál néhány évvel fiatalabb korosztálynak érdekes, 
szórakoztató és hasznos olvasmány lehet, úgyhogy egyik-másik 
olvasójában társadalmi problémáink iránt is érdeklődést kelthet. 
Ilyenformán talán még arra is gondolhatok, hogy túl szigorúan ítélem 
meg a könyvet, felnőtt mércével mérve a nem felnőttek számára 
írtakat. Meggyőződésem azonban, hogy egy ifjúsági regény akkor 
mondható igazán sikerültnek, ha regény is egyben. Persze nem Bútor 
szellemében fogant „új regényre” gondolok. Arra viszont annál 
inkább, hogy talán nem is kellene „előre megfontolt szándékkal” 
ifjúsági regényt írni, hanem egyszerűen regényt írni gyerekekről, 
fiatalokról, s aztán a „természetes szelekdóra” bízni, mi lesz belőle: 
regény vagy ifjúsági regény. Illetve a legszerencsésebb esetben mind 
a kettő.



SÉTA PRÓZÁNK KÖRÜL

Ritka vendég olvasmányaim soriban a derűs írás. Orientálódási 
hibám-e ez, vagy a „világ” hibája, mindenekelőtt az irodalmi alkotá
sokban tükröződő világé, nem érdektelen kérdés, de ezúttal talán 
mégsem firtatnám. Egyszerűbb megemlíteni csupán, hogy néha 
szükségét érzem a derűs olvasmánynak is, ezért írnám le szívesen 
Gion Nándor Postarablók dmű ifjúsági regényéről, hogy jókedvű 
könyv, amelyről írni is csak jókedvűen szabad. Erről is szó van tehát, 
s nem az ifjúsági regény esetében elkerülhetetlennek látszó „csök
kentett mércéről” csupán. Akkor is, ha Gion könyve, ellentétben 
korábbi, ifjúságnak szánt kisregényével, a? Engem nem úgy hlvnak- 
kal, azúttal „csak” ifjúsági regény, s nem mondató el róla, hogy 
fabulája egy gyerekről-kamaszokról szóló, de felnőtteknek íródott 
regény lehetőségeit is magában rejti. Meséjének „valószínűségi 
fokát” szeme előtt tartva ugyanis, a Postarablók inkább kedves-naiv 
játék csak, játékra invitáló kihívás az olvasó felé. És persze a komoly
ság kötelezőnek látszó maszkját viselő kritikus felé is egyben. Én 
legalább is ilyennek érzem a regény kétségtelenül alapállásnak tekint
hető üzenetét, mely szerint „az a bajuk (...) az embereknek, hogy 
(...) nem tudnak játszani. Vagy lehet, hogy tudnak, de nem mernek. 
És csakugyan: miért ne hinnénk el „játékból” Gionnak, hogy vala
melyik vajdasági kisvárosban két kamaszgyerek azzal a tervvel lopa
kodik be a helyi posta épületébe, hogy kirabolja a páncélszekrényt, 
ám ehelyett az automata telefonközpont segítségével egy éjszakán át 
igencsak „elirányítja” a dolgokat, méghozzá úgy, hogy maskarába 
öltöztetve, a hazalátogató vendégmunkások tiszteletére fogadást 
rendező városelnököt is gyerekké teszi, az összesereglett vendégek
kel egyetemben, sőt néhány jelentéktelenebbnek mondható ügy 
eligazítása mellett, s megakadályozva egy gyújtogatást, egy vesze
delmes bűnöző kézre kerítésében is közreműködik. Ismétlem, miért



ne higgyük el mindezt, miért ne játsszunk? Akár pusztán Gion gye
rekhőseinek rokonszenves elevensége kedvéért is, akik közvetlen 
valószerűségüket legfőképpen sikeres megszólaltatásuknak köszön
hetik. Olyan ügyes telitalálatoknak például, mint amilyenre ott 
bukkanhatunk, ahol a történetet elmondó Jász Gábor, miután társa, 
Margith Jani nem boldogul a páncélszekrénnyel, megjegyzi, hogy 
„Nem kertkapu ez”, majd mintegy megmámorosodva szellemesnek 
érzett „beköpésétől”, a maga kamaszos módján még néhányszor 
elismétli ugyanezt, ezzel is légkört teremtve, de feledtetve is egyben, 
hogy helyenként azért olvashatunk néhány gyerekszájból kissé 
valószínűt lenül hangzó, nyomdafestékszagú kifejezést is. Mert vég
eredményben a bűnözés határára sodródott családból származó Mar
gith Jani szájából olyan fordulatok, mint „ugyebár” vagy „tudni
illik”, kissé mégiscsak zavaróan hangzanak.

Érdekesebbnek látszik azonban Jász Gabi ki nem mondott gondo
lataira figyelni:

„Aztán egyszerre csönd lett a díszteremben. Mindenki elhallgatott, 
csak csoszogás, lábdobogás hallatszott, aztán az is megszűnt, és el
kezdett beszélni a Nyakkendős Markulik. Nem értettük, hogy mit 
mond, de pattogó, éles hangját megismertük. Egész biztos szívélye
sen üdvözölte a külföldön dolgozókat, és egy rakás szép dolgot 
mondott nekik, mert a Nyakkendős Markulik rengeteg szép dolgot 
tud mondani, és szeret beszélni. Állami ünnepeken szokott beszélni 
a dlszemelvényről, és olyankor is mindig csupa szép dolgot mond 
és nagyon sokáig mondja.”

De talán megállók egy pillanata. Épp csak hogy feltegyem a kér
dést, valóban jókedvű, játékos könyvről van-e szó csupán, vagy 
többről is ennél. Válaszként különben a fenti idézet is elegendőnek 
látszik. Vagy ugyanígy az alábbi is: „Hideg, harmatos éjszaka 
volt, szép tiszta éjszaka, az ember nem is hinné, hogy egy ilyen szép 
éjszakán mennyi disznóságot lehet csinálni.” Mert ha ezeket, már
mint a regényben előforduló „disznóságokat” figyelembe vesszük, 
egyszeriben kiderül, hogy Gion játéka nagyon is komoly, leleplező 
játék, akkor is, ha a leleplezett bűnök viszonylag periferikusak, 
„magánbűnök” inkább, mint „társadalmiak”, úgyhogy talán felvet



hető, hogy a szerző nem használja ki kellőképpen azt a különleges 
helyzetet, amelybe két kis regényfigurája kerül, tekintve, hogy a két 
fiú, helyzeténél fogva, egy „bérgyújtogató” és kasszafüró leleplezése 
helyett vagy mellett talán sikkasztással, üzérkedéssel és egyéb vissza
élésekkel kapcsolatos terveket is kiszimatolhatna és leleplezhetne, 
ami a regény társadalombiráló élét még inkább fokozta volna. Ám 
a légkör így is, a fenti észrevétel helyénvalóságától függetlenül is 
hiteles, már ami az állapotokat illeti, mivel azok nagyon is egy vajda
sági kisváros körülményeit tükrözik, amiért is mindenképpen úgy 
érezzük, mintha valamiféle, a Testvérem, Joáb színhelyéhez hasonló, 
gyanús tisztaságú közélettel megvert helységben volnánk. Ez pedig 
komollyá, alapállását tekintve „nagykorúvá” teszi a Postarablókat, 
s ugyanígy az is, hogy a szerző nem kelt illúziókat olvasóiban, mivel 
a rendcsinálás után sincs szó a „klasszikus” ifjúsági irodalomra oly 
jellemző „megtérésről” senki részéről sem, sőt a saját sikerét ünneplő 
és magát színházi paplrkoronával megkoronázó két gyerek is tisztá
ban van vele, hogy „királyságuk” pünkösdi királyság csupán, s hogy 
valójában nincs szó egyébről, mint hogy „amíg a mesejáték tart, nem 
lesz itt semmiféle disznósági”, amit egyébként a regény rövid, epi
lógusszerű zárófejezetének rezignációba hanyatló és borús kijózanodást 
sugalló befejező sorai még külön is kihangsúlyoznak. Mindenekelőtt 
gondolkodásra késztetőn, s mintegy a társadalmunk számára leg
inkább kívánatos „rámenős” közéleti magatartás felé irányítva a fia
tal olvasót. Ezért nevezhetjük a Postarablókat, hála elsősorban meg
vesztegető frappánsságának, nem csupán egyik legsikerültebb ifjú
sági regényünknek, de pedagógiailag is rendkívül hasznos olvasmány
nak. Hasznos kis könyvnek látszik a Postarablók ízlésformáló szem
pontból is, tekintve, hogy mintegy „ráéreztet” a szatirikus hangra, 
s ezért a gyerekolvasó számára kitűnő hidat képezhet a mesék világá
ból a komoly társadalombíráló irodalom értése és élvezése felé. Ilyen 
értelemben tehát Gion regénye nagyon is fontos, cseppet se lebe
csülendő feladatot is teljesíthet.

Ez azonban nem csupán Gion könyvéről mondható el. Ezért 
figyeljünk talán az alábbiakra: „Lent már fújják is az indulókat, 
seregük a nép. Ki van feszítve a szalag, amit majd egy muki elvág,



az ollót visszahelyezi a kék plüsspárnára, megcsókolja a párnát tartó 
kislányt, és ezzel a játszótér meg van nyitva.

Természetesen előbb az ollós muki levág egy dumát. Arról, hogy 
a szocializmusnak erős és egészséges fiatalokra van szüksége, ezért 
épült ez a játszótér is a környék polgárainak adományából. Vagy 
ilyesmit. Megvan egy szöveg, és azt tudni kell alkalmazni a konkrét 
helyzetre. Ez Apa mestersége.”

Németh István Híd-díjjal jutalmazott ifjúsági regényének, a Se
bestyénnek hetedik fejezetében találjuk ezeket a sorokat, amelyek 
akár a Postarablókban is szerepelhetnének, s ez nem csupán a „vélet
lenek összejátszására” figyelmeztet, nem is csak a nyersanyag és a 
színtér rokonságára, hanem arra is, hogy Gionéhoz hasonlóan Németh 
István ifjúsági regénye is betölthet egy ilyenfajta, társadalmi visszás
ságainkat a kezdő olvasóréteg előtt leleplező és tudatosító s ugyan
akkor ízlésformáló funkciót, olyannyira, hogy ez az egybecsendülés 
akár mind gazdagabbá váló ifjúsági prózánk világának bizonyos 
egyhangúságára és uniformizáltságára is figyelmeztethet, bármennyire 
is nem Íróink hibája ez elsősorban, hanem a „talajé”, ahonnan ezek 
a művek kisarjadtak, mintegy azt jelezve, hogy tájunkon ifjúsági 
vagy nem ifjúsági íróként igencsak bajos egyéb témakört választani, 
feltéve, hogy művének jelenkoriságáho* és „valóságközeliségéhez” 
kíván ragaszkodni az alkotó. Ilyen szempontból oézve tehát Németh 
István könyve semmiben sem áll közelebb Gion regényéhez, mint 
mondjuk Mirnics Zsuzsa Égig érő fák című „lányregényéhez”, sőt 
ha a regényhősök között keresünk rokon vonásokat, akkor a Kardoss 
Laura és Sebestyén közötti párhuzam se látszik éppen alaptalannak, 
főleg ami a két figura magatartását, elsősorban a társadalomhoz és 
családjukhoz való viszonyát illeti, akkor is, ha Sebestyén lázadása 
a regényalak fejlettségének-életkorának megfelelően sokkal gyereke
sebb, következetlenebb, tétovább, mint Mirnics Zsuzsa lányalakjáé, 
úgy is mondhatnám, kezdetlegesebb, csírájában meglevő még 
csupán... De talán jobb, ha mellőzöm a párhuzamok keresésének 
kétes értékű, fonák látszatokat eredményező és kissé mindig a később 
napvilágot látott regény kárára menő játékát a sokkal érdekesebb 
egyedi vonások kedvéért.



Németh István könyvéből ugyanis -  legtöbb ifjúsági legényünkkel 
ellentétben -  szinte teljesen hiányoznak a kaland elemei. Azt is 
mondhatnám, cselekménytelen. Ezt azonban semmiképpen sem 
elmarasztalásként kell regisztrálnunk, inkább elismerésként, mivel 
a terjedelméhez viszonyított meglehetős gazdagsága éppen e sajátos, 
a kalandot mintegy a kaland utáni vágy jellegzetes kamaszszükségle
tével helyettesítő életérzésnek köszönhető. Annak, amit Sebestyén 
kishúga, Jú, a regény végén a következőképpen fejez ki: „Nekünk 
már nem jutott semmi abból, amit a regényekben leírtak”, na meg 
Sebestyén kissé talán „koravénnek” mondható válaszának is: „Ez 
azért van, Jú, mert te még nem tudod fölérni ésszel, hogy az a leg
fontosabb, ami veled történik.”

Van ugyanis ennek a tizenöt éves, átlagos kamaszgyerek egyetlen 
átlagos hetének naplóját tartalmazó kis könyvnek, illetve magának 
a főhősnek egy sajátos kulcsszava: „aktív hallgatás”, aminek aztán 
a regény történetet helyettesítő apró epizódjai és Sebestyén velük 
kapcsolatos reflexiói mintegy részét képezik, olyan életérzéselemeket 
juttatva szóhoz, amilyen a magába zárkózottság vagy éppen a hamis 
eszményképek keresése és az ezzel kapcsolatos csalódás a „Nagy 
Fürtöshajú” két váratlan pofonja nyomán. Vagy a képmutatás, a külső 
maszk, a „társadalmi arc” felismerése Sebestyén részéről, pl. ott, 
ahol arról esik szó, hogy „Apának kevés barátja van, azt szokta 
mondani, hogy azok mind elmerültek valahol a gyerekkorban, vi
szont annál több az elvtársa, akik ha ellátogatnak hozzánk, vagy 
csak nevetnek, vagy csak komoly dolgokról dumálnak. Apa ezeket 
nem szereti. Elejével nem győztem rajta eleget csodálkozni: akiket 
nem kedvelt, azokkal úgy tett, mintha kedvelné őket, Kellemes 
bácsinak pedig már nemegyszer irtó gorombaságokat is a fejéhez 
vágott. Például, hogy konzervatív meg hogy vén reakciós. Kelle
mesék ennek ellenére kitartóan járnak hozzánk, az elvtársak pedig 
lassan mind elfogynak.” Ennek a momentumnak egyébként külön 
érdekessége, hogy Sebestyén itt nem csupán a felnőttek hipokrízisére 
reagál, hanem saját álarcának kezdeti tüneteit is tetten éri, mivel 
a fent idézettek után közvetlenül az alábbi önmegfigyelő észrevétel



következik: „Nekem is jobban tetszik Viola Simon, mint például 
a Medve. Pedig Viola vékony, kicsi, örökké ideges, és soha egy 
fityingje sincs, Medve viszont marha erős, és örökké tele van lóvé
val.” Érdekes azonban felfigyelni az ezekkel összefüggő érzelmi és 
hangulati elemek gazdagságára és szépségére is, főleg a melegebb és 
spontánabb környezet utáni nosztalgiával kapcsolatosakra, amilyen 
mindenekelőtt az a részlet, amikor Sebestyén, születésnapjának 
„rongyrázós” megünneplésén mélázva, egy régi, a nagyszülőknél 
töltött falusi születésnapra emlékezik. Talán még elidőzni se árt mel
lette kissé:

„Beúszott Nagymama képe, aztán eltűnt.
Tyúkok egy nagy udvarban, csirkebelet ráncigáinak.
Volt egy szép születésnapom.
Nem is tudtam, hogy az van, Nagymama még élt, és én otthon 

voltam náluk a faluban. Nagyapa is élt. Nagy udvaruk volt, és Nagy
apa kint ült az udvaron egy mogyorófa alatt. Leszakított nekem egy 
szem mogyorót, de még nem volt teljesen érett.

Délben dinnyét húzott fel a kútból Nagyanya, óriási görögdinnyét, 
piros bélüt. A legközepét, amiben mag se volt, elébem tették egy 
tányérra. És nézték, hogy eszem a dinnyét. Látszott, hogy örömük 
telik benne.

-  Tudod-e, gyerek, milyen nap van ma? -  kérdezte Nagymama, 
amikor eltakarítottam a dinnyét.

-  Vasárnapi
-  Abbiza. És még?
-  Búcsú.
-  És azonkívül még mi van? -  mosolygott rám Nagymama titok

zatosan. -  Tudod-e?
-  Nem tudom.
Akkor odajött hozzám, és megcsókolt.
-  Te még nagyon boldog vagy -  mondta.
Aztán megsikált, szépen felöltöztetett, a Nagyapa kezébe adott, 

aki levezetett a búcsúba. Akkor ültem először ördögmalmon.
Másnap tudtam csak meg, hogy a születésnapom volt, de nem tö

rődtem vele.”



Vagy idézhetném akár ugyané fejezet kezdetéről az önmagát 
kereső befelé tekintés pillanatait is:

„Meglepő, hogy nem éreztem semmi rendkívülit. Sokáig feküdtem 
hanyatt, kinyúlva, nyitott szemmel. Pontosan tizenöt évvel ezelőtt, 
ebben a órában már sivalkodtam. Minden újszülött így ad magáról 
életjelt. Aki nem sivalkodik, életében akkor kapja az első pofono
kat.”

De ugyanígy szó lehetne Sebestyén és Jú beszélgetéséről a csa
tornaparton, vagy arról, amikor Sebestyén Szabó Kettő vízbe fulla
dása után régi fényképeket és kiselemista korában írt naplóját szedi 
elő, majd megkérdezi: „Vajon Szabó Kettőnek maradt-e rajza, 
naplója, bélyeggyűjteménye, cérnára fűzött gombja...”, amivel 
mintegy a számára csupán távolabbról ismert fiú korai és nyomtalan 
eltűnése ellen tiltakozik, még jobban aláhúzva korábbi reflexióját: 
„Látod, Szabó Kettő, nekünk csak ennyi voltál.”

Színgazdag, lírába hajló részletekben is bővelkedő kis könyv 
Németh István regénye, összegezhetném tehát, hozzátéve, hogy 
sajátos, a regényhős belső világának kivetítését lehetővé tevő ese- 
ménytelenségének szintén van egy „olvasóiskola” szerepet betöltő 
funkciója is, nevezetesen az, hogy bizonyos mértékig a cselekmény 
nélküli modern „monológregény” élvezésére és megértésére is ráve
zetheti a fiatal olvasót, habár nem közvetlenül tárja elénk a fiú „tu
datáramát”, hanem egyszerűsítve és tömörítve, valahogy olyképpen, 
ahogyan egy Sebestyén korabeli gyerek írná meg élményeit napló
ban vagy iskolai dolgozatban, de persze sokkal jobban is annál, ez 
pedig mindenképpen elismerésre méltó írói teljesítmény.

Minden elismerés mellett azonban meg kell említeni a regény 
fogyatékosságait is, főleg azokat, amelyek ugyancsak a cselekmény- 
telenséggel, illetve a naplószerűséggel állnak összefüggésben. Észre 
kell ugyan vennünk, hogy ez az eseménytelenség bizonyos értelem
ben „túlterhelnek” is látszik egy kissé. Mintha az író olyan feladato
kat is „rábízna” regényének eseménytelenségére, amelyeket az nem 
mindig képes teljesíteni, legalábbis nem mindig meggyőzően, mint 
ahogyan azt az apának Sebestyén kezébe kerülő naplója esetében is 
látjuk. Ennek a részletnek ugyanis valójában azt kellene megértenie



Sebestyénnel (illetve az olvasóval) hogy apja mégsem egészen olyan 
ember, amilyennek fia szemében látszik, hogy nem csupán bürokrata, 
aktakukac és időnként „veterán mesékkel” előrukkoló ex-forradalmár, 
hanem érző és gondolkodó ember is, ami egyébként nagyon is helyén
való, hiszen a „legbürokratább” bürokrata lénye se merül ki a bü- 
rokrataságban, sőt Sebestyén apja valójában nem is a szélsőséges 
bürokratatípust képviseli, egyszóval rendben lenne ez, éppen csak 
sehogy sem látszik olyannak, aki -  felnőtt és elfoglalt ember létére 
-  naplóírásra adja a fejét. Akár azt is kérdezhetjük, hogy ugyan ki ír 
ma naplót, ami azt is jelenti, hogy az az emberfajta, aki naplóírással 
foglalkozik, kétségtelenül sokkal gazdagabb, többé-kevésbé „írói 
alkatú” is, „kommunikációképes” ember, s e tulajdonságánál fogva 
a gyermekeivel való kapcsolatot is képes megtalálni. Ezért merül 
fel bennem, hogy ezt a feladatot, az apa összetettebb mivoltának 
megmutatását, talán jobb lett volna valami cselekményhez kapcsolni, 
esemény, történés révén érzékeltetni, Sebestyén és az olvasó szá
mára egyaránt, vagy pedig a naplóírást kellett volna lélektanilag 
alaposabban motiválni, tekintve, hogy ebben a formájában kissé 
mégiscsak mankónak hat, olyan megoldásnak, melyhez jobb híján 
nyúlt a szerző. Egyébként apró fogyatékosságnak látszik ez csupán, 
nem sokat von le a könyv értékéből. De ha már szó esik róla, nem 
érdektelen talán még néhányat említeni, főleg azért, mert az író 
általában végig a hétköznapi, közvetlen realitás síkján mozog, 
rövidke idődarabot mutatva meg rokonszenves regényhőse életéből, 
úgy, ahogyan az a körülötte történteket és önmagát látja. Ilyen pl. 
egyik-másik mellékszereplő, leginkább Kellemes bácsi a maga Ang- 
lia-imádatával, na és azzal, hogy „autómobílnak” nevezi azt, amit 
ma általában kocsinak hívunk. Nekem ugyanis úgy tűnik, hogy 
a „klasszikus” reakciósnak ez a típusa nálunk mát a múlté, vagy ha 
akad is belőle még néhány példány, hát Sebestyén számára minden
képpen a „nagyapai nemzedéket” képviseli, úgyhogy, bár Sebestyén 
apja egy helyen „vén reakciósnak” nevezi, nem hat igazán meggyő
zően, és feleségével együtt némileg klisészerű; talán Sebestyén 
apjához való barátságát kellett volna, életkorára való tekintettel, 
alaposabban megmagyarázni. Sokban hasonló kifogások felvetésére



ingerel Ódon Laci „cselédepizódja” is, nem mintha azt hinném, hogy 
„ma ilyen nincs”, abban a formájában azonban, ahogyan a regény 
oldalain találkozunk vele, kissé mégiscsak egy korábbi korszak 
regényirodalmából átplántáltnak hat. Akkor is, ha szimbolikusságot 
tulajdonítunk neki, rejtett utalást a „kísértő múltra”, aminek külön
ben nem egy megnyilvánulásával találkozhatunk napjainkban. Ám ha 
ez volt a szándék, megvalósítása valahogy nagyobb körültekintést 
igényelt volna, olyasmit, ami hatástalanítja bennünk az említett 
„átplántáltság” zavaró érzését. De talán elég is ennyi ebből. Mármint 
olyanféle apróságok említéséből, amelyeket csak kritikára beállított, 
„túlhegyezett” füllel vehetünk észre, és amelyek semmiképpen sem 
akadályozzák meg, hogy azoknál az olvasóknál, akiknek íródott, 
a Sebestyén a maga látni és gondolkodni tanító módján hiánytalanul 
betöltse szerepét. Mert végeredményben mi sem bizonyítja jobban 
egy írói vállalkozás sikerét, mintha „hibakeresőnk” működtetése 
csakis efféle jelentéktelenségek említésére kényszerít.

Fehér Ferenc ifjúsági regényét, A kőkecske titkát olvasva viszont, 
nyomban azután, hogy túljutottunk az első két fejezeten, bizonyos 
felemásságot tapasztalunk. Formai és mégsem egészen formai szem
pontból nézve, ezt kompozíciós aránytalanságnak mondhatnánk. 
Két fejezet után ugyanis némileg csalódást okozó hangváltással 
találkozunk, mivel előtte szinte úgy érezzük, nem is ifjúsági regényt, 
hanem gyerekkorról szóló, illetve a gyerekkorba visszapillantó, 
de felnőtt igénnyel készült regénybe kezdtünk.

Az elébünk táruló képek csillognak, s bizonyos varázzsal, kis túl
zással szólva szinte prousti eszközökkel, álom és valóság keveredé
sével ragadják meg képzeletünket:

„A fateknőben cuppogott a tészta, meg-megnyikordult a deszká
ból ácsolt kis pad.

Térdig sárban gázolt már, hínárok csavarodtak mezítelen lábára, 
bíbic csapott fel az orra előtt, s törpe szárnyával belekaristolt az 
arcába. A zöld hajú lány egyre integetett neki a nádas rengetegéből, 
s hol kacagott, hol meg énekelt valami szomorkás kis éneket. A nád
szálak bojtja helyén lófarkat lobogtatott a hirtelen támadt szél,



farkas vonitott panaszosan a sásbokrok rejtekében, s gyémántszemű 
nagy halak ringatóztak el közelében az alulról átvilágított vízben.

A petróleumlámpával apja imbolygott a parton, válláról láncos 
vasmacska lógott, időnként meglóbálta, s bevetette a hínárok közé.

-  Szóljál, fiam, hogy itt vagy! Ne félj, nem bántunk, csak gyere 
hazai

ő  akkor már egy fűzfa nyakában kuporgott, meg-megdidergett, 
mert hideg, metsző szél támadt, az ág is nyikorgott alatta, s kiáltott 
is volna már, hogy :»Itt vagyok, édesapám!« -  de csak öklét tömte 
sírásra görbült szájába, s úgy vacogta: »Nexn is megyek többet haza... 
Nem is megyek többet haza.. .«

Édesanyja énekelgetett a teknő fölött. Úgy hajlongott, úgy lengett 
az egész szoba, hogy a paskoló hullámok is hallatszottak a falán, 
csak hát lakatra zárt lánc fogta az öreg csónakot, nyikorgott, nyö- 
szörgött panaszosan, akár a nyitva felejtett padlásajtó ott kint a sö
tétben.

Bebújt a dunyha alá.”
Fehér Ferenc regényének kezdetéről való ez a részlet, idézhetnék 

azonbam máshonnan is a szóban forgó két fejezet szépségének, ol- 
dottságának, összetett eszközeinek érzékeltetése kedvéért, mielőtt 
arról esne szó, hogy a harmadik fejezettől kezdve egyszerre csak 
egyszerűsödik a kép, s a továbbiakban jól megírt, de szabályszerű 
ifjúsági regényt kapunk. Sőt talán arról is szó lehet, hogy ez a törés 
és utána a sokkal egyszólamúbb hang némileg ellentmondásossá 
teszi a két, bevezetésnek is tekinthető fejezet szerepét, mivel akarat
lanul is felmerül, hogy míg a felnőtt olvasó sajnálja, amiért a könyv 
nem így folytatódik tovább, addig a gyerekolvasók egy részének 
szemében ugyanezek a részletek kissé nehezen átrágható kásahegyet 
jelentenek talán a cselekményesebb vagy éppen izgalmasabb részletek 
eldorádója előtt, akkor is, ha az izgalmasság Fehér Ferenc regényében 
viszonylag alárendelt szerepet játszik, lévén, hogy Németh István 
könyvéhez hasonlóan, szorosan vett cselekményről itt sem beszél
hetünk. Egyfajta erősen lírai fogantatású emlékképsorról viszont 
annál inkább. És ez az emlékképsor szép, sokszor megkapó, még 
az említett „átváltás” bekövetkezte után is. Éppen csak más, s ezért



se szabad túlságosan „bedőlni” a kezdeti kis „csalódásnak”, bár
mennyire olyan következtetések levonására késztessen is, hogy a szer
ző kezdeti lendülete után mintha kifulladt volna egy kicsit amit 
legfőképpen talán rövid lélegzethez szokott, vegytisztán költői 
alkatával magyarázhatunk. Ennél is fontosabb azonban, hogy A kő
kecske titkának alapkoncepciója kitűnő, s túl a helyszínen és időbeli 
egymásutániságon, a sorakozó apró kis képeket, életdarabkákat, 
eseményeket alapgondolatként is képes összefogni, s a műnek mintegy 
belső vázat adva, biztosítani a kompozíció egységes jellegét.

„Hol kezdje? Miből induljon ki? Abból, hogy hova rejtette volna 
el azt a kincset ő maga? Azelőtt sosem gondolkozott ilyesmin. 
Csak átadta magát az ábrándozásnak, s megtelt a szlve-lelke valami 
zsongító szépséggel. Körülötte másképp álmodoztak az emberek. 
A felnőttek valójában nem is álmodoznak talán, hanem csak álmod
nak. Ha ugyan van álmuk alvás közben, de hát az nem ugyanaz. 
Édesanyjuk még meg is fejtette az álmukat, s ebben az volt a szép, 
hogy végül is egy-egy mese kerekedett ki a magyarázataiból. S a mese 
már nemcsak álom, hanem közel van az álmodozáshoz.” Itt, főleg 
az idézet utolsó mondatában érzem ugyanis megfogalmazva ezt 
az alapgondolatot, a mesének és valóságnak a regény magját képező 
összeütközését, aminek folytán Bice, a könyv kis főhőse végül is 
hiába szervez „indiáncsapatot” az öregek meséjéből ismert, rejtélyes 
kőkecske titkának felderítésére, hiába szeretné megszerezni kincseit, 
hogy csírázó igazságérzetétől ösztönözve a szegények között ossza 
szét, tervének „megvalósításától” s csapatától is egyre messzebb 
sodródik, mivel álmaiba nagyon is durva kézzel ront bele a valóság, 
pontosabban a közelmúlt történelmének kíméletlensége, a háború 
és a megszállás eseményei, amelyek Bicének és társainak mozgását is 
mindjobban a maguk törvényeihez idomítják, egyiküket-másikukat 
még a munkásmozgalom és az ellenállás peremére is sodorva, félig 
öntudatlan segítőjükké téve őket. S még inkább a géppuskatűz és 
csendőrszuronyok jellemezte események tanújává, komoly dolgokra 
is ráébresztőn, ahogyan azt a kis Marica sorsának alakulásakor vagy 
a két csendőr közt megvasaltan álló Ferenc bácsi esetében is látjuk. 
Vagyis hát a kezdeti meseelemekből a körülmények kényszerítő hatá



sára egyre inkább apró történelemforgácsok lesznek, bizonyos szűr- 
külést is okozva talán a meseszerűség térvesztésével párhuzamosan, 
élesebben körvonalazott ceruzarazjoknak adva helyet a kezdeti 
színes-sejtelmes akvarellek után. Sőt bizonyos árnyalatlanságról is 
beszélhetünk, itt-ott a plasztikusság hiányáról, vagy éppen a „kívánt 
valóság” eluralkodásáról a nyers, „kendőzetlen” valósággal szemben, 
mivel a regény gyerekhősei több helyütt inkább olyanok, amilyennek 
lenniük kellene, semmint amilyennek valóságos gyerekek mutatkoz
nának a regényben ábrázolt helyzetekben, egyik-másik helyen pedig 
kicsit túlságosan is átüt a nevelői szándék, bizonyos fokú naivitást 
is kölcsönözve a könyvnek, egyfajta kedves és behízelgő bájt is 
természetesen, ámbár apró félresiklásokat is eredményezve, mint pl. 
a „kánisz merga” esetében: mert hát, istenem, pedagógiai szempont 
ide vagy oda, ennek legmagyarabbul hangzó nevét alighanem vala
mennyien pirulás nélkül mondtuk ki gyerekkorunkban, sőt egyebeket 
is, különösen magunk között... Félek tehát, hogy olyasmi ez, bár
milyen apróságról legyen is szó, ami a gyerekolvasók szemében se 
hat elég meggyőzően. És egészében véve is ifjúsági regényeinknek 
attól a közös hibájától, hogy a gyerekszereplőket csak részben ké
pesek igazán hitelesen megszólaltatni, lényegében Fehér Ferenc 
könyve sem mentes, főleg azáltal, hogy a sokszor meglepő gazdagság
gal mutatkozó, valószínűleg „hazulról”, a költő gyerekkorából 
hozott nyelvi „mélyanyag” helyenként egy kis papírízzel keveredik, 
aminek következtében a Kőkecske gyerekfigurái nem akkor igazán 
jók, amikor beszélnek, hanem amikor hallgatnak, pontosabban, 
amikor gondolkodnak, amikor magukra maradnak gondolataikkal, 
álmaikkal, szorongásaikkal, félelmeikkel, amikor az őket körülvevő 
világ számukra érthetetlen és fenyegető, cseppet sem kincseket 
rejtegető kőkecsketitkait feszegetik, mindenekelőtt azért, mert naivi
tásukat itt e világgal szembeni helyzetük is indokolja. Bizonyos fokú 
naivitásról tehát szó lehet Fehér Ferenc regényében, ez azonban 
szerencsére sohasem jelent sematikusságot, holott a megszállás 
mint téma, figyelembe véve, hogy gyermekregényről van szó, köny- 
nyen a fekete-fehér ábrázolás felé sodorhatta volna a szerzőt. Fehér 
Ferenc azonban szemmel láthatóan eleve tisztában volt ezekkel



a veszélyekkel, s körültekintő tudatossággal meg is tett mindent 
elkerülésük érdekében; ez egyébként legtisztábban a vörös szemöl
dökű katona esetében mutatkozik meg, akit először a „mundér” 
oldaláról, klasszikus zupás őrmesterként ismerhetünk meg a fosz- 
togatási jelenet során, később viszont Bicéékhez beszállásolva, 
„privát” emberi oldala is feltárul előttünk, azáltal, hogy ekkor fele
ségéért és kislányáért aggódó férj-, illetve apaként találkozunk vele, 
s ez már csak azért is említést érdemel, mert ember és szerep kettős
ségét, s egyáltalán az önmagától kiforgatott, parancsteljesítő géppé 
lefokozott ember abszurditását szinte szemléltető példaként demon
strálja a gyerekolvasó előtt, árnyaltan, anélkül, hogy felmentés lenne. 
„Nem, ez nem lehet ugyanaz a katonai” -  gondolja ekkor róla, finom 
sejtetéssel húzva alá a szerző elgondolását, az a Bice, aki ekkor rész
ben már leszámolt a mesevilággal, s feloszlatta amúgy is szertehulló 
kis csapatát, anélkül azonban, hogy a kőkecske kincseinek felleléséről 
végleg lemondott volna. Alighanem nagyon is jól tette, hogy nem 
mondott le róla, mivel Bice makacs ragaszkodása a kőkecske titkának 
megfejtéséhez ilyenformán szimbolikus értelmet is nyer, jelképévé 
lesz valaminek, amit feltétlenül meg kell találni. Sőt kicsit úgy érezzük, 
Bice valójában meg is találta már a kőkecske kincsét; anélkül, hogy 
tudna róla, valahol benne rejlik. Úgy is mondhatjuk: észre sem vette, 
mikor szerezte meg.

És végeredményben ez teszi Fehér Ferenc regényét mindenek- 
felett humánus alkotássá, ugyancsak jelentős darabjává ifjúsági regé
nyeink egyre gyarapodó sorozatának. Mert talán azt sem árt meg
jegyezni, hogy -  figyelembe véve azokat az ifjúsági regényeket is, 
amelyekről korábban szóltam, na meg azokat is, amelyekre olvas
mánytorlódás és időhiány miatt, sajnos, nem térhettem ki -  talán 
egyetlen területen sem olyan szembetűnő az ugrásszerű, mennyiségi
leg sem lebecsülendő fejlődés, mint éppen ifjúsági regényirodalmunk
ban. Hiszen annak idején ifjúsági regényre kiírt pályázatunk egy 
„hiánycikk” pótlása kedvéért született.

♦



Mi a helyzet „felnőtt” prózánkkal?
Mindenekelőtt persze egyetlen tavaly kiadott regényünk, Burány 

Nándor Különszoba című műve kínálja magát. De ugyanakkor, 
bármennyire igyekezzem is kritikusként ignorálni magamban az 
írót, valahogy, „ellenáll”. Éppen azáltal, hogy jellegénél fogva túl 
közel áll hozzám, illetve ahhoz, amit a szerénytelenség látszata 
ellenére is kénytelen vagyok említeni: ugyancsak tavalyi regény
próbálkozásomhoz, a Szökéshez, lévén azzal több vonatkozásban, 
mindkenekelőtt főhősének alapállásában rokon, amiért is szinte szeren
csésnek mondható, hogy a két regény -  az egyik könyv alakban, 
a másik folytatásokban -  lényegében egyszerre került az olvasó elé, 
jól példázva, miképpen kényszerít ki két Íróból ugyanaz a környezet, 
ugyanaz a valamennyiünket szorongató probléma számos ponton 
egymással érintkező mondanivalót. Csakhogy ez a momentum egyben 
alkalmatlanná is tesz a Különszoba értékeinek és fogyatékosságainak 
számbavételére, mivel attól tartok, hogy a Szökés szempontjai túl
ságosan is közbeszólnának, alpvetően befolyásolnák észrevételeimet, 
összevetésnek hatna az is, amit nem annak szánok, egyszóval a regény 
részletesebb elemzése részemről, maximális (és erőltetett) tárgyila
gosságra való törekvés mellett is képtelen, eleve kudarcra ítélt 
kritikusi vállalkozásnak látszik. Ezért jegyzem meg csupán futólag, 
mintegy a számbavétel kedvéért, hogy a Különszoba kétségtelenül 
irodalmunk gazdagodását jelenti, feltétlenül jelentősebb regényeink 
sorába tartozik, de ugyanakkor úgy ér%em (s itt mindenképpen az 
„érzem”-en van a hangsúly), igazuk van azoknak, akik Burány regényé
ben főleg a nyelvi erőtlenséget kifogásolják, s attól tartok, emiatt 
nem képes ez a regény annyira lenyűgöző lenni, amennyire érdekes 
szerkezete és közéleti mondanivalója alapján megérdemelné. Ezen
kívül még valamit hiányolok Buránynál; elsősorban és legfőképpen: 
az iróniát. De persze már ez is a magam szempontjainak számonkéré
se. Sőt az ízlésemnek is -  mert hát nyilván egyéni vonás, már-már 
aberráció, hogy nekem a próza élvezhetősége nagymértékben az 
irónia jelenlététől függ... Ezért jobb talán, ha gyorsan tovább lépve, 
Brasnyó István és Tolnai Ottó köteteire térek át.

Ezek legalább égiszén másról szólnak. Annyira másról, hogy kicsit



tréfás fintor kíséretében akár azt is kérdezhetnénk, tulajdonképpen 
miről is szólnak.

De talán jobb, ha minden „tréfa” és amennyire lehetséges, kény
szerű szubjektivizmus nélkül igyekszem folytatni tovább. Arról, 
hogy Brasnyó István olvasói, amennyiben emlékeznek még a szerző 
Csapda című kötetének első öt, legtalányosabb novellájára, feltehe
tőleg felidézhetik azok néhány szereplőjét is. Csuszt például, Bri- 
gitte-et, Konó Ojörgit, Fekete Ferencet stb., vagy ha a nevek netán 
kihullottak volna emlékezetükből, Brasnyó világának szinte egye
düli konkrétuma, a táj, a környezet mégiscsak felidézhető. Mert ezt 
a sajátos, ködös, „vadvizes”, esős-havas vagy szárazság perzselte, 
szalmakazlas-szénaboglyás tanyavilágot, petróleumlámpák reszkető 
fényével megvilágított, dobbantó lovak és szalmában kuporgó 
béreslegények lakta istállóival, ami a Lampion a fán című kötetnek is 
színterét képezi, mindenképpen ismerősként üdvözölhetik, akkor is, 
ha igazán újat csak nehezen fedezhetnek föl benne. Attól tartok, még 
a csupán részben újdonságnak mondható novellafüzér-jelleg ellenére 
sem, s nemcsak azért, mert ennek előjelei már a Csapda említett 
első öt novellája kapcsán is megmutatkoztak, hanem mert szereplői
ről, habár hol egyiket, hol másikat helyezve előtérbe, ezúttal „bri
gádba” tömöríti őket, egy egész köteten át végigvezetve valamennyi- 
üket, alig valamivel többet tudunk a kötet végén, mint mielőtt 
olvasásba fogtunk volna. Brasnyó egyénítő törekvései ugyanis -  
feltéve, hogy egyáltalán lehet ilyen szándékról beszélni -  mindvégig 
olyan információknál rekednek meg, mint Csusz falánksága és sárba 
húzó kövérsége, aminek folytán, bármennyire is szeretne, képtelen 
eltávozni erről a vidékről, Bangó fehérre hántolt botja vagy Vicby 
púpossága, ám legtöbbször ezeket az „adatokat” is hiába keressük, 
vagyis az egyes nevekhez nem tapad semmi emlékezetünk számára 
támpontot nyújtó tulajdonság, melynek folytán akár tetszés szerint 
felcserélhetők is lehetnének, anélkül, hogy bármilyen ellentmondást 
vennénk észre korábbi és későbbi megnyilatkozásaik között. Ismételt 
megjelenésükből hiányzik minden előbbi gesztusaikból fakadó deter- 
mináltság, Brasnyó mindvégig következetesen ködfelhő mögé rejti 
alakjait, beleoldja őket a tájba, hogy végül is ugyanolyan ismeretlenül



tűnjenek el, amilyennek a kötet elején, de még inkább a Csapda 
novelláiban láthattuk őket. Brasnyó csupán ebben a ködösítésben 
következetes, olyképpen, hogy következetességét akár a „következet
lenség következetességének” is mondhatnánk, mivel mindent el
követ, hogy olvasóját megfossza azoktól a fogódzóktól, amelyekben 
megkapaszkodva megkísérelhetné az írások „megfejtését”, akár úgy, 
hogy az elrejtettnek vélt cselekményt próbálja meg valamiképpen 
kihámozni a vastagon felhordott ködburokból, akár úgy, hogy 
áttételes-szimbolikus jelentéstartalom után kutatva, parabolaként 
igyekezzen értelmezni őket. Brasnyó azonban nem áll meg az esemé
nyek körvonalainak egyszerű elmosásánál, hanem ugyanezt teszi 
az időbeliséggel is, kis és nagy arányokban egyaránt, úgyhogy nem 
csupán olyan mondatokat lelünk írásaiban, mint „Az újév, akárhogy 
vesszük is, jócskán eltolódott...”, vagy „ma meg alighanem vasár
nap van”, hanem még különböző történelmi korok rekvizitumainak 
egymásmellettiségével is találkozunk. Ilyenformán pl. a Csapdából 
már régi ismerősnek számító, s e kötetben többször is előforduló 
titokzatos „követ” mindenképpen a régmúlt légkörét idézi, máskor 
viszont kerékpárról és traktorról is szó esik, előfordul azonban az 
1905-ös dátum is. Amennyiben tehát szigorú logikát kérünk számon 
a könyvtől, arra a megállapításra jutunk, hogy a brigád tagjai, akik
nek névsorát különben a kötet végén találhatjuk meg, vagy évszáza
dokig élnek, anélkül, hogy öregednének, vagy pedig ugyanolyan nevű, 
de nem azonos személyekről van szó, jóllehet valószínűbb, hogy 
a szerző valamiféle „időntúliság”, változatlanság jelzése kedvéért 
élt ezzel az első pillantásra furcsának tetsző, bár a modern prózairo
dalomban nem ismeretlen fogással. Meglehetősen kilúgozza azonban 
a párbeszédekből is a konkrét jelentést: Bangó és Feingold beszél
getéséből például -  hála a bravúrosnak mondható megoldásnak -  
voltaképpen csak sztereotip nyelvi fordulatokat kapunk, anélkül, 
hogy a beszélgetés tárgyáról tudomást szereznénk. De hasonlóképpen 
„szeszélyes” Brasnyó bizonyos szerkezeti megoldásokban is, úgy
hogy a könyv elején még azt hihetnénk, hogy az egyes írások rövid 
bevezető szakaszaiban a bennük szereplő figurák statikus jellemzőit 
vagy az elkövetkező szituáció lényegét kívánja felvázolni, ám a to



vábbiakban találunk olyan bevezetőket is, amelyeknek úgyszólván 
semmi közük az utánuk következőkhöz, sőt az utolsó öt novella 
esetében ezek a rövidke „nyitányok” egészen el is maradnak, azt 
példázva, hogy a Lampion a fán szerzője az elhomályosltási lehető
ségek kihasználásában páratlanul leleményesnek bizonyult.

Maradnak tehát a puszta képek, tájleírások, hangulati elemek, 
a sokszor rendkívül plasztikusan érzékeltetett mozzanatok, amelyek 
nemegyszer világunk-múltunk jellemzőiként is felfoghatók. Mint 
mondjuk az Átkozott sárga föld című írásban: „az a sárga latyak, 
ha ráfröccsen az ember bőrére, beletelik egy hét is, mire úgy-ahogy 
sikerül lekaparni a nyomát” -  olvashatjuk itt, s ez mindenképpen 
tájunk „vendégmarasztaló sarára” történő utalásnak hat, újabb 
elemként társulva a fentebb említett időnkívüliséghez, azzal együtt 
hozva létre világunk sajátos állóvíz-szellemének atmoszférateremtő 
szimbolikáját. Vagyis hát a „gyökerek” hiányára igazán nem lehet 
panasz, nagyon is nyilvánvaló, hogy Brasnyó novellái ezúttal is tala
junk sarjadékai, egészen más kérdés viszont, hogy ugyanezeket 
az elemeket, lényegében ugyanilyen rezonanciákat keltőn, szinte 
kezdettől fogva megtalálhatjuk Brasnyónál, nemcsak a Csapda, 
hanem már a Kinn a szélben írásaiban is, úgyhogy a Lampion a fán 
darabjai valójában még a sajátos, senki máséval össze nem téveszthető 
„brasnyói” világ tekintetében st jelentenek igazán előrelépést, sőt 
a Csapda heterogénebb, de változatosabb összképéhez viszonyítva 
akár visszalépésnek is tekinthetők. Mert végeredményben bármeny
nyire lenyűgözően hasson is kezdetben egy mutatvány, sokáig 
ismételgetve előbb-utóbb feltétlenül érdektelenséget válthat csak ki, 
főleg olyankor, ha azok az elemek, amelyek az irodalomban általá
ban esv^kű k̂int szerepelnek, céllá válnak, bizonyos értelemben stí
lusgyakorlat jelleget kölcsönözve Brasnyó írásainak, minden igazán 
körülhatárolható tartalom nélkül. És akárhogy vesszük is, több 
egymást követő köteten át az efféle -  miért ne mondjuk ki nyíltan -  
unalmas is egy kicsit. így hát Brasnyónak ezt a kötetét zsákutcának 
is mondhatnám, megjegyezve, hogy legfőbb ideje lenne már, hogy 
szerzőnk végre kezdjen is valamit laboratóriumában kikísérletezett 
ígéretes, érzékletesen megjelenítő eszközeivel, valóságos, gondola



tokát kifejező és gondolatokat ébresztő művek részeivé avatva őket. 
De talán jobb, ha óvatos leszek, elsősorban azért, mert bizonyos 
jelek, mindenekelőtt a Híd 1972. 12. számában olvasható kitűnő 
történelmi regényrészlet, arra vallanak, hogy Brasnyó, felismerve 
lehetőségeit, már meg is indult ezen az úton. Hogy végül is hová 
vezet ez az út, azt illetőleg egyetlen részlet ismeretében persze korai 
lenne jóslatokba bocsátkozni, nagyon valószínűnek látszik azonban, 
hegy indokolatlanná teszi a „zsákutca” emlegetését.

Annál inkább kérdés viszont, hogy elmondható-e ugyanez Tolnai 
Ottó Gogol halála című kötetéről, amelyben Brasnyóéval ellentétben 
nem annyira egy tájegység múltjának-jelenének, a „kollektív tudat
nak” törmelékeit találjuk, hanem inkább egyetlen figura, bizonyos 
értelemben valószínűleg a szerző szertehullott tudattartalmának, egy 
sajátos, agytekervények felvételezte világnak darabjait, s hogy lehet-e 
a kötet kapcsán a kiút biztató távlatairól szólni. Félek ugyanis, hogy 
a „zsákutca” kifejezést nem ok nélkül tartogatom Tolnai kötete 
számára, persze nem okvetlenül annak értéktelenségét biztonyítandó 
(hiszen lehet egy Tolnaiénál sokkal „értéktelenebb” kötet annál 
jóval ígéretesebb), hanem mert egyszerűen képtelen vagyok nem 
arra gondolni, hogy e könyvével Tolnai olyan pontra érkezett, 
ahonnan csak visszafordulni lehet, sőt mi tagadás, az a kérdés is 
felmerül bennem, érdemes volt-e a szerzőnek belépnie ebbe a zsák
utcába, kezdhetünk-e egyáltalán valamint mindazzal, amit e zsák 
utca különféle hulladékokkal teleszórt, sőt eltorlaszolt földjén talált 
és magával hozott, bármennyire „rendhagyó” könyvként kezeljük 
is, bármennyire „rendhagyó” elvárásokkal közelítsünk is hozzá. 
Akkor is, ha mint egyik bírálója, Juhász Erzsébet megállapítja, hogy 
„Tolnai Ottó legújabb könyve tulajdonképpen nem próza és nem 
is vers, hanem egyetlen szabálytalan, műfajilag meghatározhatatlan 
ÍRÁS”. Evvel kapcsolatban (kissé talán olcsó módon) akár ironizál
hatnék is, mondván, hogy írásnak persze írás, mivel betűkből, 
szavakból, sorokból áll, amelyeket először talán kézzel, aztán géppel 
Írtak le, majd kiszedték őket, tördelték, kinyomták... de talán hagyjuk 
ezt. Mert hát érdemesebbnek látszik megjegyezni, hogy irodalmunk
ban talán senki se maradt olyan impozáns következetességgel hű



avantgardista szerepköréhez, mint éppen Tolnai Ottó. Méghozzá 
nem is eredménytelenül, mivel attitűdjének hatását, közvetlen után
zásokban és csupán „nyomelemekben” egyaránt megmutatkozó 
kisugárzásait kimutatni irodalmunkban (és nem csupán szigorúan 
véve a „mi” irodalmunkban) alighanem igen terjedelmes tanulmány 
lehetne... és mégis e kötet kapcsán most éppen Tolnai avantgardiz- 
musa az, amit mindenekelőtt problematikusnak érzek. Éppenséggel 
megkérdőjelezhetőnek is, arra gondolva, hogy az „avatgarde” szó 
élcsapatot jelent, valamiféle előőrsöt, amely utat tör, utat mutat, és 
amelyet követni lehet.

Jobb azonban, ha Juhász Erzsébet kritikájához térek vissza. 
Nem annyira azért, mintha elvitatni kívánnám ítéleteit, hanem mert 
kiindulópontként érzem őket használhatónak. Mindenekelőtt azt 
a megállapítását, hogy: „A Gogol halálának nincs története, vagy 
inkább számtalan történetből áll. Minden sora egyetlen törekvést 
jelent: elevenné, valóságossá, jelenlevővé tenni a világot. Nem meg
értetni, nem is megéreztetni, hanem érzékeltetni a világot, amely 
a maga teljességében átgondolhatatlan, átélhetetlen és kitapinthatat- 
lan.” Nos igen, csakugyan, már ami a világot illeti, ez aztán valóban 
így van, senkinek sem jutna eszébe tagadni ezt. És ugyanígy azt sem, 
hogy Tolnai kötete „számtalan történetbő áll” -  ezért maradjunk 
egyelőre ezeknél a történeteknél.

Amelyekről egy helyen Tolnai maga is így ír:
„Ezek az én igazi, jó kis történeteim, amelyeket már ezeregyszer 

elmeséltem barátaimnak, amikor még azt hittem, hogy ezek a mesék 
a minden, amelyeket, titokban és nemcsak titokban, ezeregyszer 
megpróbáltam papírra vetni, amikor még azt hittem, hogy a papír 
a minden -  ám hiába nézed naponta a halászokat, ahogy kivetik 
hálóikat, ha netalán kezedbe adnak egyet, összegubancolódik min
den, a tenger is, akár az összegyűrt, eldobott kék boríték, az ólmok 
bokán csapnak. Ezek... Emlékszem, ahogy meséltem őket, emlék
szem minden egyes kísérletemre...”

Mintegy előrejelzi kudarcát, amit aztán a könyv vége felé végképp 
beismer:



„A kutyás történetet, történeteket se tudtam kikerekíteni. Bocsáss 
meg nekem.”

Sőt pár oldallal odébb részletesebben és még egyértelműbben:
„Mára elég. Gogol halála, nem lesz jó dm: mert cím. Máris köré 

rendezed semmiségeid, ügyeskedsz, kis építész, pedig éppen ezt 
nem akartad, semmit sem akartál, gondoltad, semmit sem gondoltál, 
csak fel akartad eleveníteni a régi jó, kis történeteket és lecsettint- 
getni őket, akár szivarvágóval a dohányrúd kemény végét, hiszen 
nem tudod, hol és mikor indultak, fejeződnek be, de te máris nagyban 
dolgozol Gogol halálán -  az istenit, miféle Gogol már meginti Mikor 
hagysz fel már az ilyesmivel? Ideje lenne, ideje. Az egyik oldalon 
elfogyasztasz mindent, egy-két mondatra kötsz csupán masnit, a má
sik oldalon pedig visszacsempészed az egészet, ső t...”

És valahol itt van a baj. Még az idézett sorok őszinte vallomás
szerűsége és megkapó kifejezőereje ellenére is. Persze, félreértés 
ne essék, nem „kikerekíteni” kellett volna a történeteket. Hanem 
mondani velük valamit talán. Többet, mint amit Tolnai kötetében 
mond, többet annál, amit fentebb olvashattunk, ti., hogy nem nid 
történeteket írni... Azaz hogy ennél mégiscsak többet mond, illetve 
egyik-másik története, túl a mindig eleven és megkapó képszerűsé
gen, jelent is valamit, akár tolmácsolhatónak is mondható, mint 
például az a börtönlátogatásról szóló novellaszerűség, amelyben az 
egyik rabnak egy tuskót kell szétvágnia, hogy korábban szabadul
hasson. Ilyen írást azonban viszonylag keveset találunk a könyvben, 
mivel sokkal több benne az olyan részlet, szakasz vagy fejezet (a könyv 
műfaji meghatározhatatlansága folytán igazán mindegy, minek ne
vezzük ezeket), amely rendszerint egy bizarrságában is költőinek 
mondható ötletre épül, mondjuk arra, hogy egy villanykörtét borító 
tejüveggömb némileg bokszkesztyűre emlékeztet, legalábbis annyi
ban, hogy bele lehet dugni egy kezet, ez pedig Tolnai jellegzetes 
alkotói logikája szerint elég is ahhoz, hogy az írás szereplője meg is 
tegye, beleöklözzön vele a falba és felvérezze a kezét, aminek egyéb
ként, mivel kicsit a fejjel falnak rohanás képzetét idézi, talán jelképes 
értelme is lehet. De ugyanígy említhetnénk azt is, ahol arról esik szó, 
hogy valakinek halszálka akadt a torkán, majd miután onnan műtét



segítségével eltávolították, a szálkát nyakkendőjébe tűzve viseli. 
Érdekes, játékos ötletek ezek, önmagukban azonban kevésnek 
tűnnek ahhoz, hogy még oly nyúlfarknyi történetek is épüljenek 
rájuk, s ezért jobb, ha csupán mellékes szerepet játszanak, mint pl. 
az „Oxford nevezetű tanyasi iskola” esetében, amikor is az ötlet 
mellett egy sivár sorsú tanyai tanítónő történetének körvonalai is 
felsejlenek. Amiként az elejtett róka oszlásnak indult teteme körüli 
táncnak is van bizonyos lenyűgöző haláltánchangulata, s hasonló
képpen groteszk hangulat tölti be az éneklésről szóló részt is, ennek 
kapcsán azonban már vissza kell kanyarodni Tolnai „megjátszott 
csődjéhez”, mivel itt megint csak valami „nem tudok énekelni”- 
mondanivalót érzünk. Ennek az ismételten megmutatkozó keretnek 
a szerepe azonban sok tekintetben céljatévesztettnek látszik, tekintve, 
hogy ez a mutatvány akkor lenne valóban igazolt, ha valamiképpen 
önmaga ellentétét, a szerző „mégiscsak-énekelni-tudását” bizonyítaná, 
ám ez (ebben a kötetben!), sajnos, elmarad, főleg azért mert számos 
írás a már említett, szellemesen groteszk ötleteket is nélkülözi, olykor 
nem egyéb egymás mellé írt megfejthetetlen és tolmácsolhatatlan 
soroknál, úgy „szép” csak, ahogyan a szürrelaizmus klasszikus 
credója szerint szép egy esernyő és egy varrógép váratlan találkozása 
a boncasztalon, vagyis a meghökkentés révén, csak hát a meg- 
hökkentésnek ezzel a módjával épp elégszer találkoztunk már, Tolnai
nál éppúgy, mint Tolnai előtt és Tolnai után, vagy éppen Tolnai 
hatására, hogy már belefásultunk, nem hökkenünk meg, legyinteni 
támad kedvünk inkább. Ezért érzem hát sok tekintetben vitatható
nak és kétségbevonhatónak Tolnai avantgardizmusát, akár modern
ségét is, ezért emlegettem zsákutcát kötete kapcsán. Es ezen még az 
sem változtat, hogy a könyvet kétségtelenül áthatja az elveszett gyerek
kor, illetve fiatalkor utáni kutatás, hogy ennek az „elveszett paradi
csomnak” szertehulló darabjaiba botlunk szüntelen, tekintve, hogy 
ezek az emléktöredékek annyira torzak, felaprózottak, oszlásnak 
indultak, akár a róka teteme, hogy túlságosan is keveset rekonstru
álhatunk belőlük ahhoz, hogy számunkra jelentsenek is valamit. 
Ennek kapcsán különben igaza van Juhász Erzsébetnek, amikor 
már említett írásában arról szól, hogy „Millió, precízen körvonala



zott tárgy hemzseg itt. S az író mintha láthatatlan zsinórpadlásról 
irányítaná őket”, épp csak úgy van igaza, hogy megállapításának 
akár az ellenkezőjét is igaznak érezhetjük, mivel a különböző eleme
ket összefűző szálak annyira láthatatlanok, még az egyes „történe
teken” belül is, hogy akár létezésükben is kételkedhetünk. Sőt 
ugyanígy igaza van akkor is, amikor arról ír, hogy Tolnai: „Nem 
megértetni, nem is megéreztetni” akarja a világot, „hanem érzékel
tetni”, ezt az észrevételét azonban -  és ez akár vitatkozásnak is fel
fogható -  nem tekintem feltétlenül olyan elismerésnek, amilyennek 
a kritika szerzője feltehetőleg szánta, semmiképpen sem érzem ezt 
az „érzékeltetést” többletnek olyan művekkel szemben, amelyek 
amellett, hogy érzékeltetnek, megértetnek és megéreztetnek is. 
Tekintettel arra, hogy Tolnai egy „totális írói feladatnak” csupán 
egyetlen összetevőjét vállalja, mintegy a próza (vagy akár a vers) 
mikroszkópikus elemeit csupán, legtöbb esetben annyira fejezve ki 
csak valami mondanivalót, amennyire azt egy-egy felvillantott kép 
lehetővé teszi. Olyan képekre gondolok, mint „Minden a végtelent 
villantotta: tán ez volt a fiatalságunk -  azóta már matt botok között 
szaladunk...”, vagy „Mi történt a tyúkokkal, a satu sem bír már 
e gyűrött tojásokkal. Hagyd, ne bántsd a pók lábát, szörnyű, ha 
odacsíp valami valamit.” Döbbenetesen éles villanófény-képek ezek 
tagadhatatlanul, sőt egy kicsit velőbe hasító figyelmeztető siko
lyok is, ám nekem úgy tűnik, akkor érvényesülnének igazán, ha vala
milyen nagyobb egység részeiként szerepelnének.

„Ha már a nyálkahártya-napilapok híranyaga hamisnak bizonyul -  
olvasom a kötet egyik írásában - ,  a vér selyemharisnyáin felszalad 
a szem, az inak lehangolódnak, s a hús szivacskosztüméből kilépni 
kényszerülünk, legalább a csontszerkezet őrizze meg -  mit is, akadt 
el fennkölt szövegével...” Hogy „mit is”, nos, az talán mellékes itt, 
mindenesetre valamit azért az értelmezhető világból is, és hát a „csont
váz” -  legnagyobb baj talán mégis az, hogy Tolnai szerteoszló, 
halálmotívumokkal át- meg átszőtt világában szinte a csontváz is 
felszívódott, nyomaira is alig bukkanhatunk...

És még valami. Kezdetben voltak Tolnai „szentimentális töréne- 
tei”, meghökkentően bizarr, de összefüggő történetek, erősen kari-



kírozó Ízzel, szatirikus töltettel is, aztán jött az Oslakó című regény 
folytatásokban, az atomokra bomlás kétségtelen tüneteivel, de még 
mindig jól felépített egészként, majd a Rovarház, amelyben ez a bom
lási folyamat továbbhaladt, anélkül azonban, hogy a (szerintem gra
fikai fogásokkal szükségtelenül megtűzdelt) regény belső erővonalait, 
minden látszólagos káosz ellenére is, érintette volna, és végül a Gogol 
halála melyben már jobbára ezek is megsemmisültek, mindössze 
egy cafatokra szakadt belső világot hagyva maguk után. Futó pillan
tást vetve tehát erre a kétségtelenül következetes útra, úgy tűnik, 
csakis egyet kérdezhetünk: ami következik ezután? Ami egyben azt 
a kérdést is jelenti, hogy lehet-e a semmiről írni. Persze következ
hetne valami más is, amihez kétségtelenül ugyanolyan bátorság kell, 
mint a Tolnai által eddig megtett úthoz: a visszafordulás. „Gogol 
feltámasztása” talán.

(1973)
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SZEMPONTKERESŐ. AVAGY 
LECKEISMÉTLÉS NÉHÁNY 

DRÁMAKÖTET VIZSGÁLATA ELŐTT

Kezdetnek kissé talán túl határozott, mégis leírom: semmit se érzek 
annyira fontosnak a drámában, mint a mondanivalót. Azaz dráma
olvasás közben mindenekelőtt a mondanivalót keresem. De persze 
ezt teszem más irodalmi műfajok, regény vagy novella olvasása 
közben is, drámaolvasás közben azonban valahogy még fontosabb
nak érzem a mondanivaló tisztázását, azt, hogy a darabot miért is 
Írták. Nem véletlenül Írtam egyébkéat „drámaolvasást”. Dráma
nézés közben ugyanis, különösen jó rendezés és színészi játék esetén, 
átmenetileg akár meg is feledkezhetem a mondanivalóról, főleg ha 
a látványos színpadi megoldások, rendezői fogások előidézte káprá- 
zat takarhatja el, úgy, ahogy, az öncélú történetet, a szavak szétesését, 
azt, hogy a szerzőnek, drámaírásra késztető igazi ok helyett, csupán 
érdekes szituációja volt, amelyet utólag igyekezett valamiféle mondani
valóval megtoldani, esetleg megelégedett a puszta izgalomkeltéssel 
vagy nevettetéssel, vagy éppenséggel csak darabot szeretett volna 
Írni (érthető, ki ne szeretne), úgyhogy nemcsak mondanivalóját, 
hanem a szituációt, a dráma storyját is darabirói szándékához találta 
ki. Ámbár sohasem a darab „genezise” a fontos, elvégre ki tagadhatná, 
hogy akár remekmű is születhet pusztán darabirói szándékból. Fontos 
csakis a végeredmény lehet, mármint az, hogy a kész mű azt a be
nyomást keltse: a mondanivaló kedvéért született.

Mondanivaló nélül tehát nincs igazi dráma, ahogyan természetesen 
nincs igazi regény (vagy más mű) sem. Csakhogy regényírás esetén 
a műfaj szinte nem létező terjedelmi korlátai folytán a szerzőnek 
sokkal több lehetősége van a mondanivaló hiányának elleplezésére, 
utólagos pótlására, belemagyarázó lehetőségek biztosítására, ám 
ugyanezért a regényben könnyebben el is sikkadhat a mondanivaló, 
sőt megfelelő részletgazdagság és művészi megvalósítás esetén még 
talán nem is hiányoljuk különösebben. Vagy éppen a részletekből



áll össze, néha még a határozott szerzői koncepció ellenére is, s ebből 
következik az is, hogy a drámában a mondanivaló rendszerint kifeje
zettebb, szembetűnőbb, ezért, ha hiába keressük, hiányérzetünk is 
nagyobb... Azt viszont már igazán csak mellékesen jegyzem meg, 
hogy mondanivaló alatt semmiképp sem a szituációt vagy a cselek
ményt értem (bármennyire is „elmondjuk”), hanem amiért elmond
juk, amiért a szituáció, illetve a cselekmény létezik. Mindazt, ami 
nélkül a dráma legfeljebb egyéni tragédia vagy komédia, egyedi eset 
színpadi feldolgozása lehet.

Egyszóval úgy érzem, hogy a drámának, még ha nem is kell 
feltétlenül a szó szoros értelmében elkötelezettnek lennie, abban az 
értelemben, hogy félreérthetetlenül kiáll valami mellett, valamilyen 
formában mégis mindenképpen állítania vagy tagadnia kell valamit. 
Ami egyébként történhet puszta ábrázolással is, látszólag csupán 
a szituáció és a cselekmény segítségével vagy éppen egységes cse
lekmény nélkül, „egymás melletti” dialógusok vagy inkább „pár
huzamos monológok” által, mintegy állapotrajzként, ahogyan a cse- 
hovi, illetve az abszurd dráma egy belőle eredeztethető válfajának 
esetében tapasztalhatjuk. Végeredményben pedig, bonyolult cselek
ménye és sokszólamúsága mellett is, voltaképpen a shakespeare-i 
dráma is „puszta ábrázolást” jelent, s noha mondanivalója kimerít
hetetlen, gyakran mégis egy mondatban összegezhető, olyképpen, 
hogy a Hamlet a habozás, a Lear az öregség, a szenilitás, a Macbeth 
az embert megrontó és önmagából kiforgató hatalomvágy tragédiája, 
és bár az efféle semmitmondó összefoglalások nem egyebek „kriti
kusi közhelyeknél”, mégis attól tartok, hogy Shakespeare nemcsak 
akkor nem lenne Shakespeare, ha alkotásait ennyivel kimeríthetnénk, 
hanem akkor sem, ha nem lenne meg bennük a „semmitmondó 
összefoglalásnak” ez a lehetősége, s ugyanígy általában is jaj annak 
a drámának, amelyről szólva elég csupán a „koncepciót”, a „tenden
ciát”, a „tézist” említeni, de jaj annak is, amelyikből teljesen hiányzik. 
Ami viszont a fenti szinonimák, félszinonimák vagy egyáltalán nem 
szinonimák felsorolását illeti, az persze nem szeszélyből történt, 
hanem mert amennyire szükségesnek érzem egy drámai alkotás



lényegének tömör összefoglalhatóságát, ugyanannyira zavarba jönnék, 
ha a mondanivaló nagyon is bizonytalan körvonalú fogalma helyett 
más szót kellene használnom. Konkrét művekről szólva ugyanis, 
hol egyik, hol másik használatára kényszerülnék, s még inkább ezt 
kellene tennem különböző korok drámairodalmáról beszélve, még
hozzá minél jobban igyekeznék, hogy egyetlen jelentős alkotó és 
alkotás se bújjon ki a ráhúzott fogalom alól, hát annál inkább. Ko
runk drámájáról, a persze nagyon is eltérő törekvések gyűjtőnevéül 
szolgáló „nodern drámáról” szólva viszont már némileg könnyebb 
dolgom letne, mivel elsősorban „tézis” vagy „tétel” emlegetésére 
kényszerülnék.

Itt azonban már ajánlatosnak látszik a megtorpanás és óvatos 
körültekintéi. Gyakran tűnik úgy, mintha a drámai művek felmérése
kor alkalmaiott közhasználatú esztétikai normák nem tartanának 
igazán lépést a korunk drámái áltál kialakított esztétikával.

Ezért is ju eszembe Gerold László egy évekkel ezelőtt készített 
interjúja az tj Symposionban (55. szám) Gyurkó Lászlóval:

KÉRDÉS:..Egyik kritikusa épp a SZERELMEM, ELEKTRA 
kapcsán tartjafontosnak elmondani: ,A filozófia, az elvont gondolat 
kiszorítja az enbert, a cselekvő, drámai embert színpadjainkról’. 
Helyes-e ez az észrevétel, s ha igen, mennyiben káros vagy jogos 
ez az írói gyskorlat?”

VÁLASZ: „Sem tudom, mit nevez a kritikus .elvont gondolat
nak’. Attól tartcr azonban, hogy ízlését, ítéletét az a szemlélet hatá
rozza meg, mely a .tételdrámát’, a .tételregényt’ száműzi az iroda
lomból, mint irdalmon kívüli jelenséget. S mely nem hajlandó 
észrevenni, hogy - legalábbis Dosztojevszkij óta -  ezek a művek 
egyre inkább huszdik századi irodalom egyik fő áramlatává váltak.

Ugyancsak nem "udom, mit nevez a kritikus ,cselekvő drámai 
embernek’. De ha igz lenne a gyanúm, hogy az ibseni lélekábrázolást 
kéri számon napjain drámairodalmán, akkor csak egyetnemértése- 
met tudom kifejezni A modern dráma más úton jár. S ezen belül 
én is más utat kerese.: az egyes ember pszichológiájánál, lelki pók
hálórendszerénél sokki jobban érdekelnek azok az alapvető helyietek, 
melyeket korunk szint törvényszerűen kényszerít rá az emberekre.



S melyek nagyjából hasonló reagálásokat váltanak ki a nagyjából 
hasonló embetípusokból.”

Vagyis igen, kétségtelenül erről van szó, legalábbis korunk dráma- 
irodalmának egy jelentős része kapcsán. Ám feltétlenül csak egy 
része kapcsán, s ezért nem tudok Gyurkó nyilatkozatának egy másik, 
korábbi részével egyetérteni. Azzal hogy: „Abban viszont bizonyos 
vagyok, hogy napjainkban a naturális ábrázolás mindenfile válfaja 
idejétmúlt jelenség minden művészeti ágban.” Ebben ugyanis nem 
vagyok annyira egyértelműen biztos. Pontosabban, magam is azt 
tartom, hogy korunk problematikájának egy jelentős rész< feltétlenül 
kicsúszik a naturális (realista) ábrázolási lehetőségek keretei közül, 
nem bizonyos azonban, hogy ez korunk minden lény^es problé
májára vonatkozik. S még inkább viszolygok e Gyurkó által képvi
selt „antirealista” szemléletnek a gyakorlati kritikában történő ki
zárólagos alkalmazásától, főleg, mert attól tartok, hogr az nem egy 
értékes drámai alkotás indokolatlan elmarasztalását jebntené. Akár 
azt is mondhatnám: nem hiszem, hogy korunkban <sak „korunk 
problémáiról” lehet drámát írni, csak arról, ami „naurális eszkö
zökkel” nem ragadható meg. Alapjában véve azonlan mégiscsak 
igaza van Gyurkónak, mivel a drámai mondanivak egyes korok 
váltakozása folyamán mindig is átalakult, korunk drámája pedig 
különösképpen is másról szól, mint amiről elmúlt :orok alkotásai 
szóltak, s ez a „másról szólás” elkerülhetetlenül átalakította az eszkö
zöket is. Mindenképpen úgy tűnik, hogy az, amit job* híján mondani
valónak neveztünk, az idők folyamán fokozatosan előtérbe került, 
fontossága egyre növekedett, s ezért látszik izgalnasnak a drámai 
mondanivaló holmi általános és mindent magábaj rejtő meghatáro
zásának reménytelen kísérlete helyett inkább ;zt az átalakulási 
folyamatot, akár puszta emlékeztetőként is végij&ísérni.

*

Kezdeni természetesen csakis az antik trgédiánál kezdhetem. 
Abból kiindulva, hogy a görök drámának nirfs a szó mai értelmé
ben vett „eszmei mondanivalója”, azaz ha vaíJÍs benne valami, amit



így jelölhetnénk meg, az -  első pillantásra legalábbis -  alapvetően 
konzervatívnak látszik. Mindenekelőtt a mítosznak a görög drámá
ban betöltött szerepe következtében, azáltal, hogy a drámában tük
röződő világkép, illetve a szerző szemlélete lényegében azonos 
annak a közösségnek a szemléletével, amelynek maga is tagja, ille
tőleg a közönségével, amelyhez művével fordul, a szerző nem kí
vánja valami újról, „másról” meggyőzni közönségét, nem áll szándé
kában valamiképpen „megdolgozni”, számára ismeretlen vagy ép
pen tőle idegen gondolatok befogadására képessé tenni. Távol áll 
tőle minden „prédikátori” vagy „agitátori” szándék, bármennyire 
ott legyen is az antik tragédiában egy bizonyos „rejtett lázadás”, 
ahogyan a tragikus hősök a mítosz által hordozott megfellebbezhe
tetlen világrenddel, a sorssal perbe szállnak. E perbeszállás azonban 
sohasem a tragikus hős másokétól eltérő gondolkodásából fakad, 
nem a világrend bírálatiból ered, hanem mindig a sors alakulása folytán 
létrejött kényszerhelyzetek következménye, mivel a görög tragédia 
hőse (s itt persze nem a tragédiák egyes negatív figuráira, pl. Aigisz- 
toszra gondolok) csakis akkor sérti meg a számára kétségbevonha
tatlan világrendet, ha a „sors hálójába” került, ha számára nincs 
más kiút, s akkor is többnyire azért szeg meg valamilyen erkölcsi 
tilalmat, hogy egy ezzel összeütközésbe kerülő parancsot teljesíthessen, 
mint pl. Oresztész, vagy éppen anélkül sérti meg a törvényt, hogy 
tudna róla, ahogyan azt Oidipusz esetében látjuk. Ám a törvények 
megsértésére így sincs mentség, a nemezis könyörtelenül bekövetke
zik, ami ha a görög tragédiát erkölcsi példázatnak tekintenénk 
(s ez természetesen roppant melléfogás lenne), mindenképpen a fenn
álló etikai normák sérthetetlenségét példázná, megbocsáthatatlannak 
tartva még formális megszegésüket is, de együttérzést is kelt az 
elbukó tragikus hős iránt. És persze épp e miatt az együttérzés 
miatt nem lehet a tragédia példázat, bármennyire is a világrend 
sérthetetlenségét „példázza” látszólag, bár még ettől eltekintve sem 
jelenti a világrend érvényességének bizonyítását (mivel az nem 
szorul bizonyításra, érvényessége, mintegy közmegegyezésre, eleve 
nyilvánvaló), ahogyan a hős iránti együttérzés felkeltése sem jelenti 
az érvényesség elvitatását. Alapjában véve tehát nincs szó bizonyítani



vagy tagadni kívánt tételről, mindössze arról, hogy egyfajta állítás
tagadás immanensen mégiscsak benne rejlik az abszolútumként 
felfogott világrend és az antik tragédia tulajdonképpeni célját képező, 
katarzist kiváltó együttérzés közötti feloldhatatlan ellentétben. Úgy 
is mondhatjuk, abban az ellentétben, ami csakis a katarzisban oldód
hat fel, mivel éppen e csupán katarzisban való feloldhatatlanságban 
rejlik a tragédia, s az azzal lényegében egyet jelentő állítás-tagadás, 
a „tétel” is egyben. Abban, hogy aki számára nem találunk megoldást, 
akin nem segíthetünk, azt legfeljebb csak megsirathatjuk, viszont 
akit megsiratunk, azt nem ítéljük el, bármennyire is a világrend 
megsértője legyen, nem mondhatjuk róla, hogy megérdemelte sor
sát, ahogyan azt egy erkölcsi példázat tanulságait levonva tennénk. 
Ilyenképpen tehát az antik tragédiában mégiscsak ott a világrend 
bírálata, az az állítás, hogy ez a világrend érvényes ugyan, de nem 
hibátlan, ha egyszer olyan hősöket pusztít el, akik együttérzésünk 
kiváltására képesek, s akiknek, éppen mert együttérzünk velük, 
valamennyire igazat is adunk. Egyszóval, a megfellebbezhetetlen 
világrend nem tökéletes, nem harmonikus, mondja a tragédia -  és 
alighanem éppen ez az, amit Platón is felismer, mivel mintha csak 
ezért száműzte volna Államából a tragédiát és a tragédiaszerzőket. 
Abból adódóan, hogy a harmonikus világrend vagy társadalom 
megálmodóit mindig megzavarja és felingerli az ellentétek feloldhatat
lanságát kifejező, diszharmóniát sugalló konfliktus lehetősége. Ennek 
pedig, számos egyéb, elsősorban történelmi-társadalmi ok mellett, 
alighanem volt bizonyos szerepe abban is, hogy az antik tragédiától 
egészen Shakespeare-ig alig beszélhetünk nemcsak tragédiáról, de 
számottevő drámirodalomról sem, vagy legalábbis nem olyanról, 
amilyennek ebben a kis vizsgálódásban jelentősége lehet. Olyan 
egyetemességre törekvő ideológia ugyanis, mint a kereszténység 
volt, éppen a dráma lelkét, a konfliktust, különösképpen az erkölcsi 
dilemmát nem tűrhette el, tulajdon egyetemességét látva veszélyez
tetve annak „relativizáló” hatásától, attól, hogy két vagy több 
egymással szemben álló félnek, illetve szempontnak egyidejűleg is 
igaza lehet.

Nagyjából tehát ilyen lappangó módon húzódik meg az állítás-



tagadás, a világrend bírálata az ógörög tragédiában. Igencsak „nagy
jából” persze, mivel Euripidész gyakran ténylegesen is áttöri a mítosz 
sérthetetlenségét, kétségbevonja az istenek tévedhetetlenségét, és 
igazságosságát, s ezzel valójában a mereven értelmezett etikai normák 
érvényességét is megkérdőjelezi.

Shakespeare „társadalombírálatával” viszont mindenképpen bo
nyolultabb a helyzet. Valahogy több is, kevesebb is annál, amit 
a görög drámában fellelhetünk. Nem annyira körülhatárolható és 
meghatározható, jobb kifejezés híján viszont „konkrétabbnak”, 
földönjáróbbnak mondható, úgy értve ezt, hogy Shakespeare hősei 
nem egy világrenddel ütköznek össze, nem földöntúli erőkkel száll
nak perbe. Shakespeare hősei ugyanis, amint ezt Modem tragikum -  
tragikus modernség című könyvében Ungvári Tamás is kifejti, 
„szabadok”, sorsuk nem kívülről meghatározott, nem földöntúli 
erők függvénye, cselekvési lehetőségeiket is akaratuk és annak mások 
akaratába ütközése, illetve szenvedélyük határozza meg, sorsukat 
„belül viselik”, olyan természetfeletti jelenségek, mint a boszorká
nyok jóslata a Macbethben vagy Hamlet apjának szelleme, inkább 
csak ennek a belső meghatározottságnak kivetülései. Kivételes, 
rövid életű társadalmi tudatállapot tükröződik egyébként a dráma
hősöknek ebben a „szabad akaratában”, kétfajta elidegenült tudat 
közötti illuzórikus állapot, abból adódóan, hogy a reneszánsz ember 
kiszabadult már a földöntúli erők szorításából, de nem érzékeli 
még a társadalmi-történelmi meghatározók bilincseit, ennek folytán 
egyik elleni lázadásról se lehet szó, a világrend bírálatának korábbi 
formájáról éppúgy nem, mint a „világ megváltoztatását” előmozdító 
törekvésről, amihez viszont hiányoznak még a jövő távlatai. Bizonyos, 
többnyire moralizálásban kifejezésre jutó társadalombírálatról, illet
ve javító szándékról azonban feltétlenül szó volt, s ez sokkal kevés
bé rejtetten húzódik meg a shakespeare-i drámában, mint a „világ
rend bírálata” az antik tragédiában, megjelenési formája viszont 
kevésbé általános, nem olyan „filozófikus”, sokkal inkább konkrét 
jelenségekre vonatkozik. Ugyanakkor azonban mintha nem is szán
dékosan kerülne a műbe, inkább akarva, nem akarva, közvetett 
módon, a lelkivilág, a szenvedélyek ábrázolásának közvetítésével,



egyes szereplők Ítéleteinek, világlátásának társadalmi vonatkozása
ként (olyképpen, hogy pl. a „hivatalnok packázásai” hallatán a kor 
bürokráciájára gondolunk) vagy éppen a dráma közegét, színterét 
képező valóság részeként. Mindenképpen Shakespeare kora való
ságának részeként, akkor is, ha a mű sokkal régebbi korban játszódik, 
s valószínűleg nem is minden aktualizálás) szándék nélkül. Bármennyi- 
re joggal tételezzünk azonban fel Shakespeare-nél bizonyos „áttéte
lességet”, célzást a maga jelenkorának valóságára, eseményeire vagy 
éppen kiemelkedő alakjaira (főleg a Hamlet dán királyi udvara 
kapcsán szokás Erzsébet udvarát emlegetni), számunkra ez a maga 
konkrét jelentésében jobbára már észrevétlenné vált, nem is csak 
azért, mert nem ismerjük elég részletesen a kor eseményeit és alakjait, 
hanem mindenekelőtt a szenvedélyek megmutatása, a lélekábrázo- 
lás előtérbe helyezettsége folytán. Shakespeare nél ugyanis a bírálat, 
még ha tudatos is, aligha jelent elsődleges célt, vagy ha igen, az 
eredmény akkor is más lesz, tragédiáinak középpontjában -  az 
antik tragédiához hasonlóan -  változatlanul a katarzis áll, tragédiái 
mindenekelőtt emberi tragédiák, nem „társadalmi drámák”, s nem 
mondhtók történelmi drámának sem, még a leginkább annak látszó 
királydrámák sem minősíthetők így, mivel „politikai közegben” 
játszódnak ugyan, de mondanivalójuk mégsem politikai, még átté
telesen sem, legfeljebb a részletek, a mellékszálak dolgában az, de 
ugyanakkor nem is „korhű” képei letűnt történelmi koroknak -  
az ugyanis egészen más kérdés, hogy a rózsák háborújáról, hála 
Shakespeare-nek, jóval többet tudunk, mint amennyit nélküle tud
nánk, illetve elsősorban úgy tudjuk, amit tudunk, ahogy Shakespea
re elmondja. Shakespeare tragikus hősei -  „emberfeletti” szenvedé
lyeik ellenére vagy éppen ezért -  mindenekelőtt emberek, Lear első
sorban egy kisemmizett szerencsétlen szenilis öregember, és csak 
másodsorban trónjavesztett uralkodó, de még Macbethnél vagy 
III. Richárdnál is a hatalomvágy mint emberi tulajdonság a döntő, 
s nem társadalmi következményei, illetve kihatásai a történelem 
alakulására. Akár azt is mondhatjuk, hogy Shakespeare drámáinak 
történelmisége egyfajta látszat-történelmiség, ami abból adódik, 
hogy a szereplők társadalmi helyzete lehetővé teszi számukra a tör



ténelmi-politikai szinten való cselekvést, illetve nem is cselekedhet
nek úgy, hogy tetteiknek történelmi-politikai következménye ne 
legyen, mintegy „bevonják” a történelmet és politikát a műbe, 
olyképpen, hogy azt, emberi totalitásuk révén, elválaszthatatlanul 
a „shakespeare-i világkép” részévé teszik. Érdekes, ám nagyon is 
természetes módon azonban éppen e totalitásnak, illetve az azt 
fölépítő részletgazdagságnak köszönhető az a kimeríthetetlen több- 
szólamúság, mely Shakespeare alkotásait mioden kor számára újra- 
értelmezhetővé és aktualizálhatóvá teszi, létrehozva azt a különös 
paradoxont, hogy a shakespeare-i dráma nem „angazsált” ugyan, 
vagy legfeljebb csak másodsorban az, de mindig „angazsálható”, 
sőt szinte magától „angazsálódik”. Sok tekintetben más viszont 
a helyzet a shakespeare-i vígjátékkal, amelyben sokkal egyszerűbb 
„angazsáltságot” találunk. Többnyire egyfajta „moralista elkötele
zettséget”, méghozzá a közfelfogáshoz kötődőt, amiért is egyértel
műen konzervatívnak mondható, lévén, hogy a makrancos hölgyet 
annak rendje és módja szerint megzabolázzák, ennek következté
ben alázatos és odaadó feleséggé lesz, s Falstaffot is alaposan mó- 
resre tanítják a windsori víg nők, vagyis mindenki ama a sorsra jut, 
amire a kor normái szerint rászolgált. Lényegében ez áll Moliére 
vlgjátékaira is, mivel szerzőjük, minden vaskos és kíméletlenül telibe 
találó szókimondása ellenére is alighanem mindig csak azokban 
keltett felháborodást, akik személy szerint találva érezték magukat, 
és még a Tartuffe esetében is (tekintve, hogy a darab nem a vallá
sosságot támadja, hanem az álszent vallási képmutatást pellengérezi 
ki) inkább csak félreértés, illetve rosszindulatú félremagyarázás 
következtében vonta magára az egyház haragját. „Új”, „szokatlan” 
vagy éppen „felforgató” eszméket viszont semmiképpen se hirde
tett, „jó” és „rossz” alakjai mindig az általánosan elfogadott norma
rendszernek megfelelően nyerik el jutalmukat vagy lakóinak meg, 
s nagyjából ez vonatkozik a társadalmi rétegeződés kérdésére is, 
mivel Moliére az „úrhatnám polgárok” és „tudós nők” iránt nem 
sok megértést tanúsít, mindig oda küldi őket, „ahová valók”. Nagy 
általánosságban szemlélve, a vígjátékra hosszú időn át jellemző 
marad ez a konzervatív alapállás, még ha igaz is, hogy ez már Moliér-



nél is gyakran csak látszólagos, s nemegyszer „veszélyes” részek 
ellensúlyozására szolgál, alapvetően „ideológiailag” is előremutató 
mondanivaló azonban voltaképp még Beaumarchais-nál is csak rész
ben jelentkezik.

Egyelőre azonban, sokkal közvetettebb angazsáltsága ellenére is, 
még sokáig inkább a tragédia az előremutató műfaj, ha másképp 
nem, hát puszta tragikuma folytán is, azáltal, hogy nem teszi olyan 
megnyugtató módon „helyükre” a dolgokat, mint a vígjáték, tekint
ve, hogy a katarzisban való feloldódás végső soron csak az érzelmek 
síkján megy végbe, tisztán az értelem, a gondolkodás számára azon
ban mégsem jelent megoldást, ezért mindig is marad a nyomában 
valami nyugtalanító kérdésfeltevés, olyan záróaktusok ellenére is, 
hogy a Rómeó és Júlia uralkodó hercege kibékíti a Montague-okat és 
Capuletteket, vagy hogy a Hamletban Fortinbras megjelenése Dánia 
számára békésebb korszakot ígér.

Persze Racine-nál és általában a francia klasszicista tragédiában 
ez a, pusztán a műfaj jellegéből következő angazsáltság is szinte 
teljesen észrevehetetlen, számunkra monoton, fennkölt pátosza, 
zárt harmóniája már önmagában is úgyszólván minden nyugtalanító 
hatást kiküszöböl, a shakespeare-i tragédiához viszonyított részletsze
génysége, a „mellékhangok” hiánya folytán pedig hiába is keresnénk 
benne bármit is, ami közvetlenül kora valóságához fűzi. „A művé
szetnek és az irodalomnak -  jellemzi ezt a korszakot A művészet 
és az irodalom társadalomtörténete című nagyszerű könyvében 
Amold Hauser -  nincs többé kapcsolata a való élettel, a középkor 
hagyományaival és a szélesebb rétegek gondolkodásmódjával”, 
s ugyanitt olvashatjuk azt is, hogy: „A franciák, mint hajdan a ró
maiak, világpolgároknak érzik magukat, s mi sem jellemzőbb koz
mopolita szellemükre, mint hogy Racine egyetlen tragédiájában 
egyetlen francia sem szerepel”, ami egyébként a kor abszolutizmu
sának a művészetet szigorú szabályok közé szorító intézkedéseire 
vezethető vissza, arra, hogy az uralkodó elvek megalkotói és számon- 
kérői valamiféle „általános érvényűséget” követelnek az alkotótól, 
s ugyanakkor, megint csak Hauser szavaival élve, „Nem tudják, 
hogy mennyire korlátozott ez az »általános érvényűség’, s hogy milyen



kevesektől van szó, amikot .mindenkitől’ beszélnek”. Ilyenformán 
tehát a francia klasszicista tragédia a maga „steril szépségével” 
a mondanivalót tekintve voltaképpen visszaesést jelent a shakespc- 
are-i tragédiához viszonyítva, sőt mint minden erőszakkal szűk 
mederbe kényszeritett irodalom, bizonyos értelemben „nem beszá
mítható”, mivel korának valósága csak annyiban határozza meg, 
hogy a kor művészetet korlátozó áthághatatlan szabályrendszere, 
ami természetesen szintén a kor valóságához tartozik, annak minden 
egyéb tartozékát kizárja belőle. Anélkül, hogy valóságos értékeit 
kétségbevonnánk Racine-ról akár azt is mondhatjuk, hogy defor- 
máltan került bele a világirodalomba, mivel csakugyan nem tudhat
juk, nincs-e igaza Szerb Antalnak, aki szerint „Racine, ha nem szüle
tik franciának, olyan drámákat ír, mint Shakespeare és kortársai”.

A drámai mondanivaló szerepének változásában ugyanis az első 
fordulat mindenképpen később, a polgári dráma kialakulásának 
kezdetekor következik be. „Az új drámának -  Írja Hauser erről 
a korról -  polemikus és programatikus jellege folytán kezdettől 
fogva olyan problémái voltak, amilyeneket a régebbi dráma nem 
ismert. Mert jóllehet ez is ,tendenciózus’ volt, sohasem szolgált 
egy tézis bizonyítására. A drámai forma sajátosságai közé tartozik, 
hogy dialektikus jellegénél fogva a polémiára predesztinálva van, 
.objektivitása’ következtében azonban nem tűr részrehajlást. A ten
dencia'helyénvalóságát a művészet egyetlen formájában sem vitatták 
annyit, mint éppen ebben. Ám a probléma csak akkor merült fel, 
amikor a színpad a felvilágosodás idején világi szószékké és szónoki 
emelvénnyé lett, s a művészet kanti .érdeknélküliségéről’ a gyakor
latban teljesen lemondott. Csak olyan kor tehette meg ezt a tisztán 
tendenciózus művészethez vezető lépést, amely annyira szilárdan 
hitt az ember nevelhetőségében és javíthatóságában, mint ez. Min
den más kor kételkedett volna a közvetlenül kifejezett erkölcsi 
tanulság hatásában. A voltaképpeni különbség a burzsoá és a pre- 
burzsoá dráma között azonban nem abban állott, hogy az azelőtt 
rejtett politikai-társadalmi tendencia közvetlenül kifejezésre jutott, 
hanem abban a körülményben, hogy a drámai küzdelem nem az 
egyének között, hanem a hős és az intézmények között folyt. A hős



tehát, aki egyébként szintén csak egy társadalmi csoport képviselője 
volt, anonim hatalmak ellen küzdött, és álláspontját elvont eszme
ként, a fennálló társadalmi rend elleni vádként kellett megfogalmaz
nia”. Olyan fordulat ez, amelynek hatása valójában máig is tart, 
ez a hatás pedig különböző korokban különbözőképpen befolyásolta 
a drámai művek formáját és kifejező eszközeit, hol „naturális”, 
hol elvont irányba tolva el őket. Egyelőre azonban naturális és 
nagyon sokszor didaktikus-retorikus irányban hatott, időtálló 
értékek tekintetében talán nem is éppen kedvező módon, korunk 
számára már inkább csak „irodalomtörténeti adattárat” teremtve, 
mint napjainkban is olvasott és játszott műveket, háttérbe szorítva 
a katarzis lehetőségét, s általában a drámai helyzetek emocionális 
átélhetőségét, de még a nagy kivételnek tekinthető Lessing leghí
resebb darabja, a Bölcs Náthán is mindenekelőtt példázat, úgyhogy 
Szerb Antal joggal jegyzi meg róla, hogy: „Ez a drámai költemény 
a Felvilágosodás szellemének, a vallási türelemnek, fajták közti 
megértésnek, magasabb emberiességnek költői kifejezése”. Alapjá
ban véve tehát úgy tűnik, nem annyira a mondanivaló ilyen tézis
szerűsége okozta a felvilágosodáskori dráma bizonyos „drámaiat- 
lanságát”, inkább az, hogy egyelőre csak kevesen találták meg hozzá 
a megfelelő eszközöket.

Schillernek és nyomában a romantikus drámának aztán lényegében 
ez is sikerült, mellőzve a drámában mindig nehézkes magyarázato
kat, visszahelyezve ugyan az őket megillető helyre a szenvedélye
ket és a katarzist, mégsem mellőzve a nyilvánvaló irányzatosságot, 
sőt bizonyos fokig a társadalomrajzot sem. Szemben a „szenvedély
központú” shakespeare-i tragédiával, az irányzatosság itt a szenve
délyek megmutatásával mindenképpen egyenrangú szerepet játszik, 
sőt inkább az előbbi jelenti a drámaírás igazi célját, aminek a szenve
délyek összecsapása, a drámaiság, a katarzis tulajdonképpen szolgá
latában áll. Ennek kapcsán igen érdekes a Rómeó és Júlia és az 
Ármány és szerelem közötti párhuzam, mivel már csak a témabeli 
rokonság miatt is rögtön szemünkbe tűnik, hogy míg az előbbiben 
két egyformán tekintélyes család viszálya lesz a tragédia okozója, 
addig az utóbbiban a rangkülönbség, az osztályellentétek töltik be



ugyanezt a szerepet, már pusztán ezáltal is a mondanivaló felé terelve 
a figyelmet, s ehhez járul még a rendkívül széles társadalomábrázolás, 
amely a paraszti nyomort, az erőszakkal Amerikába hurcolt német 
zsoldosok kérdését éppúgy felöleli, mint a hercegi udvar képét 
a maga meghökkentően modern karikírozó eszközökkel megmuta
tott udvaronc figuráival, kicsinyes intrikáival, egyszóval mindazt, 
ami Schiller „polgári szomorújátékát” a korabeli német valóság 
leleplezőjévé és szerkezeti képletét megmutató modelljévé teszi. 
E modell-jelleg folytán pedig, ami valójában sokkal később lesz 
csak a drámában általánossá, messze előremutató darabbá is válik, 
tekintve, hogy ilyen közvetlen kapcsolatot a kor valóságával máshol 
Schillernél sem találunk, a nála és a romantikusoknál általában is 
központi helyet betöltő történelmi tragédiában azonban mindig is 
jelen van a tendencia, rendszerint a számunkra már naivnak tetsző 
szabadságkultusz és zsarnokgyűlölet formájában, sokkal több „for
radalmi elfogultsággal” telítetten, mint a zsarnokot belülről ábrázoló 
Shakespeare-nél, még akár a Don Carlos Fülöpjének ábrázolásában 
is, bármennyire is szemrehányással illesse Hauser a szerzőt a „leg- 
katolikusabb uralkodó” iránt tanúsított „megértés” miatt. Még 
szembetűnőbb ez az irányzatosság a sokkal egyértelműbben forra
dalmi Victor Hugónál, akinek drámáiról szólva Szerb Antal joggal 
jegyzi meg, hogy „A szereplők inkább ragyogó antitézisek, mint 
emberek”, ami bizonyos értelemben a modern dráma egy másik 
jelentős sajátossága, s a magatartástípusokat megtestesítő szereplők 
anticipálásának is felfogható.

Egyelőre azonban sem a modell-dráma, sem a magatartástípust 
jelentő szereplők megjelenése nem igazán aktuális még, jó ideig 
nem parancsoló szükséglete sem az eszmék színre vitelének, sem 
a valóságábrázolásnak, a drámaírók egyelőre nem érzik úgy, hogy 
az őket körülvevő valóság túl bonyolult ahhoz, hogy a naturális 
ábrázolási mód, a „valós történet” elégtelennek bizonyuljon hoz
zá. Ibsen többnyire nem töri át a realisztikus eszközök korlátait, 
azaz legkevésbé éppen korának társadalmi valóságát feszegető és 
leleplező darabjaiban teszi ezt, társadalmának központi problémái
ról úgy szól, hogy történetei és helyzetei nem konstruáltak, bármeny



nyire is a mondanivaló szolgálatában állanak, nem érezzük úgy, 
hogy önmagukban meg nem állva, kizárólag annak kedvéért szület
tek, szereplői csakis akkor vetkezik le a társadalmi érintkezési for
mákat, amikor ez rendszerint a valóságban is bekövetkezik, vagyis 
az önuralomvesztés, a kitörés reálisan indokolt pillanataiban, s ugyan
így világnézeti megnyilatkozásaik, általános érvényűnek szánt 
gondolataik is mindig indokolt helyzetekben hangzanak el, aminek 
folytán Ibsen drámái teljes egészükben egyéni és emberi drámák 
maradnak, úgyhogy a katarzis is töretlen marad. Ibsennél mindössze 
párbeszédeinek gyakori szimbolikus „áthallásain” érezzük a natu
rális eszközök bizonyos szorítását, áttörésük elfojtott kényszerét, 
nem számítva persze azokat a valószerűtlenségeket, amelyek a drá
mai sűrítésből, tehát a műfaj követelményeiből fakadnak. Főleg 
olyan részletekre gondolok itt, mint pl. a Nórában az, hogy a darab 
elején Nórát túlságosan is gyermeteg és naiv teremtésnek ismerjük 
meg, annyira, hogy későbbi hirtelen öntudatra ébredését, meghökken
tő okosságát, amivel döntését az utolsó jelenetben megindokolja, 
csakis színpadi műben érezzük meggyőzőnek, mivel ez valóságosan 
csakis hosszabb folyamat eredménye lehet, s ezért hiánytalanul 
csupán regényben lehetne ábrázolni, ami végeredményben arra 
figyelmeztet, hogy leglényegét tekintve a dráma mégsem igazán 
realista műfaj, s következésképp valószerűsége mindig csak viszony
lagos lehet, illetve, hogy alighanem éppen a realista dráma gyakorla
tára volt szükség ahhoz, hogy a drámaírók ráébredjenek arra a te
hertételre, amit a külsőséges valószerűség túlzott erőltetése jelent.

Shaw alighanem alaposan „ráébredt” erre. Azaz valójában ő rob
bantja a realista dráma realista külsőségeit, méghozzá cseppet sem 
formai okokból, hanem hozzáillőén paradox módon éppen a realiz
mus kiszélesítése kedvéért.

Ibsennel ellentétben ugyanis, aki tulajdonképpen mindig annyit 
mutat meg kora társadalmi valóságából, amennyit a valós történet, 
rendszerint egy családi dráma keretei közé beszoríthat (drámáinak 
hosszú sorát figyelembe véve „összeredményként” persze rendkí
vül sokat), Shaw már első darabjában, a Sartorius úr házaiban, 
Hegedűs Géza megállapítása szerint, „a tőkés társadalom szerkezc-



tét” ábrázolja, egyelőt« ugyan egészen hihető történet segítségével 
(állítólag egy barátjától hallott eset alapján), sőt éppen valószerűbb, 
s egyben mindjárt a másik fontos drámatörténeti fordulatot is jelen
tő, a komédiát hirtelen vezető műfajjá tevő megoldásával mondja ki 
a maga kíméletlen ítéletét. Azzal, hogy Trench, miután megtudja, 
hogy maga is rég haszonélvezője a korábban mélységesen elítélt 
Sartorius úr nyomortanyáinak, többé nem látja akadályát annak, 
hogy lányát feleségül vegye és a hozományt is elfogadja, ám a mese 
ürügyjellege, a tézisért létező volta így is nyilvánvaló, hála minde
nekelőtt Shaw „prédikáló szellemességének”, minden természetes
sége és konstmálatlansága ellenére is azt a szerkezeti képletet, modellt 
vetítve előre, amelyet irreális formában, végletesen monstruózus 
méreteket öltve legkifejezettebben Dürrenmattnál, mindenekelőtt 
Az öreg hölgy látogatásában találunk meg. Következő darabjában, 
a Warrenné mesterségében pedig már konkrétan is fellelhetjük azo
kat a komédia lényegéből fakadó túlzó-torzító elemeket, amelyek 
szó szerint véve mindenképpen irreálisak, mindenekelőtt a nyil
vánosházaknak azt a valóságos nemzetközi konszernjét, amihez 
hasonló nyilván sohasem létezett, legalábbis nem legális formában, 
úgy, ahogyan a darabban szerepel, viszont azzal, hogy bordély
házakról szólva ilyen trösztviszonyokat mutat be, szimbolikusan 
mintegy a kapitalizmus =  bordélyház képletet állítja föl, s ezáltal 
a „szerkezeti képleten” (amely itt lényegében ugyanaz, mint a Sarto
rius úr házaiban) túlmutatva, tulajdonképpen ítéletét fokozza 
föl, azt is mondhatnánk, egyfajta „ítélkező képletet” hozva létre. 
Még konstruáltabbnak látszik Az ember és felsőbbrendű ember, 
amelynek cselekménye is „mesterkélt”, méghozzá a színpadon 
rendszerint kihagyott alvilági jelenet nélkül is, a maga lényegében 
inkább filozófiai, mint társadalmi mondanivaló szolgálatába állí- 
tottságával, amit még az a darabon belüli külön képletet jelentő 
mellé kmotívum is fokoz, hogy a filozofáló rablóvezér Mendoza és 
bandájának tagjai tulajdonképpen különböző politikai törekvések 
karikatúraszerű képviselőiként lépnek a szemünk elé. És ugyanígy 
leplezetlenül tézist bizonyítanak Shaw történelmi darabjai is, már 
Az ördög cimborája is, melyben ugyan még csupán a paradox hely-



2etek és a Shaw-nál mindenütt jelenlevő sziporkázó párbeszédek 
foszlatnak szét mindenféle „hiteles” történelmi légkört, a Caesar és 
Kleopátrában viszont már teljesen félreismerhetetlenül vetítve előre 
a „történelmietlen történelmi komédia” sajátosságait, alapvetően 
a deheroizálás irányába tolva el a történelmi dráma műfaját, ha más
képp nem, hát azáltal, hogy az alapjában véve szabályszerű tragédiá
nak tekinthető Szent Johanna végén komédiaszerű epilógust találunk. 
Shaw-nál ugyanis a történelmi dráma szituációja, akár reális, akár 
konstruált, lényegében ugyanazt a szerepet tölti be, mint a kitalált 
szituáció, illetve cselekmény, ahogyan valójában ugyanez a helyzet 
Giraudoux-nál, Brechtnél, Dürrenmattnál, Mrozeknál, Sartre-nál, 
Camus-nál stb., s tulajdonképpen az abszurdoknál, Beckettnél és 
Ionescónál is. És ugyanígy Krležánál, Háy Gyulánál vagy akár Gyur
kó Lászlónál és Páskándi Gézánál, némelyiküknél ugyan a tragédia 
bizonyos elemeivel keveredve, de mindig megtartva a tézis, a monda
nivaló elsődleges szerepét. Mindenképpen háttérbe szorítva azt 
a bizonyos „cselekvő, drámai embert”, ami alatt Gyurkóhoz hason
lóan magam se nagyon tudom, mit kell érteni, mindenféle régi érte
lemben vett „drámaiságot”. És ezt a dráma már-már egy évszázados 
fejlődése kialakította tényt drámai művek elbírálásához normákat 
kereső kritikusként se lehet figyelmen kívül hagyni.

Akkor sem, ha csak ezt figyelembe venni feltétlenül tévutakra 
vezető egyoldalúság lenne.

*

„A Warrenné mestersége még csupán rendkívül jó színdarab, 
ahol a merőben újat még csak éppen jelzi, hogy a személyek hosszú 
vitákba bonyolódnak, merőben társadalomelemző tirádákat vágnak 
egymáshoz” -  írja G. B. Shaw világa című könyvében Hegedűs 
Géza, hozzátéve, hogy Shaw „a XX. század úgyszólván valamennyi 
drámai törekvését” előkészítette. Ezért is állok meg Shaw-hoz ér
kezve, bármennyire érdekes lehetne részletesen is kimutatni, hogyan 
eredeztethetők Shaw-ból ezek a drámai törekvések, miként ágaznak 
szét különböző irányba, illetve mi az, ami mégsem belőle származ



tatható. A modern dráma tételközpontúsága, sőt a dráma fabulájá
nak képletté és modellé formálódása ugyanis így, csupán Shaw-ig 
érkezve is eléggé bizonyítottnak látszik. Amiként persze ugyan
ennyire igazoltnak látszanak a kritika ilyen irányú elvárásai is.

Sokkal bonyolultabbak azonban azok a drámaesztétikai következ
mények, amelyek ebből a tételközpontúságból és modell-jellegből 
fakadnak. Már pusztán abból kifolyólag is, hogy az ilyen drámában 
a katarzis szükségszerűen háttérbe szorul, annak következtében, 
hogy a modern dráma eszmék és helyzetek színre vitelekor elsősor
ban nem a néző érzelmeihez, hanem értelméhez fordul, nem az 
emóciókra, hanem inkább az intellektusra igyekszik hatni, ennek 
folytán az ilyen dráma emberábrázolása is módosul, sőt másfajta 
emberábrázolást is követel, illetve mások a normák is, amelyeket 
e téren a művel szemben felállíthatunk. Egyszerűen azért, mert olyan 
szereplőktől, akik valami közelebbről meg nem határozott istenfé
lére várnak rezignáltan makacs reménnyel, vagy a túlvilágon vi
tatkoznak evilági életükről, nem várhatjuk el, hogy olyan valóságo
sak legyenek, s ugyanúgy hassanak ránk, mint a drámának azok az 
alakjai, akik egy rozoga halászhajón többé-kevésbé annak tudatá
ban szállnak tengerre, hogy talán vissza se térnek többé. Mindez 
persze nem jelenti azt, hogy az abszurd vagy „abszurdoid” dráma 
szereplői akármilyenek lehetnek, s ne követelhetnénk meg tőlük 
-  azon túl, hogy bizonyos magatartástípusok képviselői - ,  hogy 
amennyire lehetséges, eleven emberi vonásokkal rendelkezzenek. 
Ez azonban magától értetődő, nem igényel bővebb magyarázatot. 
Jóval bonyolultabbnak látszik egy másik probléma, ami a társadalmi 
szerkezetet bemutató vagy filozófiai tételt bizonyító modellszerű- 
ségből következik. Korunk drámájának „arisztophanészi” jellegére 
gondolok, a komédia már érintett előtérbe kerülésére, arra a gyakran 
felvetett és vitatott állításra, mely szerint korunkban nem lehet 
tragédiát írni, ami természetesen kritikai szempontok keresése köz
ben sem lehet közömbös, jóllehet már első pillantásra is inkább 
csak ars poeticaként, drámaírói programként látszik használhatónak. 
A komédia előretörése azonban mindenképpen természetes követ
kezménye a modellszerű ábrázolás felülnézetének. Abból eredően,



hogy lényegében szempont kérdése, hogy valamit tragédiának vagy 
komédiának látunk-e, vagy legalábbis szomorúnak vagy nevetséges
nek. Nevetségesnek látni, illetve megmutatni valamit mindig kívül
állást jelent, nevetni mindig a kívülállónak van kedve, még akár 
a leglaposabban komikus helyzetekben is. Ha valakit véletlenül 
egy vödör szappanos vízzel öntenek le, ezen elsősorban a szemta
núknak támad kedvük nevetni, míg az áldozat számára mindenkép
pen kellemetlen az eset, valószínűleg dühös is lesz, viszont ha maga 
is nevet, ezzel (azon túl, hogy így akarja elejét venni annak, hogy 
kinevessék) kétségtelenül azt jelzi, hogy érzékeli a helyzet komiku
mát, amelynek szenvedő alanya lett, vagyis a kívülállók nézőpont
jára helyezkedve mintegy a saját helyzete fölé emelkedik; ezt azért 
említem itt, mivel sokszorosan bonyolultabb formában és áttéte
lesen, tulajdonképpen korunk drámairodalmának „komédiaköz
pontúságában” is van valami az ilyen magunkból való kilépésből, 
önmagunk kinevetéséből. Sok tekintetben korunk komédiaírója 
is így tesz, amikor az őt szorongató elidegenült világot, mintegy 
kilépve belőle, mesterségesen még külön is elidegeníti magától, 
komédiának, nemegyszer embertelen véres komédiának látva és 
láttatva azt. Aszerint, hogy alapállása „pesszimista” vagy „optimista”, 
vagy a megváltoztatása érdekében igyekszik a világot nevetségessé 
tenni, vagy pedig „kínjában” nevet rajta, ami egyébként szintén 
elutasítást jelent, s már ezért se tekinthető a „harc feladásának”.

Különben a tragédia időszerűtlenségének kérdése nem kapcsoló
dik annyira szorosan a komédia eluralkodásához, mint ahogy első 
pillantásra hihetnénk. Hogy valójában nem is annyira új probléma, 
s már a naturalista, többnyire erősen világnézeti töltetű dráma 
jelentkezésekor, tehát jóval a komédia előtérbe kerülése előtt föl
merült, arról Hauser már említett könyvéből is tudomást szerezhe
tünk.

„Valójában nemcsak a nem tragikus, hanem a konfliktus nélküli 
dráma is teljesen jogos formája a színháznak; ez tehát a relativista 
világnézettel nagyon összeegyeztethető. De még ha a konfliktust 
a dráma elengedhetetlen kellékének tekintenénk is, akkor sem volna 
indokolt, hogy miért csak ott kerülhessen sor megrázó összeütkö



zésekre, ahol abszolút értékek forognak kockán. Nem éppoly meg
rázó hatású, ha emberek ideológiától függő erkölcsi elvekért har
colnak? És még ha harcuk szükségképpen tragikomikus, a raciona
lizmus és relativizmus korában a tragikomikum talán nem az egyik 
legerőteljesebb drámai hatás? Vitatható azonban az egész érvelés 
alapgondolata, az a feltevés, mintha a társadalmi szabadság hiánya 
és az erkölcsi relativizmus eleve kizárná a tragédia lehetőségét. 
Sehol sincs megírva, hogy csak társadalmilag független emberek, 
példának okáért csakis királyok és hadvezérek alkalmasak arra, 
hogy tragédiák hősei legyenek. Hebbel Anton mesterének, Ibsen 
Gregers Werléjének, Hauptmann Henschel fuvarosának sorsa talán 
nem tragikus? Még akkor is, ha elismerjük, hogy tragikus és szomorú 
nem egy és ugyanazt jelenti. Mindenesetre, antidemokratikus volna 
Schiller nyomán azt állítani, hogy az ezüstkanállopás nem lehet 
tragikus. Hogy tragikus-e valamely szituáció vagy nem, az csupán 
attól függ, mekkora erővel és kizárólagossággal jelentkeznek vala
kinek a lelkében különböző egymással összeegyeztethetetlen erkölcsi 
elvek” -  olvashatjuk itt, s legfőképpen arra figyelhetünk fel, hogy 
Hauser, amellett, hogy kétségtelenül a tragédia egyik leglényegesebb 
kritériumára, az egymással összeegyezhethetetlen erkölcsi elvek 
összeütközésére mutat rá, valójában egészen tágan értelmezi a tra
gédia fogalmát, mellőzve, hogy tudatunkban rendszerint tapad 
hozzá valami a heroikus fogalmából is, a „nagyságból”, a „méltó
ságból”, hogy a tragikus hősben, bármennyire nem csupán királyo
kat és hadvezéreket értünk alatta, feltétlenül kell lenni valami impo
nálónak. Ezért tűnik nekem úgy, hogy e tágan értelmezett tragédia
fogalomnak az elfogadásával tulajdonképpen csak a kérdés meg
fogalmazásán változtatunk, olyanformán, hogy vajon lehet-e korunk
ban szűkebben értelmezett „klasszikus” tragédiát írni, olyat, amely 
igazi tragikus hőst tételez fel. Egyébként a pontos megfogalmazás 
itt most kevésbé fontos, nem okvetlenül előfeltétele, hogy megpró
báljuk legalább valamennyire tisztázni a kérdést, amire legkevésbé 
éppen Gerold László válaszát érzem megnyugtatónak, azt ti., 
hogy mivel a tragédiát ma is élvezni tudjuk, tragédiát írni is lehet, 
tekintve, hogy végeredményben az eposzt is élvezhetjük, annak



ellenére, hogy anakronisztikusságát nemigen szokás kétségbe vonni. 
Viszont éppen a tragédia élvezése kapcsán vethető fel, nincs-e ebben 
része bizonyos hiányérzetnek is, a felemelő, a heroikus iránti szük
ségletünknek, olyan életérzések iránti igényünknek, amelyekről 
úgy gondolhatjuk, korunkban nem találhatók meg; ez egyébként 
semmiképpen se csupán világunk elidegenültségével, devalválódott 
emberi értekeivel vagy éppen „romlottságával” magyarázható, 
hanem legalább ennyire kiszélesedett ismereteinkkel, megváltozott 
társadalomszemléletünkkel és összetettebb emberlátásunkkal, azzal, 
hogy sok mindent, ami a régebbi korok embere számára felemelő
nek és heroikusnak tűnt a mögöttes társadalmi-lelki hatóerők isme
retében, ma kevésbé tiszteletreméltónak és felemelőnek látunk, de 
erről elmúlt korok remekeinek bűvöletében hajlamosak vagyunk 
megfeledkezni. Erre gondolva lehetetlen nem megkérdezni, nincs-e 
arról szó, hogy elmúlt korok tragédiaszerzői is hasonlóképpen érez
tek, s nincs-e ennek is bizonyos köze a tragédia sajátságos múlthoz 
való kötődéséhez, s ahhoz az optikai csalódáshoz, amelyben egy 
kicsit mindig az „elveszett aranykor” mítosza is benne rejlik. Min
denképpen szembeötlő ugyanis, hogy a tragédia sohase volt igazán 
a „jelenkor műfaja” (szemben a vígjátékkal, amely minden múltbeli 
konzervativizmusa ellenére mindig eleven kapcsolatot tartott a je
lennel, sokszor éppen múltbeli pozíciókról bírálva azt), bármelyik 
korban nézünk szét, ritkán találunk olyan művet, amely az író jele
nében vagy akár félmúltjában játszódik, figyelembe véve, hogy Szo- 
phoklészék éppúgy a múltból merítik tragédiáik tárgyát, mint 
Shakespeare vagy a romantikusok. Ezért derül ki, hogy a tragédia 
időszerűségének kérdésében valójában két kérdés rejlik. Attól 
függően, azt firtatjuk-e, hogy általában lehet-e ma tragédiát írni, 
vagy pedig ezt kérdezve, korunkban játszódó tragédiákra is gondo
lunk egyben.

Első, „szélesebb” formájában téve föl a kérdést, viszonylag köny- 
nyebb egyszerű igennel válaszolni, mivel bármennyire a tragédia 
ellen szóljanak is korunk bizonyos sajátosságai, a történelmi vagy 
éppen mitológiai téma mindenképpen több lehetőséget ad az írónak 
tragikus hős megformálására, tragédiához illő légkör megteremté-



séfé, esetleg éppen archaizáló nyelv segítségével, mégpedig minél 
régebbi tárgyhoz nyúl, annál inkább. Igazán perdöntőnek pedig 
mégis a műveket kell tekinteni. Anouilh nevezetes drámája, a Becket 
vagy Isten becsülete minden tekintetben tragédia, és maga Becket 
Tamás is mindenképpen megfelel a tragikus hős követelményeinek, 
viszont a darab problematikája, ember és szerep kölcsönös kapcso
lata a politikában, feltétlenül mai és mához szóló, míg az, ahogyan 
a szerző a szereppel való azonosulást bebizonyítja, a művet kétség
telenül tézisdrámává is teszi. De ugyanígy Sartre, Krleža, Illyés Gyula, 
Németh László, Háy Gyula nem egy történelmi drámája is feltét
lenül megfelel a tragédia kívánalmainak, méghozzá olyképpen, 
hogy közvetve nagyon is a máról szól, Gyurkó László Szerelmem, 
Elektrája is mindenképpen ide sorolható, némi megszorítással 
pedig Páskándi Géza nagyszerű darabja, a Vendégség is, tragikus 
alaphangjuk nyilvánvaló, s nem egy hősükben megvan a lenyűgöző 
és heroikus hatás, akkor ib, ha ezeket az alkotásokat gyakran át- meg 
átszövi az irónia, a szarkasztikus és szatirikus hang, méghozzá 
rendszerint olyankor vegyítve a tragédiába a komédia elemeit, amikor 
áttételesen a máról van szó, ami megint csak korunk világának 
„tragédiaellenessége”, illetve a tragédia „múlthoz kötődése” mellett 
szól, továbbá alighanem amellett is, hogy egy jelenkori eseményhez, 
bármennyire is tragikus, rendszerint annyi zavaró és torzító infor
máció tapad, nemegyszer ellentétes nézet és értékelés, hogy tragikus 
mivolta igazán csak később mutatkozik meg. Fokozottabban vonat
kozik ez -  és ezzel már a korunkban játszódó tragédia kérdéséhez 
érkeztünk -  a politikai szférára, a történelmi méretű eseményekre, 
vagyis arra a szintre, amelyen a régi nagy tragédiák egy jelentős 
része játszódik, éppen a politikában uralkodó végsőkig összetett 
és elidegenült viszonyok folytán, úgyhogy színre vitelükkor elkerül
hetetlennek látszik a szerkezet ábrázolása és modellbe sűrítése, ez 
pedig, mint már szó esett róla, a komédia irányába hat. Ezzel össze
függésben látszik problematikusnak a politikusnak mint tragikus 
hősnek a szerepeltetése is, bármennyire is bővelkedik a politikai 
tragikus helyzetekben és tragikus sorsú személyekben is. Hogy 
így látjuk, abban persze szerepe van annak a rosszalló mellékzöngé-



nek is, ami a politika alá szorult ember tudatában a politika fogal
mához tapad, emögött azonban komolyabb és mélyebb okok is 
meghúzódnak, olyanok, mint a frázisok eluralkodása, politikusok 
kacérkodása a történelemmel, ember és szerep kettőssége, kisszerű 
figurák „nagyemberes” pózai, amelyek a valódi nagyságot is elfed
hetik, egyszóval mindaz, ami a politika dehumanizálódása folytán 
a politikát az embertől idegen, külön szférába emeli, és ami a politika 
tragikumát voltaképpen létrehozza, de ugyanakkor gyakran láthatat
lanná és hozzáférhetetlenné teszi. Másként mutatkozik ugyanez 
a kérdés, ha a politikust a forradalmár fogalmával helyettesítjük 
(ami néha fedi a politikus fogalmát, néha nem), némileg tágabban 
értelmezve ezt a kategóriát a szokottnál. Maitin Luther King, Ben 
Bella, Che Guevara, Allende feltétlenül tragikus hősök, tragédiájuk 
úgyszólván a „szemünk előtt” játszódott le, s ez arra figyelmeztet, 
hogy a forradalmár mint tragikus hős -  nem is okvetlenül ezen 
a magas társadalmi szinten -  okvetlenül sok lehetőséget rejteget. 
Semmiképpen sem olyanokat persze, mint Visnyevszkij optimista 
tragédiája, amelynek hősnője mindig tudja, mit kell tenni, s mindig 
is azt teszi, amíg csak az ellenség kezétől el nem esik, úgyhogy két
ségtelenül hősnek tekinthető, viszont a darabból éppen a dilemma, 
az „egymással összeegyeztethetetlen erkölcsi elvek” Hauser által 
nagyon is okkal fontosnak tartott összeütközése hiányzik, ami 
nélkül inkább csak köznapi értelemben „tragikusan” végződő 
drámáról lehet szó, s nem igazi tragédiáról. Sokkal inkább forradal
már-tragédiának érzem Sartre Piszkos kezek című drámáját, éppen 
hősének, a frakciós politikai gyilkosságba sodródó fiatal forradal
márnak tragikus tévedése miatt, aminek később maga is áldozata 
lesz, naiv hite, egyéniségének feladása, „mítoszvállalása” folytán 
azonban, bár a dráma félelmetes lényeglátással ragad meg egy rend
kívül fontos forradalmi kérdéskomplexumot, magát a figurát volta
képpen a „kisember-tragédiák” hősei közé sorolja. Az így megjelölt 
„műfajt” ugyanis csak akkor tekinthetjük tragédiának, ha a fogalmat 
valóban annyira tágan értelmezzük, ahogyan azt Hauser is teszi.

„Kisember-tragédiáról” beszélve természetesen nem a hős tár
sadalmi helyzetére gondolok, hanem arra, hogy az ilyen hős tragédi



ája nem a mítosz (s a mítosz forradalmi is lehet) és a belőle származó 
normák áthágásából fakad, hanem elfogadásukból, a „kollektív 
tévedéshez” nemegyszer elavult s a valóságtól meghaladott legendák
hoz való ragaszkodásból. Akár igaza van az ilyen hősnek, akár 
téved, igazsága vagy tévedése mindenképpen naivitásának folyo
mánya, sem igazsága, sem tévedése nem autentikus, nem önálló 
gondolkodás eredménye, s a heroikusságot is többnyire olyasvalami 
helyettesíti csak, amit jobb híján „tisztaságnak” mondhatunk, amiért 
is imponáló aligha lehet, mivel akit naivnak érzünk, annak sorsát 
ugyan átérezhetjük, és érzelmileg azonosulhatunk is vele, „nagynak” 
vagy éppen eszményképnek viszont már nem fogadhatjuk el. Leg
kevésbé éppen megformálója tekintheti annak, mivel „teremtménye”, 
látókörét tekintve, mindenképpen alatta marad, s ennek folytán 
mintegy felülről lehajolva hozzá, együttérző, belehelyezkedő lírával 
vagy a tragikomikum elemeinek segítségével formálhatja meg. 
Képszerűen szólva a kisember mint tragikus hős abban különbözik 
a klasszikus tragikus hőstől, hogy nem fölötte áll a maga világának, 
hanem alatta marad, amiért is az nem nyúl utána és nem „rántja 
sárba”, hanem ráomlik és maga alá temeti; az ilyen hős nem annyira 
elbukik, összeroppan inkább. Arthur Miller Willy Lomanja gyakran 
emlegetett reprezentánsa ennek a hőstípusnak, s ugyanúgy annak 
tekinthetünk egy másik Miller-figurát, a Pillantás a hídról Eddie 
Carbonéját is, akinek felülről formáltságát érdekesen jelzi a narrátor 
szerepét betöltő Alfieri ügyvéd jelenléte a darabban, aki mintegy 
a „hídról lepillantva tekint Eddie tragédiájára, de ide sorolható 
akár Blanche du Bois, Tennessee Williams A vágy villamosa című 
drámájának főszereplője is a maga görcsösen szorongatott illúziói
val, s nem is lenne különösen nehéz tovább folytatni a felsorolást, 
többnyire a magánélet problémáit színre vivő „privátdrámák” 
említésével. A kisember mint tragikus hős ugyanis csak kivételes 
esetben jelenik meg olyan kifejezetten politikai drámában, mint 
a Piszkos kezek, többnyire privátdrámák „lakója” inkább. Ez vég
eredményben azt is jelenti, hogy a hagyományos értelemben vett 
katarzis és drámaiság, a reális emberábrázolás és általában a külsősé- 
ges valószerűség inkább ezekben a drámákban található meg. Ugyan



akkor azonban nyilvánvaló, hogy mivel a szerkezeti modell csak 
ritkán lehet valós történet, a „kisember-tragédia és általában a pri
vátdráma korunk bonyolult valóságának csak kis részét foglalhatja 
magában, mindig kevesebbet, mint amennyit a társadalom szerkeze
tét, illetve a belőle leszűrt filozófiai gondolatot modell formában 
színpadra állító tézisdráma magában rejthet. Ennek folytán akár 
„szabályként is megjelölhetjük, hogy korunk drámairodalmában 
az érzelmi átélés, a katarzis lehetősége fordítottan aránylik a drámába 
sűrített valóságanyag mennyiségéhez, általános érvényűségéhez, 
illetve a modellhez. És mivel a katarzis, mint mindenekelőtt a tra
gédia függvénye, elsősorban a megértő-együttérző megközelítéshez 
kapcsolható, s ennek révén a naturális ábrázolási módhoz is, a napja
ink drámai alkotásainak értékeléséhez szükséges „műszert olyan
féle egyeneshez hasonlíthatjuk, amelynek egyik pólusán a tragédiát, 
jobbára egyedi vagy többé kevésbé tipikus eseteket, a magánélet 
problémáit, a belülről ábrázolást, a realisztikus eszközöket és a ha
gyományos értelemben vett katarzist találjuk, a másikon viszont 
a komédiát, a felülnézetet, a szerkezetet áttételesen bemutató konst- 
ruáltságot, az abszurd helyzeteket és az intellektuális örömök módo
sult, „modern” katarzisát. Arról persze talán fölösleges is külön 
szólni, hogy a művekben mindezek a sajátosságok rendszerint egy
mással keveredve jelentkeznek. Képzeletbeli egyenesünk vízszintes, 
tehát értékmérőnek semmiképpen sem mondható, hogy valamely 
alkotásnak e keveredés folytán létrejövő súlypontja annak melyik 
részén helyezhető el.

Értékmérő, azaz elmarasztaló csak az lehet, ha az említett sajátos
ságok rosszul, össze nem illően keverednek, ha valamelyik hiányzik 
közülük, vagy éppen egyikük teljesen egyedül marad. És persze az 
se mindegy, melyiknek jut ilyen egyeduralkodói szerep, mivel bár
mennyire is nehéz korunkban egy valós helyzetre épülő és naturális 
eszközökkel megírt drámába igazán sokat jelentő és a darab tár
gyán messze túlmutató mondanivalót beleszorítani, az ilyen drámát 
olyankor kell igazán üdvözölni, ha ez sikerült, egészen azonban 
akkor sem vethetjük el, ha hiányzik belőle, feltéve, hogy különben 
őszinte és hiteles, megragadó emberi drámát kapunk. Annál inkább



„könnyűnek találtatik” az olyan nem realista vagy éppen abszurd 
dráma, amelyben egyéb sincs bizarr vagy fantasztikus történetnél, 
illetve helyzeteknél, de ugyanakkor nem modellje semminek, nem 
értelmezhető. Akkor se lehetünk azonban elragadtatva, ha értelmez
hető ugyan, ám a végén kiderül, hogy a szerző olyasmit ábrázolt 
abszurd modell segítségével, ami realisztikus eszközökkel is könnyen 
megmutatható, ilyenkor tűnik ugyanis a modell értelmetlen és fölös
leges hipertrófiának, és támad olyan érzésünk, hogy drámaírónk 
ágyúval lőtt verébre. Ekkor kerül ellentétbe a mű azzal a végered
ményben minden nem realista alkotással szemben felállítható köve
telménnyel, hogy a valótlan mindig a valóért, a nem létező mindig 
a létezőért legyen.

Ezt pedig akár már ^alapvető szempontnak is megjelölhetnénk, 
sőt belőle kiindulva alighanem mindjárt két „szabályt” is felállít
hatunk kritikus és alkotó számára egyaránt. Közülük az egyik az 
lenne, hogy áttételes mondanivalót, illetve modellt elsősorban a nem 
realista, az abszurd vagy legalábbis abszurd felé hajló drámában kell 
keresni, a másik viszont azt mondaná ki, hogy abszurdot alkotni 
csak akkor igazolt, ha ez olyan valóság művészi ábrázolása, illetve 
gondolat kimondása érdekében történik, ami realisztikus eszközök
kel nem fejezhető ki. E két „szabály” gyakorlati alkalmazása azonban 
korántsem egyszerű, úgyhogy (bár különben is viszolygok ettől 
a szótól) már csak ezért is jobbnak láttam idézőjelben leírni csupán. 
Elméletileg, pusztán a logika felől szemlélve ugyan mindkettő 
kifogástalannak látszik, ám amint azzal próbálkozunk, hogy a gyakor
lati kritikában is rájuk támaszkodjunk, nyomban kiderül, hogy 
valójában ezek sem különböznek minden más esztétikai szabálytól, 
értékük mindenképpen viszonylagos csak, amiért is mindkettővel 
óvatosan kell bánnunk. Ami az elsőt illeti, vele viszonylag gyorsab
ban végezhetünk, mivel egy mondanivaló nélküli abszurd drámát 
önmagában valóban semmi sem igazol, s nehezen is hihető, hogy 
valaki ilyen mű megírásának szándékával lásson munkához, de még 
ha meg teszi is mondjuk utánérzésből, az, hogy üres játékról van 
csak szó, többnyire könnyen kimutatható, bármennyire is fenyegesse 
a kritikust az a veszély, hogy elsősorban türelmetlensége folytán



nem talál rá a mondanivalóra, amiként az alkotó is túl „rejtjelessé” 
teheti művét, s ezzel vagy elkedvetlenít, visszariaszt az értelmezéstől, 
vagy olyan értelmezés okozója lesz, ami homlokegyenest ellenkezik 
azzal, amit mondani akart. Második „szabályunk” dolgában viszont 
több komolyabb ok is megfontolásra késztet. Legfőképpen az, 
hogy a drámaírói gyakorlat nem nagyon igazodik hozzá, vagyis 
a többé-kevésbé abszurd dráma és a modell segítségével történő 
ábrázolás olyan területekre is betört, ahol elméletileg semmi keresni
valója nincs, gyakran valóban csupán divatból tapad valós2erűen is 
kényelmesen feldolgozható témákhoz, néha azonban olyan műve
ket is létrehoz, amelyeknek értékei semmiképp sem tagadhatók. 
Legfontosabbnak azonban az látszik, ami végeredményben mégis
csak a forma és tartalom szétválaszthatatlanságára figyelmeztet, 
az ti., hogy semmiféle olyan egzakt mércével nem rendelkezünk, 
amelynek birtokában teljes határozottsággal kimondhatnánk egy 
abszurd eszközökkel kifejezett témáról, hogy az realisztikusan is 
kifejezhető, anélkül, hogy a nem realista eszközök, pusztán azáltal, 
hogy jelen vannak, ne jelentsenek egyúttal valami mást is. Váratla
nul nem is egy dráma, hanem egy novella emléke villan elém, mellé
kesen arra is emlékeztetve, hogy ez a műfaj sok tekintetben közelebb 
áll a drámához, mint mondjuk a regény. Ilse Aichinger Tükörtörté
net című elbeszélésére gondolok, amely már csak azért is az agyamba 
vésődött, mivel évekkel ezelőtt én fordítottam le, s melynek „sto- 
ryjánál” -  arról szól, hogy egy fiatal lány kontár kézzel végzett 
abortusz következtében meghal -  nehéz elképzelni banálisabbat, 
míg azt, hogy a nyugatnémet írónő az eseményeket fordított sorrend
ben mondja el, olyképpen, mintha visszafelé pergetett filmet látnánk, 
első pillantásra hajlamosak vagyunk pusztán érdekességre való 
törekvésnek felfogni, amíg csak rá nem ébredünk, hogy éppen ebben 
a visszapergetésben rejlik az elbeszélés döbbenetes drámaisága, ez 
fejezi ki azt, hogy a valóság jóvátehetetlen, valóságosan az esemé
nyeket lehetetlen visszapergetni. Említhetek azonban drámát is, 
pl. Pavel Kohout Ilyen nagy szerelem című, nálunk is nagy sikerrel 
játszott művét, amelynek témája egy szerelmében csalódott lány 
öngyilkossága; ez talán még az előbbinél is banálisabbnak mondható,



ám a szerző módszere, az, hogy ő is „újrajátszatja” az eseményeket, 
s hogy ezt még egy „túlvilági bíró” irreális figurájának színpadra 
állításával is teszi, több a banalitás egyszerű ellensúlyozásánál. 
De ha nincs is többről szó ennél, akkor se szabad lebecsülni azokat 
a tisztán formai, gyakran kísérleti megoldásokat, amelyek bizonyos 
mindig meglevő „örök témákat” tesznek újra felvethetőkké, s ezáltal 
végeredményben arra figyelmeztetnek, hogy nem is annyira a való
ságban vannak banális érzések és helyzetek, inkább csak a művészeti 
megoldások lesznek idővel elkerülhetetlenül banálisakká.

„Szabályaink” feltételes használhatósága viszont arra emlékeztet, 
hogy amiként a fizikában sem létezik üres tér, hanem csakis az, 
amelynek törvényeit a benne elosztó anyag határozza meg, ugyanúgy 
nem léteznek művektől független esztétikai szabályok sem, vagyis 
valójában mindig a létező művek alakítják ki az esztétika térszerke
zetét. Akkor is, ha súlya, „tömege” kell hogy legyen annak a műnek, 
amely ezt a szerkezetet képes módosítani.

(1973)



SZERTEHULLÓ JEGYZETEK 
PÁSKÁNDI GÉZA DRÁMAKÖTETÉRŐL

Az eb olykor emeli a lábát. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1970.

Vannak könyvek, amelyek ellenállnak a szabályszerű recenziónak. 
Anyaguk talán mert nagyon is gazdag, mintha Prokrusztész-ágytól 
rettegne, menekül a fenyegető egyszerűsítésektől, tiltakozik, meg
makacsolja magát. Páskándi drámakötete, úgy látszik, ilyen: róla 
kialakult észrevételeim egyszerűen „nem hajlandók” töretlenül 
ívelő, egyetlen szálra felfűzhető egységes egésszé összeállni. Vagyis 
nincs más hátra, mint a „forgácsolás”, „szertehulló jegyzetek” 
készítése. Bármennyire viszolyogtam is mindig a meg-megszakadó. 
ismételt nekifutásoktól terhes szövegtől.

*

„FÉRFI:... Hát nem büntetik meg már az embereket, hogy nem 
zseniálisak? Csak a zseniket bünteti az isten? Fordítva miért nincs? 
Azért büntetni valakit, mert nem zseniális.

NŐ: Szörnyűi Már megint zseniális vagy.”
Mottó is lehetne ez Páskándi Géza kötetének élén, ha -  tekintve, 

hogy a mottót általában másoktól szokás kölcsönkérni -  nem maga 
Páskándi írta volna. Haljon meg bután című, sorrendben első „pár
beszédéből” idézett sorai ugyanis mintha tagadhatatlanul rendkívül 
izgalmas kötetének egyik leglényegesebb vonulatát és nem egy darab
ja alapvető konfliktusának leglényegét előlegeznék, a szerző szenve
délyes butaságellenességét, az értelem emberének heroikus és remény
telen küzdelmét az erőszakos ostobaság poshadtan mocsárszagú, 
mindent elnyelő ingoványával szemben, azét az emberét, aki kezdet
től fogva tudja, hogy az eleven sár menthetetlenül magába szívja, 
hiszen hiányzik a szilárd pont, amelyen harcához megvethetné a lá-



lát. Németh László ír Lányaim című könyvében arról, hogy valójá
ban mi mást is tehet az ember a butasággal, mint hogy tanulmányozza. 
Ezt teszi Páskándi is: párbeszédei és színművei valójában a vegyész 
vagy a bakteriológus retortái; bennük hozza létre a szerző a vizsgáló
dásának tárgyát leginkább leleplező körülményeket, a butaság leg
veszélyesebb fajtáinak, a „kollektív, társadalmi és hatalmi butaság” 
demonstratív célokat szolgáló tenyésztelepeit...

De talán nem folytatom ebben a hangnemben. Nem mintha 
nyomban visszavonni kívánnám a fentieket, hanem mert úgy tűnik, 
teljességgel érvényesnek csak akkor tekinthetném őket, ha csupán 
Páskándi ötleteit, mondanivalóját, mindig érdekes helyzeteit, „tár
sadalmi modelljeit” venném figyelembe. Sajnos azonban egyik-má
sik darabjának fogyatékosságait kötetének olvasása közben egy kicsit 
fájó szívvel voltam kénytelen regisztrálni. Fájó szívvel azért, mert 
a szemlélet, az attitűd, melyet a romániai magyar irodalomban min
denképpen jelentős író képvisel, rendkívül közel áll hozzám. Talán 
azt is mondhatnám, azonos az enyémmel; ezért sajnálom, hogy nem 
szólhatok egyértelmű, osztatlan elragadtatással róla. Persze még így 
is kényszeríteni kell magamat, hogy igyekezzem megőrizni tárgyila 
gosságomat, és ne menjek el szó nélkül Páskándi drámáinak bizonyos 
hibái mellett, bármennyire is szeretnék szemet húnyni felettük.

*

„Párbeszédek, színművek” -  jelzi alcímben Páskándi könyvének 
jellegét, s ennek megfelelően anyagát két részre osztja. A kötet 
elejét elfoglaló párbeszédek alapjában véve párbeszédes novellák, 
bár felfoghatjuk őket kis színpadi jeleneteknek is: közülük némelyik 
önálló, kiteljesedett kis műnek hat, legtöbbjük azonban inkább 
csak egy-egy írói ötlet első megfogalmazásának tűnik, szinte minde
gyikre jellemző az izgalmas szituáció, a lényegbe hatolás, s ezért 
nagyobbszabású művek csíráinak is tekinthetők. A sorrendben leg
első Haljon meg bután című írás korábban idézett kiragadott gondo
lata pl. legfőképpen a könyv két záródarabjában, A király köve és 
a Vendégség címűekben válik igazán művé, s kapja meg a probléma



súlyához illő dimenziókat, az Önkéntes tűzoltók-ban groteszk for
mában felvetett elidegenült és önmaga ellentétébe átcsapó küldetés
tudat viszont (a jelenetben szereplő önkéntes tűzoltók szüntelenül 
elhivatottságukról beszélnek, közben azonban békésen horgászgat- 
va nézik a közelükben leégő házakat, mivel „életük nagy tüzére” 
várnak, amelyet kizárólag ők vannak hivatva eloltani, a csodálatos 
tűzre, amikor „ég a víz”) később Az ügyben bontakozik ki teljes
séggel. Önmagában a legteljesebbnek ezzel szemben a jelenetek közül 
az őszinte pillanatot érzem, amelyben egy állását féltő vécésnénivel 
találkozunk, aki maga írja és rajzolja föl a mellékhelyiség falára 
mindazt, amit általában az ifjúság szokott elkövetni (miután a Páskándi 
ábrázolta világban állítólag leszokott erről), hogy utóbb legyen 
mit lemeszelnie, s addig folytatja ezt, amíg csak az illetékesek meg 
nem tiltják neki a meszelést, mivel úgy vélik, a rajzokból az ifjúság 
hangulatára és érdeklődési körére derülhet fény; ennek következtében 
aztán a néni mintegy az „ifjúság pótlékává” lesz, úgyhogy természe
tesen a „közvéleménykutató szervek” következtetései is mérhetet
lenül távol kerülnek a valóságtól, vagyis az alig négyoldalas kis 
jelenet hatalom, manipuláció, érdek és mítosz egymásra hatását 
torzképben bemutató remek kis modellé válik. Az alaphelyzetet és 
a színpadi megoldást tekintve ugyancsak érdekes a Józsi ácsolt, 
Mari szült című, kissé már a színművek felé mutató jelenet, a Jézus
legenda, illetve az egész megváltás-mítosz sajátosan groteszk para
frázisa, bár ebben a formájában inkább csak vázlatnak hat, amelyből 
esetleg alaposabban kibontakoztatott, valóságos, egész estét betöltő 
színpadi művet is lehetne formálni.

♦

A kötet túlnyomó részét azonban a színművekként kategorizált 
alkotások teszik ki. Jellegük alapján ezek is két részre oszthatók.

Egy részük hamisítatlan abszurd színműnek tekinthető. Vagy 
akár „abszurdoidnak”, ahogyan Páskándi nevezi őket. Bár nem 
tudom, mennyire van szükség erre az újszerű kategóriára.

„Az a fajta színház, amilyet én szeretnék, nem abszurd, sokkal



inkább abszurdoid. Az abszurd jelenség, a képtelenség, az ész-ellc- 
nesség, a véletlenek uralma ott van a világban, a múltban, a jelenben, 
sőt a jövendő történelmében is, mint fájó, eszünket bontó lehetőség. 
Ezt a jelenséget szeretném a legpontosabban körülírni, mert sze
rintem a pontosság esztétikai kategória. Én nem igenlem az abszur
dot, nem is kerget kilátástalanságba, de tudomásul veszem azt is, hogy 
egyetlen fegyverem van ellene: a precizitás: az értelem indulata.”

A könyv elé írt rövid bevezetőben olvasom ezeket a sorokat, 
számomra azonban így sem egészen világos, mennyiben indokolt 
ez a műfaji elhatárolás. Nem látom az alapvető különbséget, a válasz
tóvonalat, mely lényegbevágóan elhatárolná Páskándi abszurdoidjait 
Ionesco vagy Beckett abszurdjaitól. Ügy tűnik, Ionesco és Beckett, 
eltekintve attól, hogy mennyire hisznek az értelemben, az értelmetlen
ség felmutatásával maguk is az értelemre apellálnak, ugyanúgy, 
ahogyan Páskándi is teszi. Vagy Páskándit specifikus külső okok 
készítették arra, hogy abszurdiait valamiképpen megindokolja, mond
juk így, szalonképessé tegye? Ebben az esetben értem, világos...

*

De talán felveszem inkább az elejtett fonalat. Essék szó valamennyi 
darabról, szép sarjában, úgy, ahogyan követik egymást. Némelyi
kükben a szituáció vagy a cselekmény önmagáért beszél.

Mint például a Külső zajok avagy: Kopa úrtól nem kell félni 
esetében. A színen hivatal. „Valaki” (így hívják a darab egyik sze
replőjét) bevezeti a színre a tagbaszakadt, brutális külsejű Kopa 
urat, közli, hogy nem kell tőle félni, majd távozik. Kopa úr a színen 
marad, mozdulatlanul áll. A hivatalban dolgozó vagy inkább nem 
dolgozó három hivatalnok közben saját semmittevését indokolja 
(„A munkaidőben érezzük a szabadidőt. A szabadidőben a munka
időt.”), ódákat zeng a hivatali kötelességről, saját odaadásáról, a kö
telező derűlátásról, és gyalázza a „hivatal ellenségeit”. „Valaki” 
időnként visszatér, és egyre fenyegetőbb formában megismétli, 
hogy Kopa úrtól „nem kell”, „nem szabad”, illetve „tilos” félni. 
A befejezés: Kopa úr egyetlen fenyegető gesztusa után függöny.



De érezzük, hogy a hivatalnokokon nyomban úrrá lesz a legnagyobb 
fokú rettegés. Kissé még a rövid jelenetek vonásait viseli magán. 
Az a fajta abszurd, amelyhez a mélyebb mondanivalót a hangulati 
elemek hatására inkább csak „hozzáérezzük”, semmint magában 
a szövegben rejlik.

A bosszúálló, a kapus, avagy: kérjük a lábat letörölni viszont 
minden tekintetben, a mondanivaló súlyát tekintve is kitűnő, hami
sítatlan abszurd, a kötet egyik legjobb darabja. Cselekménye röviden: 
az „Első Lábtörlő Intézetben”, ahol szigorú rendszabályok követelik 
meg az alkalmazottaktól és ügyfelektől lábuk letörlését, váratlanul 
megjelenik tolókocsijával egy lábatlan nyomorék (Szakáll), az inté
zet korábbi, a háborúban századosként szolgáló igazgatójának volt 
katonája, aki a háborúban vesztette el lábát. Nyomorékságáért egy
kori parancsnokát vádolja. Kettejüknek a szituációt maximálisan 
kiaknázó párbeszédéből kitűnik, hogy Szakáll akkor elmulasztott 
parancsmegtagadását igyekszik pótolni, ezután revolverrel arra 
kényszeríti az igazgatót, hogy újrajátsszák akkori utolsó találkozásu
kat, mely annak idején úgy ért véget, hogy Szakáll engedelmesen 
kivonult őrködni a fagyos éjszakába, ennek következtében végül is 
mindkét lába lefagyott. Ezúttal azonban, e különös „repríz” során 
„megtagadja a parancsot”, és végez egykori felettesével. A néhai 
igazgató posztját elfoglaló korábbi helyettese segítségével azonban 
elkerüli a büntetést, tettét önvédelemnek minősítik, sőt kapusként 
állást kap az intézetben: feladata mindenekelőtt annak megakadá
lyozása, hogy az új igazgató is hasonló gyilkosság áldozatává váljon. 
A darab, kulminációja hogy valóban megjelenik egy újabb lábatlan 
tolókocsis (Doma), s közli Szakállal, hogy az új igazgató állást 
kínált neki. A most már „birtokon belüli” Szakáll, kihasználva, hogy 
valóságos testi helyzete a portásfülke jóvoltából sorstársa előtt 
rejtve marad, a lábakkal és hivatallal rendelkezők fölényével fogadja, 
hosszabb szóváltás után azonban mégis kénytelen kigördülni a por
tásfülke védelméből, dulakodni kezd Domával, kettejük küzdelméből 
pedig végül is az utóbbi kerül ki győztesen: Szakáll tolószékével 
együtt valahová a mélységbe zuhan. A második számú igazgató 
viszont a lépcsősor tetejéről közönyösen szemléli a furcsa párviadalt;



neki mindegy, melyik nyomorék tölti be a kapus tisztjét. Nagyszerű, 
tiszta, jól „leolvasható” képlet ez, talán azt is mondhatnám,, a törté
nelem sűrített kivonatának” vegyi formulája. A darab olvasása 
közben ugyan néhányszor eszembe jut Karinthy Frigyes Dr. Ugyanaz 
című rövid, kétrészes monológja, amelyben egy utas szólal meg 
villamosra szállás előtt és után, természetesen más-más módon; 
Karinthy figurája demagóg törtető, Páskándié viszont nyomorult 
kisember, akit a történelem hernyótalpai nyomorítottak olyanná, 
amilyen. De talán ennél is lényegesebb, hogy Karinthy éppen csak 
felvillantja s tényként állítja elénk, amit Páskándi analitikusan részle
tezve, belső folyamatként igyekszik megragadni. A „hatáskörét” 
elfoglaló Szakáll nagy monológja a darab legragyogóbb részlete. 
Érdemes bemutatni a benne lejátszódó „adaptálódási folyamat” 
egy-egy állomását:

Először megrészegül: . (Lekönyököl, jó l erősen próbálgatja a%
asztalt) Kibír ez kettő olyat is, mint én. (Körülnéz- Sóhajt.) Olyan 
jó erős itt minden. Ott az a lépcső, az is milyen erős. Meg ez a kis 
portáskunyhó. A szék, az asztal (lenyúl), lába van, jó erős lába. Itt 
lába van ám mindennek! (Hirtelen hallgat el, kis szünet) Szóval ez az 
enyém, ez mind az enyém. Minek kellene már az a vacak főd, ha van 
ilyen takaros kis kunyhója az embernek. Innen engem az isten se 
túrhat ki.”

Aztán megretten, riadalommal tölti el, hogy egy gépezet részévé 
vált, amelynek rendeltetését, belső mechanizmusát nem ismeri: 

„Micsoda dolog az, hogy a kapus se tudja, kinél van a kulcs? 
Nekem, a kapusnak tudnom kell, ha senki se tudja, de nekem szabad 
tudni. Ha mindenki elől dugdossák is, nekem mondják meg, hol 
van, kinél van, mert én kapus vagyok, s hogy lehetek kapus, ha még 
ennyit sem tudok. (...) Istenem, milyen kapus vagyok én, ha még 
ezt se tudhatom?”

Végül beletörődik helyzetébe, lemond tulajdon értelméről, „meg
neveli” önmagát:

„Éngem ide tettek, s ha ide tettek, akkor van minden, mert nem 
véletlen, hogy ide tettek és éngem tettek ide. Akkor ez azt jelenti, 
hogy én itt felelek. Én felelek a jelszóért. (Kis szünet.) Néha elvesztem



a fejem et, mert gondolkodom, de et(t nem kell tenni, ehelyett csak arra kell 
gondolni, csak arra az egyre kell gondolni, hogy Ingem ide tettek is én kapus 
vagyok. A többi nem számít.”

De még valami élesen szemünk elé villan ebből a darabból: az 
elnyomóknak mindig szövetségesre van szükségük, elnyomás csakis 
az elnyomottak közreműködésével képzelhető el. Csakis a Szakáitok 
és Domák közreműködésével. A befejezés egyébként fölvet bennem 
egy lehetséges alternatívát, bár valószínűleg a szerző is gondolt erre: 
talán úgy is be lehetett volna fejezni a darabot, hogy miután Doma 
elfoglalta helyét, egy harmadik tolókocsis jelenik meg...

Az Akik nincsenek a Brehmben ezzel szemben az abszurd játék 
egy másik változatát képviseli. Helyzeteinek abszurditása a formális 
logikával folytatott virtuóz játékon alapszik, azon, hogy a darabban 
egymásra halmozódó képtelen helyzetek logikailag látszólag támad- 
hatatlanok, illetve a játék kedvéért készek vagyunk ilyennek elfogadni 
őket. A cselekmény szinte kizárólag az egyik pillanatról a másikra 
kialakuló látszathelyzetekre és az ezekből adódó félreértésekre épül, 
ennek folytán ez a darab kissé a régi típusú vígjátéknak s egy kicsit 
talán a belőle kifejlődött kommersz vígjátéknak rokona is, bár 
azáltal, hogy a félreértések csak részben tisztázódnak (a félreértések 
sorozatát „Alacsony” azzal indítja el, hogy beállít a Zoológiái 
Könyvkiadóhoz, és kifogásolja, hogy „nincs benne a Brehmben” -  
a végén kiderül, hogy ezt egy állattani cikkére értette), s a szerkesztő 
a félreértés áldozataként továbbra is az elmegyógyintézetben marad, 
a befejezés cseppet sem hasonlít az efféle komédiák szokásos, meg
nyugtató lezárására. A komoly gondolati magot viszont legfőképpen 
a ,formális” és „abnormális” fogalmának riasztó relativitásával 
folytatott játék képviseli. A szerzőnek, darabja minden bohózati 
jellege ellenére is, elsősorban az alábbihoz hasonló párbeszédek 
révén sikerül megdöbbentenie és gondolkodásra késztetnie olvasó
ját, illetve nézőjét:

PROFESSZOR:... önöknek tudniuk kell, hogy az emberek 
épelméjűségét vagy betegelméjűségét eleddig nagyon könnyű volt 
megállapítani.



ORVOS: No és?
PROFESSZOR: Azért volt könnyű, mert a többséget vettük 

normálisnak, a kisebbséget pedig abnormálisnak. No már most: 
az a gyanúm, hogy a statisztika elért az ötven százalékhoz. Vagyis: 
ötven százaléka az emberiségnek épelméjű, ötven pedig nem.

ALACSONY: Hát akkor rendben van. Tudjuk, hogy ki az ab
normális... A másik ötven. Mindig a másik ötven.

PROFESSZOR: Épp az, hogy nem: mert mind a két ötven száza
lék joggal kérheti a közvéleményt, hogy őt számítsa normálisnak. 
Értik ezt?

SZERKESZTŐ: Vagyis mivel a két rész egyenlő, nem tudunk 
dönteni, ami az épelméjűség normáit illeti?

PROFESSZOR: Úgy van! Erről van szó.
SZERKESZTŐ (tűnődve): De milyen közvéleményt kérjünk fel, 

hogy megállapítsa rólunk, épeszűek vagyunk-e? Milyen közvéle
ményt? Hol van az a közvélemény? Mind a két ötven százaléknak 
külön közvéleménye van. Hova forduljunk?...

Az előbbi, némileg talán sovány mondanivalójú, de igen ügyesen
felépített darabbal szemben Az ügy címűt, ami a formát, a „kerek
séget” illeti, a „filozófia” kissé mintha szétfeszítené. Pedig az alap
helyzet, mint Páskándi úgyszólván valamennyi darabjában, itt is 
rendkívül izgalmas. A szenilisen motyogó „Ez az úr” irodáját
W. C.-nek álcázza, s az ide belépőket valami pontosan körvonalazni
nem tudott „önmagáért létező” ügynek igyekszik megnyerni, majd 
mikor rábeszélése nem jár eredménnyel, leüti és begyömöszöli 
őket egy hatalmas beépített szekrény ajtaján. Ezután magában 
a „szekrényben”, azaz, mint megtudjuk, a túlvilágon vagyunk: az 
itt ábrázolt helyzet sokban emlékeztet Sartre Zárt tárgyalására, 
s bizonyos értelemben Mrožek Sztriptízére is, mivel a színen most 
„Ez az úr” áldozataival, az emberi társadalom különböző típusaival 
találkozunk, a középpontban „Komor úrral”, az önmagát vezetésre 
hivatottnak érző értelmiség képviselőjével, aki korábban „Ez az 
úrral” vitázva az ügyön éppen az emberközpontúságot kérte számon 
(„Nincs ügy rajtam kívül. Ügyön kívül én sosem lehetek.”), most



pedig társait igyekszik fegyelmezni, erkölcsi tartásukat (ami való
jában nincs is) megőrizni, s így biztosítani számukra a fennmaradást, 
illetve megérkezésüket a mennyországba. Velük folytatott, több
nyire karikírozó szimbólumokkal ábrázolt harcában azonban, a ti
tokzatos hatalmak jóvoltából ugyancsak áldozattá vált „Ez az úr” 
segítségével csupán megsemmisíteni sikerül őket, hogy utóbb, 
mivel tanúja volt gyengeségének (ti. hogy evett a helyiségben fel
halmozott ételekből, amit pedig korábban társainak megtiltott), 
vele is végezzen, úgyhogy végül is eljut a mennyországba, ám itt 
közlik vele, hogy az egyedül érkezőket nem fogadják be. „Komor úr” 
tehát, aki eleinte Jónás módjára vonakodott az „ügy” szolgálatába 
állni, majd minden erejével küzdött érte, végül is nem csupán társai, 
de az ügy hóhéra is lesz. Ennyi is elég talán, hogy éreztessük, maga 
a „story” kitűnő, olyan parabolaszerű építmény, amelynek nagyon 
is valóságos politikai-történelmi vonatkozása van, nagy kár azon
ban, hogy a rendkívüli gondolatgazdagság és a számos nagyszerű 
részlet ellenére, talán helyenkénti túlírtsága miatt is, valahogy szét
esik, parttalanná válik. Páskándinak mintha nem sikerült volna 
megtalálnia az igazi hangot ehhez a darabhoz, ez részben talán sajátos 
kísérletezésén is múlik. Szereplői ugyanis, bevallott írói törekvés 
folytán, minduntalan hangnemet váltanak, „egyik percről a másikra 
kezdenek fennkölten, szónokian, paposán, régiesen vagy éppen 
közönségesen” beszélni, aminek ugyan lehet bizonyos funkciója 
(arra is utalhat, hogy az „ügy” nem pontosan meghatározott, sok 
mindent jelenthet), alapjában véve azonban valahogy „atonálissá”, 
összhatás nélkülivé teszi a darabot. De még ennél is kevésbé szeren
csés megoldásnak tetszik Szent Péternek és a „Jó isten hangjának” 
szerepeltetése; valószínű, hogy sokkal jobb megoldás lett volna, ha 
a „felsőbb hatalmak” megtestesítői nem a keresztény (vagy bármely 
más létező) vallás kelléktárából kerülnek a műbe, a Jó isten össze
gező tanulsága pedig túlságosan is „madáchian” fennkölt (ám még 
sem parodisztikus I), és sehogy sem illik a darab helyenkénti pompás 
„fekete humorához”, nemegyszer a burleszk felé közelítő harsány 
komikumához. Ennyire széles regiszteren játszani egyetlen művön 
belül, úgy tűnik, mégis kissé kockázatos vállalkozás.



Szerkezetileg ügyesebb, egységesebb a Kalauz nélkül című darab, 
mely mondanivalóját tekintve sokban rokona az előbbinek, lényegé
ben azonban a kisemberi-kispolgári vakhit, a mindenáron hinni 
akarás, valamint hit és érdek kölcsönhatásának, egymással való 
szimbiózisának abszurd szatírája. Az alaphelyzet és mondanivaló 
ezúttal összhangban van a feldolgozással, a fabula pedig önmagáért 
beszél. A darab szereplőit, a vonaton utazó négy embert egy ötödik 
— mivel rendkívül határozottan és fenyegetően állítja — arról győzi 
meg, hogy „az asztal ugat, a szék nyerít, az abrosz nyávog”, majd 
miután a dolgok úgy alakulnak, hogy utasaink egyike ebtenyésztő
ként, a másik lótenyésztőként, a társaság két nőtagja pedig közösen 
macskatenyésztőként csinálja meg a szerencséjét, évek múlva együtt 
utazva ismét összetalálkoznak „megváltójukkal”, aki azonban már 
nem emlékszik egykori „kinyilatkoztatására”, úgyhogy a mélysége
sen csalódott társaság egyik tagja végül is kilöki a vonatból, ám hogy 
hitük továbbra is töretlen maradhasson, az író az utolsó jelenetben 
sejteti, hogy a szereplők idővel meggyőzik magukat, hogy valójában 
nem is egykori „prófétájukkal” hanem csupán hasonmásával talál
koztak. Valójában ez a kötet legkerekebb, legtipikusabb abszurdja. 
Fölösleges sallangot, „túlfilozofálást”, vontatottságot alig találunk 
benne. Az, hogy a szereplők a darab folyamán végig képtelenek 
eldönteni, megy-e a vonat vagy áll, első pillantásra talán csak a légkör 
titokzatossága fokozásának hat, vagy legfeljebb ügyes technikai 
fogásnak, aminek folytán nem kell lelassítani a cselekményt azzal, 
hogy a vonat állomáshoz érkezik, elindul az állomásról stb. Azután 
jut csak eszünkbe a lehetséges asszociáció, a nehezen eldönthető 
kérdés: haladunk-e vagy pedig egy helyben vesztegelünk. S valóban, 
ha az efféle bárgyú hivőség, a vele összefüggő önhipokrízis múltbeli, 
illetve jelenlegi „mennyiségére” gondolok, nagyon is kérdésesnek 
érzem a haladást. S a jelek szerint Páskándi is így érzi. Még ha darabja 
végén derül is ki, hogy a vonat robog, ezt azonban már inkább 
csak a cselekmény logikája követeli meg: tudatni kell a nézővel, 
hogy a szerelvényből kitaszított próféta halálra zúzta magát.

*



Ennyit az „abszurdoidokról”. A kötet három utolsó darabját 
ugyanis, bármennyire is tartalmaznak abszurd elemeket, csak bizo
nyos megszorítással lehet akár abszurdnak, akár abszurdoidnak 
nevezni. Valójában három formailag egymástól igen eltérő darabról, 
egy erősen farce-jellegű verses mesejátékról, egy nagyon is aktuális 
kérdéseket feszegteő „mitológiai játékról” s egy egészen sajátos 
hangvételű, anyagát szabadon kezelő történelmi drámáról van szó. 
Az alapgondolat azonban annál inkább egybefuzi őket: a jobb 
híján konfliktusnak nevezett valami mindhárom darabban kettős 
töltetű, két pólus között feszül: az egyiken hatalom és ostobaság, 
a másikon az örök vesztésre ítélt kiszolgáltatott értelem és etikai 
fölény csapódik ki. A korábban idézett mondat a zsenialitásról való
jában ezekben a színpadi alkotásokban érik művé, s egyben Páskándi 
eddigi drámaírói munkásságának csúcsává is.

A címadó Az eb olykor emeli lábát a szerző műfaji megjelölése 
szerint „verses mesejáték, avagy stílusparódia a romantikáról”, 
különös módon azonban mintha az utána következő két dráma 
s egyben minden „mártírdráma” paródiája is volna. Valójában azon
ban több is ennél: a középkori köntösbe öltöztetett, azt is mond
hatnánk, Grimm-mesékből elénk lépő figurák, a királyi udvar 
különféle tisztségviselői, voltaképpen a közös érdek sugallta „lapí- 
tást”, a „hallgatás összeesküvését” testesítik meg, amikor a darab 
színhelyét képező meseország (akár Eufémiának is elkeresztelhetnénk) 
törvényeihez tartva magukat, nem hajlandók nevén nevezni a trón 
alatt talált kutyapiszkot, inkább hosszasan vizsgálgatják, sőt való
ságos tudományos symposiont tartanak, s látszólag még a halálos 
ítéletet is készek vállalni, mivel az ország királya éppen arra akarja 
kényszeríteni őket, hogy a „gyereket” nevén nevezzék. Rövidesen 
kiderül azonban, hogy voltaképpen mégsem ők azok, akik „hitükért” 
életüket is készek kockára tenni, hanem a félig-meddig narrátori 
szerepet is betöltő Hírnök, aki kiejti száján az inkriminált kifejezést, 
lévén, hogy a királynak mégsem kell az igazság, mivel úgy véli, hogy 
„Ezek hazudtak, ámde szépen: (s ha te igazat mondtál nékem,/ az 
igazságod olyan rút, hogy / illett volna inkább hazudnodI”, vagy 
amint Páskándi a darabhoz írt bevezető sorokban megjegyzi: „sem



az igazság, sem a nem-igazság nem kell az uralkodónak, bár igazságra 
biztat, hanem csak az kellene, amit ő már kimondott: egyfajta igaz
ság, ami neki jó ”. Hírnökünket tehát az inkvizíció elé állítják, s a mág
lya veszélyétől csakis állításának visszavonása árán szabadulhat. 
Ezt a befejezést persze a darab paródiaszerűsége, de még inkább 
megkapó, „tündérien vaskos” hangvétele is megköveteli, ugyan
akkor azonban ez a végkifejlet szükségképpen magában rejt egy 
olyanféle tendenciát is, amely, ha szavakba öntenénk, valahogy így 
hangzana: „nem érdemes minden kutyagumiért feláldozni az életet”, 
sőt egy kicsit talán úgy is, hogy „minden ügy kutyagumit ér, ha 
egyszer hiába áldozzuk életünket érte”. Páskándi darabjának konk
lúziója tehát itt egyaránt értelmezhető derűs életigenlésnek és le
mondó, rezignáltan legyintő, keserű fintornak, s ezen a különös 
kettősségen alig változtat valamit a Hírnök zárószava, amelynek 
végén mintegy „eppur si muove”-ként kimondja: „és mégis: AZ EB 
OLYKOR EMELI LÁBÁT”, ami által különben a darab egy kissé 
mintha konkrétan a „Galilei-témakört” is parodizálná, azt példázva, 
hogy az igazság, ha fényes nappal hallgatni kényszerül is, Stefan 
Zweig szavával élve, „csendes éjszakákon kezd beszélni”. De már 
azért is érdemes nagyon komolyan venni ezt a csupán látszólag köny- 
nyed és játékos darabot, mivel bizonyos, lényegüket tekintve egy
szerű és érthető társadalmi-politikai jelenségek manipulációs ködö- 
sítése-szépítése nagyon is korunk jelenségének számít. A Hírnök 
frappánsan csúfolódó verssorai mintha a szocializmus bizonyos 
korszakainak kötelező hurráoptimizmusát és az erre a korszakra 
eső koncepciós pereket is eszünkbe juttatnák:

„Visszavonom, hogy lenne ily szó.
Ha lenne -  rosszabb. Ha nincs -  az is jó.
Visszavonom, mert, ó, ilyen nincs, 
s a föld csak illat, drágakő, kincs...
Mikor a csorda este ballag, 
nyomukban lapos szirmok hullanak.
Mikor juhnyáj jő szaporán, 
finom som a lába nyomán.



Mikor olyik nap gyalog is jár,
Harcolni indul, ó, a király.
Mikor az eb lábát emelve 
sandít -  egy oszlopot szemelve, 
azt nézi ő, milyen a stílus: 
dór-e, jón-e, avagy korinthus?... ”

A király kövé-ben (Pygmalion és Gaíatea) azonban nyomát sem 
találjuk az álcázó bohócfintoroknak és a csörgősipkának. Közép
kori köntös helyett ugyan mitológiai álruhával találkozunk, mögüle 
azonban sokkal leplezetlenebből villan elő a korunkra nemcsak 
vonatkoztatható, de egyértelműen vonatkozó mondanivaló. Páskándi 
itt Pygmalion legendáját és az Oidipusz-mondát kapcsolja egybe, 
sőt még Hérosztratésznak, az efézusi Artemisz-templom felgyújtó
jának is szerepet ad, hogy aztán az ő segítségükkel boncolgathassa 
hatalom és művészet (illetve művész) kapcsolatát, alkotó és alkotás 
viszonyát, az utóbbit legfőképpen az alkotásnak az alkotótól való 
elidegenülése, illetve elidegenítése síkján. Thébai városában vagyunk, 
Oidipusz uralkodása idején, akinek ekkor még nincs tudomása 
tulajdon vérfertőző házasságáról. Itt él Pygmalion is, a zseniális 
szobrász, akit Oidipusz saját szobrának elkészítésével bíz meg. 
Pygmalion azonban, amikor a királytól kapott márványt (a „király 
kövét”, amely itt a „társadalmi megrendelés” szimbóluma) faragni 
kezdi, egyszer csak rádöbben, hogy keze nem engedelmeskedik 
akaratának, s vésője nyomán egy csodálatos lányalak, Galatea bonta
kozik ki, akibe, mint nőeszményének megtestesülésébe halálosan bele
szeret, Artemisz istennő pedig fohászára Galateát elevenné változ
tatja. Pygmalion bűne tehát nyilvánvaló: a király márványából más 
szobrot faragott, s ezt még azzal sem teheti jóvá, hogy saját pénzén 
vásárolt márványból sietve elkészíti Oidipusz szobrát is, amely 
még így is remekmű. A kéjsóvár Oidipusznak ugyanis most már 
a megelevenedett alkotás, Galatea kell, sőt különös módon maga 
a lány is a királyhoz vonzódik, amivel -  úgy tetszik -  a szerző talán 
azt akarta jelképezni, hogy bizonyos körülmények között maga az 
alkotás is, látszólag önálló életre kelve s alkotójától elszakadva,



kezes bárányként a hatalom gyönyörűségére szolgál, illetve annak 
eszközévé válik. Pygmalion azonban vonakodik a király követelésé
nek eleget tenni, nem hajlandó simán átengedni Galateát, emellett pe
dig, mivel helyzete korábban kiváltságos volt (a többi szobrásszal 
szemben nemcsak a király szobrain dolgozhatott, hanem még „keb
let és feneket” is faraghatott!), még talpnyaló és tehetségtelen mű
vésztársai is a vesztére törnek. Megszületik a vád: Pygmalion tulaj
don lányával vérfertőző viszonyban él, csodáról szó sincs, a szobrot 
Pygmalion sokáig titkon idegenben neveltetett lányáról mintázta, 
hogy utóbb az alkotást az eleven modellel cserélje föl. Üjabb vádpont 
Artemisz istennő profanizálása és a hivatalos papság megkerülése, 
a vád tanúja pedig éppen az Artemisz templomát felgyújtó Héroszt- 
ratész, aki szerint Pygmalion sokkal jobban felháborodott volna 
tettén, ha az istennőnek valóban hálával tartozik. Hamisítatlan 
huszadik századi bírósági komédia tanúi leszünk tehát, ahol az Ítélet 
egy pillanatig sem lehet kétséges (méregpohár), s ezzel összefüggés
ben a mondanivaló élét fokozza, hogy Oidipusz olyan bűnért ítéli el 
Pygmaliont, amihez hasonlót, ha tudtán kívül is, ő követ el (a hata
lom tehát olyan bűnöktől is terhes, amelyeknek nincs tudatában), 
Pygmalion pedig már csak tehetetlensége folytán is ártatlan az ellene 
felhozott vádban. Páskándi vádirata viszont nemcsak a hatalom 
művészetet elnyomó és az alkotást a maga céljaira kisajátító törekvései 
ellen irányul, hanem a hatalomhoz törleszkedő, besúgástól sem vissza
riadó dilettáns álművészek ellen is, akiken legalább akkora részük 
van Pygmalion tönkretételében, mint magának a műpártoló szerepé
ben tetszeglő Oidipusznak, aki egyébként sem tekinthető szabadnak: 
vonzódik ugyan Pygmalionhoz, az ihletett alkotóhoz, ugyanakkor 
azonban saját hatalmának és hiúságának foglya is, kénytelen az általuk 
diktálta szerep szellemében cselekedni. A „szervezett középszerűség 
ideológusa” nem is ő, hanem tanácsosa, a Pygmalion perében bíró
ként is szereplő Epigonész, a tragikum viszont abban van, hogy 
a hatalom embere, eltekintve attól, hogy kinek érdekében teszi ezt, 
kénytelen az ő „intelmei” szerint gyakorolni hatalmát. De lássunk 
valamit ezekből az intelmekből, már csak azért is, mert ez valamennyi
re a mű éléből is ízelítőt adhat:



EPIGONÉSZ: Azt mondom mégis, királyom, hagyd a tehetsége
ket. Ne bámuld őket, ne gyújtsd köréd, ne adj nekik teret. A tehetség 
igen veszélyes ám. Ezek szeretik, ha kényeztetik, körülrajongják 
őket. Szavuk megbízhatatlan, mert csak bensőjükre hallgatnak 
leginkább, csupa szeszély minden moccanásuk, olykor képesek szem
beszállni istennel magával, nem is beszélve rólad, a királyról. Köve
telőznek, csillogtatják az elmét. Gyakran gunyorosak és lenézik 
a szorgalmas halandót. Mondom, Oidipusz, egy királynak semmi 
keresnivalója a tehetségek körében, s a tehetségnek a király körül...

OIDIPUSZ: Hát akkor mit ajánlasz?
EPIGONÉSZ: A jámbor szorgalmasokat, a szófogadókat gyújtsd 

magad köré, kikben annyi tehetség sincs, mint a körmöm feketéje, 
de tudják ezt, s ezért hűséggel bizonyítnak. Ezektől ugyan ne várj 
szikrázó szellemet, de hátad mögötti szót, gyilkos mosolyt és árulást 
se várhatsz.

OIDIPUSZ: A hatalomból a szellemet kizárjam?
EPIGONÉSZ: Feltétlenül. A szellem elpuhít. Ha cselekednél, 

kezed megköti. Mondom, Oidipusz, uralkodj a tehetségek elleni 
őket kizárva minden hatalomból, meglátod majd, mily sokáig 
trónolsz.

Összetetten láttató és rendkívül sokatmondó darab tehát A király 
köve, amely népes szereplőgárdájával művészek és álművészek egész 
kis galériáját vonultatja föl (Pygmalionon kívül Kajax, Boreasz, 
Tantosz szintén a művész, illetve a dilettáns egy-egy, különböző 
indíttatású típusát képviselik), mondanivalója pedig nem is szorít
kozik csupán a művészet és a hatalom itt ismertetett antagonizmusára, 
ugyanis külön figyelmet érdemel a darab egy másik, latensnek mond
ható rétege is, mely az alkotás lelki rugóira, mindenekelőtt alkotói 
készség és erotika összefüggésére vonatkozik. Hogy ez a darab 
mégsem tűnik, akár az „Ebhez” viszonyítva is, harmonikus egységgé 
olvadó műnek, a2 legfőképpen azzal magyarázható, hogy, Páskándi 
itt is gyakran terjengősebb a kelleténél, helyenként szinte pongyola, 
többször megesik, hogy egyetlen bekezdésen, illetve „mondókán”



belül ugynaz a mondat pár sorral alább megismétlődik, méghozzá 
különösebb nyomatékosságot fokozó funkció nélkül, számos eset
ben pedig szükségtelenül és a „félre” utasítás mindenképpen kissé 
avult eszközével, úgyszintén a monológgal is, amivel kétségtelenül 
szereplőinek belső indítékait igyekszik felszínre hozni, ezek azonban 
többnyire a dialógusokból s magából a cselekményből is kiviláglanak, 
még ha esetleg kevésbé árnyaltan is. De hát a drámaírás Németh 
László szavával élve „ácsmunka”, durva faragást követel, az egyes 
figurák sokoldalú, részletes körüljárása mégsem lehetséges olyan 
fokon, mint pl. egy regényben. Legalábbis nem a kívánatos feszültség 
csökkenése nélkül. A drámaiság kedvéért valamit mégiscsak áldozni 
kell.

Az utolsóként szereplő Vendégség című drámában azonban 
Páskándinak sikerül azt is megtalálnia, amit korábbi darabjaiból 
gyakran hiányolhatunk: az összevonás, a sűrítés eszközeit. Emellett 
pedig, amennyiben igaz előbbi állításom, mely szerint A király köve, 
ami a szókimondást illeti, konkrétabb, kendőzetlenebb Az eb olykor 
emeli lábát-hoz viszonyítva, ugyanez még fokozottabban érvényes 
a Pygmalion-dráma és a Vendégség összevetése esetében, mivel az 
utóbbi sokkal nyíltabban veti fel az „eretneküldözés”, a „boszor
kányperek” s a velük szétbogozhatatlanul egybefonódott kémkedés, 
besúgás kérdését. Úgy is mondhatnám, e történelmi dráma meze 
(a darab Dávid Ferencnek, az unitárius vallás alapítójának alakját 
idézi, illetve várfogságban bekövetkezett halálát megelőző meg
hurcoltatását mondja el) sokkal áttetszőbb itt, mint korábban a mese
vagy a mitológiai játék volt, szerepe már nem is annyira az álcázás, 
inkább lehetőség, keret a téma művészi megjelenítéséhez, össze- 
vontsága folytán azonban, szókimondása ellenére, szimbólumrend
szere érdekes módon összetettebb, talányosabb, többértelműbb is, 
mint A király kövének jelképei. Különösképpen vonatkozik ez 
Máriára, a darab bevallottan költött szereplőjére, az állatian primitív, 
sőt debilisnek mondható szolgálólányra, az „ősellenség”, a butaság 
megtestesítőjére: a lány besúgói szerepe, éppen mit sem értése 
folytán, sokkal veszélyesebb, mint Socinóé, a Báthory Kristóf feje
delem által Dávid Ferenchez küldött tudós teológusé, akinek kétel-



kedése tulajdon missziójában egyébként a „drámát a drámában” 
képviseli a műben, s akinek legfőbb tévedése, hogy azt hiszi, meg
állhat az úton, amelyen elindult. A hidegen számító Blandrata György, 
Socino „felettese” a besúgói láncban azonban kíméletlenül eloszlatja 
illúzióit: „Mert, Socino, az értelemnek mindig választania kell: vagy 
a butaságot, a tudatlanságot hagyja ítélkezni, vagy pedig ő maga 
Ítélkezik.” Ezt az értelmetlenségnek, sőt értelemellenességnek való 
tragikus kiszolgáltatottságot Páskándi más eszközökkel is fokozza. 
A dráma realista szemszögből nézve legbizarrabb eleme, az, hogy 
Dávid Ferencnek és Sodnónak egyaránt viszonya van a lánnyal, 
voltaképpen azokat az eltéphetetlen szálakat szimbolizálja, amelyek 
az értelmiségit a „primitívek” világához fűzik, s ugyanezt jelzi az is, 
hogy Mária egyre kíméletlenebből terrorizálja mindkettőjüket, 
akiket a szerző különben is „gyorsított eljárással” mind tehetetle
nebb öregemberekként mutat be közönségének. A darab igazi 
aktualitása azonban mégsem ebben rejlik, hanem sokkal inkább 
magában a társadalmi modellben, amelyen belül aztán a besúgás, 
illetve a butaságnak való kiszolgáltatottság mejelenik. Ez a modell 
voltaképpen az egy mozgalmon belüli, nem csupán személyes ellen
tétek, de a „taktika” körüli nézeteltérések miatti leszámolást jeleníti 
meg. Nagyon is lényeges, hogy Dávid Ferenc ellenfelei, a katolikus 
hatalommal kiegyező Blandrata és Socino ugyanazon egyház másik, 
konzervatív szárnyát képviselik, ám paradox módon, ami a dolgok 
időrendiségét illeti, valójában a mozgalmak életében később színre 
lépő magatartást reprezentálják: az „expanzionista” és rajongó Dávid 
Ferenccel szemben a „realista-megőrző” típusát: legfőbb gondjuk 
az eszmék terjesztése helyett az egyház fennmaradása, ami egyrészt 
szorosan egybeforr saját fennmaradásukkal s hatalmukkal is, más
részt viszont a helyzet kikerülhetetlen logikája folytán az árulással 
lesz egyértelmű, hiszen a fennmaradásnak ára van, s ez rendszerint 
éppen az új eszme lényegéről való lemondást jelenti. Hogy mennyire 
árnyalt és sok szempontot figyelembe vevő itt Páskándi, bizonyíték
ként álljanak itt a dráma egyes szereplőinek különböző helyekről 
kiragadott megnyilatkozásai:



BLANDRATA: Most a szilárdítás kora jő el. Most nem az elme 
szikráira van szükségünk, nem a képzelet villanásaira, mert ezek 
lehetnek akármily csodálatosak is, csupán veszélyt hozhatnak arra, 
ami már a fejedelem szemében is hatalomnak számít: az unitárius 
egyházra...

SOCINO: S ha mindenkit megölünk, aki az egyházban okosabb 
nálunk, akkor ki marad? Hülyék egyházát akarjátok?...

SOCINO: Ám ha mi ítélkezünk saját embereinken, saját hittársain
kon, ne feledd el, doktor úr, hogy megrendülhet a hívőkben az egyház 
iránti bizalom. Mert így azt fogják érezni, hogy a hitet mlvelő egyház
ból törvény szék,ítélőszék lett, nem a védelem egyháza, hanem a vádaké.

DÁVID FERENC V EJE: Túl sok értelmet adtál egy helyre, 
Uram, s akinek kevesebb jutott, dühödt irigységében elpusztítja 
a legszebb értelmeket, bosszúból, hogy nem tudja egy szintre sü l
lyeszteni önmagával...

*

További, összefoglaló értékelés? Ügy tűnik, szükségtelen. A kötet 
értékeiről az egyes darabok kapcsán épp elég szó esett. De éppúgy 
hibáiról is -  róluk még legfeljebb annyit, hogy a már említett terjen- 
gősség, az itt-ott megfigyelhető szerkezeti körülményesség érezhetően 
a legpótolhatatlanabb írói ihletettségből származik: az alkotót 
fogva tartó, kitörni kész mondanivaló belső feszítőerejéből. A nem
egyszer túlírtnak mondható szövegen gyakran egy túlhevített gőz
kazán sistergése érzik. És alighanem éppen ez a sistergés az, ami 
elsősorban szószékké avatja a színpadot. Hiszen a dramaturgia 
mesterfogásait viszonylag könnyen megtanulhatjuk (vagy akár fel 
is rúghatjuk), ám maga a „gőz”, az energia semmivel sem helyettesít
hető. Páskándiról mindenképpen mint drámaíróról beszélhetünk, 
akinek jelentősége máris túlmutat a romániai magyar irodalom kere
tein.



KÉT DRÁMAKÖTET

„Keresd az igazi okot, 
mert nem elég, amire 
a természet tanított: 
hogy a gyökérig 
a virág illata nem árad, 
hogy színét a szirom 
nem adja később a dudvának.”

Deák Ferenc Áfonyák című darabjából valók ezek a sorok, György
nek, a dráma központi figurájának szájából halljuk őket. Szerzői 
vallomásként is elhangozhatnának azonban, alighanem maga Deák 
is ilyenformán vallhatna arról, mi késztette az Áfonyák megírására. 
Kétségtelenül egyfajta kereső, kutató szándék. Ezért sajnálható egy 
kicsit, amiért ez a kutatás nagy vonalakban inkább csak a szó időtlen 
értelmében vett általánosságokat hozott felszínre, egyfajta „örök” 
szituáció allegorikus képletét, semmint igazán aktuális, időszerűsége 
folytán húsunkba vágón izgalmas mondanivalót. Azaz természetesen 
csak bizonyos szemszögből nézve sajnálatos ez, más értelemben 
viszont... na de erről utóbb.

Egyelőre talán arról, hogy itthonról indulok, s nem is csupán 
holmi illendőség kedvéért vagy a hovatartozás meghatározta sorrend 
miatt, hanem mert Deák Ferenc Tor című kötetének megjelenése 
mindenképpen eseménye irodalmunknak. Ahogyan nem is oly rég 
eseménynek számított a kötet első darabjának, az Áfonyáknak meg
jelenése és előadása is, nem utolsósorban azért, mert „mindenképpen 
sürgeti, feltételezi az értelmezést”, amint azt a könyv előszavában 
Gerold László is megállapítja, másképpen megfogalmazva tipikusan 
„modelldráma” jellege folytán. Abból eredően, hogy az Áfonyákban 
nem kizárólag a színtér, a bűntanyává zülött kolostor jelenti a való



ságot áttételesen ábrázoló vagy inkább sajátos szemszögből megra
gadó modellt, hanem legfőképpen az a darabban bemutatott folya
mat, a lelkes és naiv fiatalemberként érkező, de a kolostorbeliektől 
„nőnek használt”, s ezért fokozatosan nővé alakuló Györgynek az 
a metamorfózisa, melynek a dráma során tanúi vagyunk, és ami 
(bár ezt talán fölösleges is külön elmondani) tulajdonképpen az 
elembertelenedett, a „bűn mocsarába süllyedt” környezet hasonító 
hatását mutatja be e rendkívül sokat mondó parabola segítségével. 
Számos olyan, a „főképletet” nagyszerűen kiegészítő és elmé
lyítő részlet segítségével is, amilyen pl. György parasztruhája, amely 
nyilvánvalóan azt jelzi, hogy az új, változtatásokat szorgalmazó 
kezdeményezések, a friss, „fényes” szelek rendszerint alulról, a „nép
ből” jönnek és csapnak be a „birtokon belüliek”, a hatalomgyakorlók 
közé, és ernyednek is el gyakran azok fékező-züllesztő hatása folytán. 
Ennél is sokatmondóbb azonban Simon szerepe a darabban, az, 
ahogyan toronyba zárkózva és kódexek közé temetkevze igyekszik 
megőrizni létformájának autonómiáját, kitűnően példázva az „ele- 
fántcsonttorony-értelmiségi” örökké megismétlődő tragédiáját, ép
pen azáltal, hogy Simon illuziórikus létformája attól omlik össze 
és kergeti öngyilkosságba az öreg szerzetest, hogy bekövetkezik az, 
ami ilyen, pusztán a környezet kegyelméből létező életforma esetében 
mindig is megtörténhet: a környezet még a kívülállásnak ezt a lát
szólag ártatlan, passzív formáját sem hajlandó tovább eltűrni, és 
Simont megfosztja könyveitől. Az viszont, hogy a kolostorbeliek 
gyorsított ütemű rothadása éppen ez után az esemény után követke
zik be, valójában mégis egy ilyen értelmiségi létforma bizonyos hatá
sát látszik bizonyítani.

Vagyis hát ezek volnának a Áfonyák leginkább kereső és minden
képpen „találó” momentumai, azok az izgalmas és a valósággal 
szinkronban levő vonások, amelyeket regisztrálva kissé sajnálnunk 
is kell, amiért nem találunk belőlük többet is Deák művében.

Az áfonyák modellje ugyanis, éppen értelmezést sürgető mivoltá
nál fogva, bizonyos értelemben kissé túl elvontnak is tekinthető. 
Részben alighanem az alkotó kezét sokban megkötő verses forma 
miatt is azzá lesz, de talán még inkább a körülhatárolt teret, zárt



világot biztosító kolostor folytán válik ez a dráma, lényegét tekintve, 
inkább morális-filozófikus, semmint társadalmi szerkezetet bemutató 
modellé, annak következtében, hogy a kolostor a falai között tanyát 
vert bűnök milyenségét is meghatározza. Deák szerzeteseinek bűnei 
ugyanis már a hordozók helyzete révén se lehetnek olyan értelemben 
társadalmiak vagy közéletiek, ahogyan egy szerkezetet-folyamatot 
prezentáló drámamodell megkövetelné. A dráma színterének kény
szerítő ereje miatt a szerző „csak” közönséges, „kriminológiai jel
legű” bűnöket vonultathat föl, amilyen például a gyilkosság vagy 
a rablás, illetve különféle szexuális aberrációkat, homoszexualitást, 
szodomizmust, nekrofíliát, amelyekkel nyilván a bűn undorító voltát 
kívánta hangsúlyozni, de amelyeknek társadalomzüllesztő hatása is 
inkább csak közvetett lehet, illetve ilyen szempontból jobbára 
tünetnek és nem oknak tekinthetők. Ez aztán, mármint hogy a bűn 
egyszerűen csak „mint bűn” van jelen, voltaképpen annak okozója 
lesz, hogy Deák szerzetesei csupán mint egyes bűnök képviselői 
sorakoznak egymás mellett, olyképpen, hogy bűneik akár másfajta 
bűnök is lehetnének, anélkül, hogy ez különösképpen változtatna 
a darab összképén, s még inkább anélkül, hogy igazán magatartás- 
típusok megtestesülésévé válnának, s magatartásuk egymást feltéte
lezve és kölcsönhatásba kerülve, egyfajta bűvös körré zárulna és 
határozná meg a modellt, úgy, ahogyan a modern drámában gyakran 
tapasztalhatjuk. És ezen a képen még a „kopó” Péter jelenléte is csak 
kis mértékben változtat, amiért is a dráma „frontállása” voltaképpen 
igen egyszerű: ha a kívülálló Simont nem vesszük figyelembe, lényege 
abban merül ki, hogy az egyik oldalon a szerzeteseket mint csoportot 
találjuk, minden különösebb belső polarizálódás nélkül, a másikon 
viszont Györgyöt a maga metamorfózisával, amely azonban mint 
folyamat, a képlet egyszerűsége és elvontsága miatt, maga is egyszerű 
és elvont marad. Ez azonban egyszerűen annak a valójában kitűnő 
alapötletnek a következménye, aminek a darab létrejötte tulajdonkép
pen köszönhető, úgyhogy Deák, aki a maga alapötletével vagy azt 
mondja el, amit darabjával elmondott, vagy pedig mondanivalójához 
más alapötletet talál, tulajdonképpen semmiféle fogyatékosságért 
sem illethető szemrehányással. Fogyatékosság inkább csak az, ami



Deák modelljében nem csupán egyszerűsíti a valóságot, hanem ami 
ellentétbe kerül vele. Ilyen szempontból ugyanis mindenképpen 
kifogásolható a szerzetesek nyílt cinizmusa, az, ahogyan tudatában 
vannak bűnösségüknek, holott a „bűnös közösségre” (csoportra, 
rétegre, osztályra) mindig inkább a többé-kevésbé öntudatlan képmu
tatás az önigazolás a jellemző, míg a tudatosan vállalt cinizmus vagy 
éppen a III. richárdi „úgy döntöttem, hogy gazember leszek” rend- 
hagyó és torz személyiségek sajátja inkább. Némileg sajnálható 
tehát, hogy az Áfonyákban semmit se találunk a „kollektív bűnös
ségnek” ebből az annyira jellemző vonásából, amiként roppant 
izgalmas lehetett volna egy olyan György szerepeltetése is, aki 
a kolostorba érkezve eleinte nem lát a külszín mögé, és csak fokoza
tosan döbben rá, hogy bűntanyára került, olyan környezetbe, amely- 
lyel szemben erőtlennek bizonyul és alul marad, és ez akkor is érvé
nyes, ha -  megint csak a bűnök milyensége folytán -  kétségesnek 
látszik, lehetséges lett volna-e a dolgok ilyen beállítása. Sok tekintet
ben a bűnök jellegétől fakad azonban a darab végkifejletének bizonyos 
problematikussága is. Konkrétan a nőként megmutatkozó György 
meggyilkolására gondolok, arra a kollektív aktusra, amely sokban 
Az öreg hölgy látogatása befejezését idézi emlékezetünkbe, de ami 
itt nem látszik annyira magától értetődőnek és elkerülhetetlennek, 
mint Dürrenmatt darabjában, méghozzá azért, mert Deák 
szerzeteseinek nem áll olyanformán érdekükben György megölése, 
mint 111 meggyilkolása a güllenieknek. Első pillantásra a gyilkosságot 
akár még indokolatlannak is érezhetjük, mivel arra is gondolhatunk, 
hogy a szerzetesek a nővé vált Györgyben most végre azt kapták 
meg, amit eddig helyettesített csupán. Igaz, Deák mintha maga is 
érezné ezt a félreérthetőséget, s talán ezért is adja György szájába 
a következőket: „Asszony vagyok 1 / Női / S ez régi klastromi tör
vények szerint / nem ízlik annak, / aki maradi” Csakhogy ennek 
kapcsán azért felvethető hogy ugyan miért lesz egyszerre olyan fon
tos ez a „régi klastromi törvény” olyanok szemében, akiknél mind
eddig az önigazolás legcsekélyebb jelét sem tapasztalhattuk, érdekes 
módon azonban éppen az etikumnak ez az utolsó, parányi maradványa 
lesz a gyilkosság tulajdonképpeni oka, az, hogy a szerzetesek nem



kívánják bűnösségük következményét, a nővé alakult Györgyöt 
naponta látni. Ezért pusztítják el, bűnnel tetézve a bűnt, újabb gyil
kossággal és nekrofíliával, mintegy azt jelezve, hogy útjukon rég 
oda jutottak már, ahonnan többé nincs visszatérés, számukra az 
etikailag negatív tett létezik csupán.

Ilyenformán tehát Deák a valóságra inkább csak távolról utaló, 
s korunkkal csupán közvetve összefüggésbe hozható lírai áttételét 
adja világunknak az Áfonyákban, semmint annak lényegét megmu
tató szerkezeti képletét, e törekvésében azonban mindenképpen 
következetesnek és sikeresnek mondható. Sőt tisztán az esztétikai 
értékek szempontjából talán még jó is, amiért olyannak formálta 
meg darabját, hogy korunk sajátosságai csupán így, nyomokban 
mutatkoznak meg benne, mivel ezáltal lesz bizonyos értelemben 
„időfelettivé”. Ezért tarthatjuk akár olyan műnek is -  anélkül, 
hogy „örökértékűnek” igyekeznénk feltüntetni - ,  amelyet a jövőben 
talán a bennünket érdeklőktől egészen eltérő problémákra választ 
keresve is előszed egy színházi rendező.

Annál inkább közvetlenül rólunk, vajdasági magyarokról szól 
a Légszomj, amelyben a valóságunk lényegét megragadó modellt 
legfőképpen a színpad felépítése jelenti, az a két emeletre osztottság, 
aminek folytán felül az értelmiségi Donátot találjuk, a maga szüntelen 
monologizálásával és visszhangtalan közbeszólásaival, míg alul egy pa
rasztcsalád éli a maga taposómalomszerű,^vegetáló életét. Olyképpen, 
hogy a kettő között szinte alig van kapcsolat; ezt többféleképpen is 
tolmácsolhatjuk, mivel akár irodalmunk önmagába zárkózottsága 
és ezoterikussága, illetve a vele szembeni közöny és értetlenség is 
eszükbe juthat róla, de ugyanígy olyan közéleti figura is, aki számára 
a lentiek éppen begubózottságuk és „süketségük” miatt jelentenek 
olyan terhet, amelyet felemelni és levetni egyaránt képtelen. Ezeket 
az értelmezési lehetőségeket aztán még csak elmélyíti, hogy a felső 
tér fokozatos tágítása végül is agyonnyomja a lentieket, s ugyanakkor 
a fent kiritbuló levegő Donát halálának is okozója lesz. Ez végső 
fokon a két emelet egymásrautaltságát is gyönyörűen szimbolizálja. 
Ezért sajnálhatjuk egy kicsit, amiért a részleteket illetőleg Deák nem 
mindig tudott igazán felnőni azokhoz a nagyszerű lehetőségekhez,



amelyeket ez a kettéosztott színpad mint valóságmodell rejtegetett. 
Szerintem nem is annyira az a baj, hogy a darabnak, amint az elő
szóban Gerold László is megállapítja, „domináns stílusjegye a jelkép, 
ezek egymást követő füzéreiből áll össze, amiből azonban véleményem 
szerint több van a szükségesnél”, még kevésbé az, hogy ezek a szim
bólumfüzérek nem fonódnak össze egységes cselekménnyé (elvégre 
ismerünk olyan darabot is, amely ugyanígy egymást váltogató jele
netek lazán összefüggő sorából épül fel), hanem hogy a szimbólumok 
mögül nem mindig valóságunk legjellemzőbb elemei tűnnek elő, 
vagy ha igen, a tül homályos szimbólumok sokszor nehezen kiolvas
hatókká teszik őket. Ritkán találunk ugyanis olyan közvetlenül 
„lefordítható” jelképeket, amilyen az „ ö ” járókája, a hegedűtokból 
előkerülő géppisztoly vagy a harmadik részben a „kaméleonok” 
jelenete a muskátlis ablakkerettel, amely azonkívül, hogy a hatvan
hetes árvíz körüli szomorú emlékeket is felidézi, egyben a hagyomá
nyos falu pusztulásának groteszk-fájdalmas allegóriája is. Alapjá
ban véve mindenképpen úgy tűnik, hogy a színpadképben megva
lósult modellhez feltétlenül világosabb szimbolika, racionálisabban 
felépített és tolmácsolható részletek illettek volna, nem is csak 
valamilyen absztrakt összhang kedvéért, hanem mert ezek hiánya 
folytán az egyes figurák mint magatartástípusok is inkább csak csí
rájukban, nem igazán kibontakoztatva léteznek, alapvető beállított
ságukból sejtjük csak, mit képviselnek, ám amit tesznek vagy monda
nak, az nem mindig áll összhangban a nekik kiosztott szereppel, 
körvonalaik sokszor alig kivehetőkké válnak. Ugyanígy értelemhez 
szólóbb, közvetlenebb eszközöket követelt volna a dráma legfőbb 
célkitűzése, az önmagukkal való szembenézés is, racionálisabb lelki- 
ismeret- és történelemvizsgálatot, a „szerkezet” áttekinthetőbb meg
mutatását, ha úgy tetszik, egy bizonyos felülnézetet is, olyan látás
módot, amely ha nem is egy végkövetkeztetés kimondását eredmé
nyezi, de mindenekfelett gondolkodásra, további (kollektív) ön
vizsgálatra késztet. Deák drámája, abban a formájában, ahogyan 
megvalósult, inkább az emóciókra apelláló felhívás csupán. És ilyen
ként, színpadi hatáskeltésével, szuggesztív, gyakran sokkoló eszkö
zeivel (még így olvasva is, mivel az előadást, sajnos, nem láthattam)



feltétlenül célravezető, bensőnket felrázó érzelmi katarzist ered
ményez. Az is felvethető továbbá, nem jobb-e mégis, hogy Deák 
ennél a megoldásnál maradt. Racionálisabb, de felszínes szembené
zésnél mindenesetre. Míg a valóságos, mindenben a végsőkig elmenő 
szembenézésről gondolkodva talán azt is kétségbevonhatjuk, meg- 
vannak-e ehhez az objektív feltételek, mindenekelőtt a szükséges 
távlatok, mivel mindaz, amit Deák a Légszomjban inkább csak érint 
és sejtet, sokszor éppen homályosságával éreztetve bizonyos mély
ségeket és tragikumot, talán túlságosan is bonyolult és „húsunkba 
vágó” még ahhoz, hogy a felülnézethez mindig társuló iróniát 
könnyű legyen megteremteni, sőt az is eszünkbe juthat, hogy köz
vetlenül szorongató problémák esetében az ilyen mindig elegáns 
önmagunkon mosolygás talán nem is lenne mindenben helyénvaló. 
A Légszomj témája kapcsán ugyanis mindenképpen úgy érzem, hogy 
a kiútkeresésről való lemondás, ami mindig velejárója az iróniának, 
alapjában véve mégiscsak indokolatlan, míg az a katarzis, amely 
a dráma hatására átjár bennünket, voltaképpen annak eredménye, 
hogy mindannak kapcsán, amit felvet -  különös tekintettel arra, 
hogy egy népcsoportról van szó, amelyet a történelem formált 
olyanná, amilyen - ,  felmentő és elmarasztaló ítéletre egyaránt képesek 
és ugyanakkor képtelenek is vagyunk. És éppen ez az, ami a tragédia 
legfőbb velejáróját, a katarzist s általában az emocionális síkra való 
áttolódást, a tulajdonképpeni „drámát” rendszerint létrehozza és 
indokolttá teszi. Azt a robbanásig fokozódó sistergést, mely a „mel
lette és ellene” összecsapásából a darabban és hatására bennünk 
keletkezik.

Ilyenformán tehát a „miért éppen így?” a Légszomj esetében 
ugyanúgy komoly érvekkel indokolható, mint ahogy az Áfonyáknál 
láttuk, habár mindkét darabot olvasva gyakran lehetségesnek lát
szanak más megoldások is.

A Torról szólva talán előre is bocsáthatom, hogy a kötet három 
igazán színpadi drámája közül legkevésbé éppen vele tudok meg
barátkozni.

Kezdjük talán Deák darabjának leginkább társadalmi-közéleti 
vonatkozásaival. Legfőképpen az idősebbik fiú, Károly figurájával,



aki mint közgazdász csődbe jutott vállalatok felszámolásával fog
lalkozik, s ezért -  látszólag személy szerint -  sokak munkanélküli
ségének okozója lesz, a munkások gyűlölik, s ugyanezért vonja 
magára apja haragját és megvetését is. Károly ilyen szerepe minde
nekelőtt azért látszik problematikusnak, mert akárhogy nézem is 
a dolgokat, bűnét nem tudom a szó igazi értelmében bűnnek tekin
teni, ahogyan nem is tekinthető annak, ha valaki hivatásából adó
dóan egy gazdaságunk talpraállitását célul tűző politikát igyekszik 
érvényesíteni, akkor sem, ha ennek érdekében gyakran a „szükséges 
rosszat” is meg kell teonie. Amennyiben tehát a szerző Károlyt 
jellemtelen karrieristának kívánta megmutatni, feltétlenül gondolnia 
kellett volna rá, hogy legkevésbé éppen figurájának munkaköre 
látszik alkalmasnak arra, hogy ilyennek mutassa meg, akkor is, 
ha felmerülhet, hogy Deák nem „objektíve” állítja be Károlyt 
bűnösnek, hanem olyannak kívánja megmutatni, amilyennek a gyer
mekeiben mindenáron hibát kereső Apa látja. Ennek ugyanis ellent
mond az, hogy a darabbeli összecsapások során egy Károly intéz
kedései miatt öngyilkosságot elkövető munkásról is hallunk, még
hozzá „tényként” említve, olyanformán, hogy sehogy se látszik 
csupán az Apa beteges képzelődésének, ez pedig még tovább fokozza 
azt a benyomást, hogy Deák ezzel a rosszul megválasztott bűnnek 
valahogy torzítva-leegyszerűsítve közelíti meg társadalmunk negatív 
jelenségeit. Mert bármennyire kicsinyes „szőrözésnek” hasson is, 
mégiscsak eszünkbe jut, hogy elvégre az elbocsátás nálunk mégsem 
jelenti azt, hogy valaki az „utcára kerül”. A „végső kétségbeesés” 
annyira mégsem indokolt, ahogy ez a részlet sugallja. Itt tehát valami 
más, szintén súlyos, de negatívumainkra jellemzőbb bűnre lett 
volna szükség. De persze ennél sokkal lényegesebb, hogy tisztán 
esztétikai szempontból se túl szerencsés ez a megoldás, mivel az 
öngyilkosság „bevetése” annak bizonyítására, hogy valakinek a maga
tartása végzetes következményekkel járt, abban az egysíkú és a rész
letekkel adós maradó formában, ahogy a Torban is megvan, kicsi 
már mindenképpen lejáratottnak és hatásvadászónak hat, na meg 
túlságosan is érezzük: Deák itt erőnek erejével bizonyítani akart.

Ennyit a közvetlen társadalmi mondanivalóról, arról, ami leginkább



zavaró. Akad azonban számos egyéb zavaró dolog is, sajnos, épp 
elég ahhoz, hogy ne tudjak szabadulni attól a gondolattól, hogy 
Deáknak ez a darabja (hangsúlyozom: kitűnő koncepciója ellenére) 
majdnem mindenütt a nem megfelelő részletek következtében kép
telen úgy kiteljesedni, ahogyan a drámai szituáció megismerése után 
reméljük. Mindjárt az expozíció során kétkedéssel fogadjuk, amikor 
az Apa magáról megfeledkezve megeszi a fiának készített vacsorát, 
mivel ez már sokkal súlyosabb aggkori demenciára vall, semhogy 
később olyan precízen diagnosztizáló és feltétlenül a darab erősségét 
jelentő megállapításokat hallhassunk tőle, mint: „De ha már itt 
tartunk, egyet mégiscsak meg kell mondanom: az az ember, aki 
naponta vagy minden percben figyeli önmaga cselekedeteit, állan
dóan abban a meggyőződésben él, hogy tökéletes, hogy alapjában 
véve semmi bűne nincs, és ez feljogosítja arra, hogy mindenki mást 
a lehető legélesebben bíráljon. Az önmaga iránti bizalmatlanság így 
válik mások elleni váddá, Ítéletté és... büntetéssé is néha.” Vagyis 
az Apa alakja a szenilitás nagyon is eltérő fokozatainak egyidejű jelen
léte folytán a valószerűtlenségig ellentmondásos lesz, ennek követ
keztében a főszereplő drámáját is csupán nyilvánvaló szerzői szán
dékként érzékelhetjük, de a maga teljességében nem élhetjük át, 
úgyhogy a katarzis, mely itt a privátdrámában különösen fontos 
lenne, tulajdonképpen teljesen elmarad. Ez pedig mindenképpen 
rányomja bélyegét a darab egészére is, mivel a többi szereplő és 
a hozzájuk kapcsolódó részletek szükségszerűen igazodnak az Apa 
központi figurájához, gyakran pedig olyan öncélúnak látszó, főleg 
humorosnak-komikusnak szánt részletek is tovább fokozzák az 
összhangtalanságot, amilyen a drámában különben fontos funkciót 
betöltő férjvadász özvegy Bcjtorné esetleges terhessége körüli 
klasszikusan vígjátéki félreértésekre épülő helyzet, vagy akár a Tihi- 
vel való megismerkedés alkalmával előforduló, sajnos, inkább csak 
kissé ízléstelen és nem találóan groteszk mozzanat, mely a korosodó 
hölgy férfiéhségét lenne hivatva megmutatni. Ezek és a főleg Boj
tomé körüli egyéb komikus momentumok, sajnos, képtelenek iga
zán betölteni azt a funkciót, melyet Deák nyilván szánt nekik, neve
zetesen azt, hogy a Tort az öregkor tragikomédiájává tegyék; ez a



törekvés egyébként már az alaphelyzet miatt is feltétlenül indokolt, 
sőt elvárható, s ami annak ellenére, hogy Deáknál műfaji megjelölés
ként egyszerűen csak „drámát” találunk, mindenképpen nyilvánvaló
nak is látszik. Tragikomédiává ugyanis semmiképpen se tragikus 
és komikus vagy „komoly” és nevetésre késztető egymásmellettisége 
révén válik egy dráma, hanem csakis a tragikum és komikum szét- 
választhatatlan egybeesése következtében. Kémiai hasonlattal élve 
a tragikomikum nem két anyag egymással keveredő cseppecskéiből ál
ló kolloid oldat, hanem vegyület, fizikailag egynemű anyag, ha felbom
lik, „mint olyan” létezni is megszűnik egyben. A Tor „tragikomi- 
kuma” viszont nagyon is könnyen szétszedhető és újra összerakható, 
többnyire jókora és diszharmonikus összhatást keltő mozaikkoc
kákban találhatók meg benne a tragikum és komikum elemei. És 
ha már itt tartunk, hát pozitív ellenpéldát is említhetek, mivel a té
mabeli rokonság is arra a megjegyzésre csábít, hogy Örkény István 
Macskajátéka oszthatatlanul tragikomikus helyzeteinek következ
ményeképp lesz az öregség nyomorúságának kacajra fakasztó és 
torokszorongató, már-már kegyetlen és mégis mélységesen emberi, 
groteszk esszenciájává -  igazi tragikomédiává. Mivel, sajnos, egyik 
darabot sem láthattam színpadon, amiért is fölmerülhet ugyan, 
hogy megtekintésük talán sok mindent módosítana a Tor javára, 
pusztán a szövegből kiindulva úgy érzem, a jó rendezői munka, 
illetve színészi játék Deák darabja esetében inkább csak leplezhetné 
a fogyatékosságokat, Örkényének viszont éppen erényeit emelhetné 
ki. Ezért kár a Torért egy kicsit.

Többé-kevésbé nem egészen kihasznált lehetőségeket jelent a kö
tet többi, immár nem vagy nem egészen színpadi darabja. Kivéve 
a Teher című filmforgatókönyvet, amelyről itt csak azért nem esik 
bővebben szó, mivel, bármilyen közel álljon is mondanivalója 
a Légszomj problematikájához, a műfaj jellege sem engedi meg 
azoknak a szempontoknak az érvényesítését, amelyekkel itt a drámai 
műveket igyekszem megközelíteni. Rádiójátékra viszont ezek a mér- 
cék éppúgy alkalmazhatók, mint a színpadi drámára, „abszurd” 
rádiódrámától pedig éppenséggel a modell, illetve az általa kifeje
zett valóság is számon kérhető, s ezért vethető fel elsősorban a Sánta



quadrille című rádióra és színpadta egyaránt alkalmazható „gro
teszk játék” kapcsán a lehetőségeknek ez a bizonyos kihasználatlan
sága. Itt ugyanis, érdekes ellentétben az eddig tárgyalt darabokkal, 
mindenekelőtt a részletek ötletessége szembetűnő. Akár pusztán 
a szövegé is. Olyan megnyilatkozásoké, mint pl. az, amit a darab 
érdemdús Tolókocsisától hallunk: „A Pegazus abrakoltatása ne
künk túl nagy kiadás. A múzsák meg elkurvultak, és mindig részegek, 
örökké valami zagyvaságokat sugdosnak” ez kétségtelenül lényeges 
dolgok megragadását jelenti, annyira, hogy önmagában is modellé 
lesz, s ugyanilyen pompás kis felvillanás a hatalom emberének ter
mészetrajzáról Caesar megállapítása is: „Ki gondolná, hogy ahány
szor bukfencet vetek, mindig úgy érzem, hogy én állok egy helyben, 
a föld pedig a fejem körül kering.” Ezek a kitűnő „beköpések” 
azonban nem állnak össze jól átgondolt egésszé, a sok „részletmo- 
dellből” nem lesz igazán sikerült „összmodell”, s épp ezért a darab 
mondanivalója se kristályosodik ki kellőképpen. Annak ellenére, 
hogy három szereplője, Diszkobolosz, Caesar és Übermensch két
ségtelenül különböző korok mítoszainak megtestesítőiként lépnek 
a negyedik szereplő, a „levegőn utazó” Tolókocsis elé, aki nyilván 
azért hívja életre őket, mivel maga is tulajdon mítoszának bűvköré
ben él, ám ezek a mítosz-inkarnációk ki nem bontakoztatottak marad
nak, s túlságosan is egymás szerepébe esnek, elmosva a közöttük 
húzódó határvonalakat, úgy hogy nem tölthetik be mítoszromboló 
feladatukat. Ilyenformán képtelenek igazán szembekerülni egymás
sal, ezért igazán talán csak akkor teljesedne ki az így alig felsejlő 
mondanivaló, ha valamennyiük ellenpontjaként egy ötödikkel, 
lehetőleg egy könyörtelenül tisztánlátó szereplővel vagy még inkább 
egy egészségesen plebejus figurával és Sancho Pansa-i igazságaival 
is találkozhatnánk. Ami persze nyilván szét is feszítené a darab je
lenlegi kereteit -  de hát éppen erről van szó, lehetőségei ugyanis 
olyanok, hogy feltétlenül érdemesnek látszik még egyszer és nagyobb 
igénnyel visszatérni hozzá. Az Interurbán című hangjátékról egészen 
röviden csak annyit, hogy az egyes epizódokat jól egybefogó felé
pítéshez kevésbé „csinált” részletek illettek volna, nem annyira 
„egzotikus” esetek, mint amilyen az emberi haj csempészése. Lát



szólag banális, de emberien ható kis problémák kellettek volna ide, 
mivel éppen az ilyen, kizárólag a részletekre épülő „semmiről és 
mindenről” szóló „csehovi” dráma tűri meg legkevésbé a konstru- 
áltságot. Ezért lesz inkább csak ügyes ujjgyakorlat, s ezért is került 
itt sorrendben az utolsó előtti Vak trió elé. Befejezésül ugyanis fel
tétlenül azt kell elmondani, hogy ez a darab nem csupán a legjobb 
a három hangjáték közül, hanem éppen ez képviseli az egésznek és 
a részleteknek azt a logikailag is kifogástalan összhangját, melyet 
Deáknak máshol csak részben sikerült megvalósítania. Ez egyébként 
a kötet egyetlen igazi abszurdja is, méghozzá éppen modelljének 
általános jelentése révén lesz azzá. Három, irreális térben vakon 
botorkáló és mindenbe belebotló öreg hölgyében ugyanis éppen 
azért ismerünk magunkra, illetve egy kicsit az egész emberiségre, 
mert hiába igyekeznek megtalálni egy boldogító trió összhangját, 
s törnek darabokra minden kezükbe kerülő hangszert, még mielőtt 
megszólaltatták volna őket. Rendkívül sokatmondó jelkép ez, aligha 
kíván különösebb magyarázatot, ám szerencsés módon még azáltal 
is érthetőbbé lesz, hogy a hangszerek összetörésekor bombarobbaná
sokat, városok rombadőlésének zaját halljuk. Ugyanilyen kitűnő 
a végkifejlet is, amikor az első és második öreg hölgy, miután a har
madikról kiderítik, hogy valójában lát, rövid úton végeznek vele, 
s miközben még csodálkoznak is, amiért „ilyeneket” küldenek nekik, 
romboló botladozásukat folytatva, tehetetlenül tovább botorkálnak, 
hogy valóban vak, „igazi” társukat megvárják. De talán azt sem kell 
elhallgatnom, hogy Radoje Domanovié A ve2ér című híres, klasz- 
szikus szatírája is eszembe jut a Vak trióról. Deák darabja azonban 
azért fejez ki Domanovicétól alapvetően eltérő mondanivalót, mert 
nála nem épszeműek követnek „vakon” egy világtalant, hanem éppen 
a világtalanok nem tűrik meg maguk között a látót, s ezért lesz ez 
a hangjáték a katasztrófába sodró középszerűség abszurd szatírájává, 
remek modellé. Elolvasása után lehetetlen nem arra gondolnunk, 
hogy amennyiben a kötet valamennyi modellje ehhez hasonló meg
gondolások alapján születik meg és ilyen szinten teljesedik ki, Deák 
drámakötete nem csupán nálunk válhatott volna kiemelkedő ese
ménnyé, hanem „abszolút értelemben” is. így is esemény persze,



úgyhogy más S2ellemi égtájak magyar drámai alkotásai mellé helyez
ve sem kell szégyenkeznünk miatta.

*

Igazán kiteljesedett drámai modell csakis a valóság könyörtelenül 
ízekre szedő elemzése segítségével jöhet létre, ez pedig a lírai hajla
mokkal sok tekintetben ellentétes adottságokat követel. Nem csupán 
Deákról mondható el ez különben, hanem a romániai Kocsis István 
A korona aranyból van című, három drámát tartalmazó kötetéről is. 
Mindenekelőtt első, címadó darabjáról. Lehetséges, hogy már a téma, 
illetve a főszereplő megválasztásában is szerepe van egyfajta líraiság- 
nak -  Kocsis István drámája ugyanis Stuart Máriáról szól.

Erről természetesen Schiller jut eszünkbe, valamint Stefan Zweig 
nagyszerű „történelmi riportjai” is. A Fouché alakját bemutató 
Rendőrminiszter, a Miguel Servet megégetése miatt Kálvin ellen 
forduló Sebastien Castelliont, ezt a véleménynyilvánítás szabadsá
gát első ízben hirdető és (talán éppen ezért?) méltatlanul elfeledett 
humanistát elénk rajzoló Harc egy gondolat körül és persze a Stuart 
Mária, amelyből az alábbi, emlékezetemben megragadt gyönyörűsé
gesen romantikus mondat is való. Valahogy így: „Az igazság, ha 
nappal nem engedik szóhoz jutni, csendes éjszakákon kezd beszélni”. 
Én ugyanis a „Stuart Mária-kérdéssel” első ízben nem Schiller, 
hanem éppen Zweig révén ismerkedtem meg, s tőle tudom, hogy 
a boldogtalan véget ért skót királynő korántsem volt annyira ártatlan 
áldozat, amilyennek Schiller jóvoltából a köztudatba került. Ezért 
is sajnálom most, amiért Zweig könyve jelenleg számomra nem 
hozzáférhető, tekintve, hogy a Kocsis-drámát olvasva se lenne 
éppen érdektelen a Mária körül történteket kissé feleleveníteni. 
Akkor se, ha nélküle is nyilvánvaló, hogy Kocsis Stuart Máriájának 
sincs sokkal több köze a valóságos történelmi alakhoz, mint Schille
rének, vagy még annyi sincs. Sőt inkább a Schiller-dráma hősnőjéhez 
van köze, mint mindkét mű „eredetijéhez”, bármennyire is kimerül 
ezzel (Kocsis szerencséjére) minden további összevetés lehetősége. 
Mert persze még csak arról se lehet szó, hogy mivel Kocsis, szemben



Schillerrel, darabjához Stuart Mária uralkodói pályafutásának kez
detét használja fel, a két dráma valamiképpen kiegészítené egymást. 
Kocsis ugyanis, a modern áltörténelmi dráma követelményeinek 
megfelelően, Mária alakját igen érdekes tétel bizonyításának rendeli 
alá. Azáltal, hogy húszesztendős Máriáját szeszélyesnek, komolyta
lannak, önnön szépségétől és uralkodói mivoltától elkapatottnak, 
de egyben gyermekien naivnak és tisztának mutatja meg, olyannak, 
aki vér nélküli hatalomgyakorlásról ábrándozik, és ilyenformán lesz 
ellenpontja annak a hatalmi gépezetnek, amelynek csúcsára cseppen. 
Szükségszerűen vereséget szenvedve, annyira elkerülhetetlenül, 
hogy valójában nem is csodálkozunk, amikor a darab Máriának 
azzal az eddigi önmagával ellentétbe kerülő hisztérikus uralkodói 
óhajával fejeződik be, hogy kétszáz alattvalójának kivégzését kívánja 
végignézni. Annak hatására, hogy riválisa, Erzsébet azért téteti el 
láb alól kegyencének, Dudley-nak feleségét, mert Dudley házassága 
Máriával Anglia érdekében áll. E hír vétele után, de véres kívánsága 
előtt kiáltja ugyanis, hogy: „Erzsébet most már nem királynői 
Véres a keze, most már nem királynői A király a legszabadabb ember, 
neki kerül a legkevesebb kockázatba tisztának maradni, én tiszta 
maradtam, mégse tudnak ártani nekem, ki parancsolhatja egy király
nak, hogy bemocskolja kezét, mi vihet rá egy sérthetetlen embert: 
a királyt arra, hogy vérrel mocskolja be kezét... Hát akkor mit ér 
az, hogy a királyok sérthetetlenek, meg nem büntethetők, koroná
juktól meg nem foszthatók, ha nem örülnek annak, hogy tiszták 
maradhatnak, mint a gyermekek.” E2 végeredményben utolsó 
görcsös kapaszkodás az illúziókba, melyeknek összeomlása után 
Máriának már csak egy választása lehet: a visszavonulás, vagy amint 
a darabban is történik, a realitások tudomásul vétele, s ennek vég
eredményben csupán elkeseredett lereagálása a mát említett véres 
kívánság. Tulajdonképpen a visszavonulásra sincs lehetőség. Mária 
környezete hallani se akar erről, úgyhogy Kocsis hamvasan naiv kis 
királynője valójában nem is létező hatalmának, uralkodói szerepé
nek foglya marad. Ezért egy kicsit az egzisztencialista dráma is 
felmerül bennünk, noha az egzisztencialista drámahősöknek rend
szerint valóságos választási lehetőségük van, ami Kocsis beállítá



sában Máriának nem adatott meg. Kocsis darabjához a legérdeke
sebb párhuzamot ugyanis Albert Camus Caligulája kínálja, azáltal, 
hogy a két darab közötti rokonság, illetve különbség alapvetően 
abban fejeződik ki, hogy Caligulával szemben, aki úgy véli, akkor és 
azért szabad, mert gyilkolhat, Kocsis Stuart Máriája úgy érzi, el
vesztette szabadságát, mert gyilkolni kell. Ragyogó lehetőségeket 
rejtegető „nagy tézis” ez mindenképpen, olyan, amilyent élvonalbeli 
drámaíróknak is csupán legkiemelkedőbb alkotásaikban sikerül 
„kifogniuk”, olyannyira, hogy akár azt is mondhatjuk, Kocsis 
darabja „ellendrámája” lesz Camus-énak, méghozzá olyképpen, 
a hatalom és szabadság viszonyának kérdését az objektív valóságnak 
megfelelőbben fejezi ki, lényegében annak a marxi formulának 
szellemében, hogy aki másokat elnyom, maga sem lehet szabad, 
míg Camus drámája voltaképpen azt a patologikus téveszmét mu
tatja meg, annak minden következményével együtt, ami Caligula 
fejében van meg, illetve, ami a hatalom minden megszállottjának 
tudatos vagy öntudatlan cselekvési logikájában tükröződik.

Ezzel azonban lényegében ki is merült a Camus nevezetes darab
jával való párhuzam lehetősége, önmagában ez természetesen nem 
lenne baj, ha nem arról volna szó, hogy a Caligulához viszonyítva, 
A korona aranyból van csupán a felállított tétel dolgában egyenértékű 
és hat úgy, mintha Camus darabjával feleselne, mivel ez a tétel 
Kocsisnál, alighanem a szerző lírai hajlamaiból adódóan választott 
megoldások következtében, nem kapja meg azt az átütőerőt, melyet 
fajsúlya révén megérdemelne. Részben talán az epikus forma, a rö
vidke képekre való bontottság miatt is, mivel így állandóan az az 
érzésünk, hogy egy-egy kép túl hamar véget ér, még mielőtt a drá- 
maiság lángjai magasra csaphatnának és átforrósíthatnák a többnyire 
szellemes, sőt helyenként sziporkázó, de sohasem igazán gyújtó 
szöveget, ám még inkább azért, mert Kocsis Stuart Máriájának 
nincs a drámában igazán méltó ellenfele. Mária ugyanis a maga 
tisztaságában egy kicsit úgy áll szemben az őt körülvevő magas 
állami méltóságokkal, mint az Áfonyák Györgye romlott szerzetes- 
társaival. Ezek a hatalmasságok csupán „testületileg” jelentenek 
ellenfelet a királynő számára, szüntelenül az udvari élet konvencióira



vagy a reálpolitika követelményeire figyelmeztetik, de senki sincs 
köztük, aki érdemben, megfelelő szinten válaszolhatna Mária ko
molytalan, de nagyon is komoly dolgokat érintő megnyilatkozásaira, 
még a némileg kiemelt Bothwell szerepe is arra korlátozódik, hogy 
Mária vértelen ábrándjainak tarthatatlanságát a gyakorlatban bizo
nyítsa be. Ennek eredménye pedig akkor is a feszültség bizonyos 
hiánya lesz, egyfajta drámaiatlanság, ha fel is merül bennünk, hogy 
ezek a figurák már csak azért se lehetnek Mária igazi ellenfelei, mivel 
csupán reálpolitikusok, akik „mindössze taktikai kérdésekben” 
ütköznek össze királynőjük utópiájával, amiért is nem várhatunk 
tőlük olyan kijelentéseket a vérontás elkerülhetetlenségéről és 
általában az erőszakról, amilyenek forradalmár szájába illenének. 
Csakhogy van a darabban egy figura, aki nagyon is betölthetné 
Mária igazi ellenfelének szerepét. John Knoxra, a kálvinizmus 
skóciai apostolára, a presbiteriánus egyház megteremtőjére gondolok, 
aki a maga módján végeredményben forradalmár volt, emellett 
pedig (amint Zweigtól is tudom) később nem kis szerepet játszott 
Mária elűzésében, úgyhogy többé-kevésbé vallási köntösbe öltöz
tetve valamennyiüket izgató korszerű gondolatokat mondhatna 
ki, illetve kérdéseket vethetne fel, hasonló szintű válaszokat provo
kálva ki Máriából is, ezenkívül pedig a puritán Knox szenvedélyes 
gyűlöletében a ragyogóan szép s általa ledérnek tartott, katolikus 
(1) Mária iránt, ha kissé „freudizáljuk” a dolgokat, alighanem szere
pet játszott egy bizonyos lefojtott érzékiség, ha úgy tetszik, a sze
relem egy fajtája is, amiből feltétlenül izgalmas érzelmi háttér sejlik 
föl, olyasmi, ami egyben a nézetek relativitásának (emocionális 
függőségének) megmutatásához is lehetőséget kínált volna. Itt-ott, 
alig észrevehetően valami talán meg is mutatkozik belőle, ám ahhoz, 
hogy kiteljesedjék, Máriának, mondjuk akkor, amikor Knox meg 
akarja téríteni, minden indokolt kacérkodása ellenére, talán még
sem csupán ilyen csacsogó formában kellene válaszolnia: „Ó, dehogy 
térek... Tudja, unalmas lenne számomra a kálvinista vallás... Na, 
nem akarom én megsérteni a vallását. De azt ugye elismeri, hogy 
egy királynőnek, az ország első emberének unalmas lenne még 
vallásból is az uralkodót választania... Nincs benne semmi érdekes...



És tudja, kedves Knox úr, én szenvedélyesen szeretek hatni az embe
rekre, de nemcsak szeretek hatni az emberekre, hanem tudok is 
hatni rájuk, lehet, elsősorban azzal, hogy nagyon szép vagyok, 
talán azzal is, hogy korona van a fejemen, de talán azzal leginkább, 
hogy nagyon-nagyon titokzatosnak, furcsának, érdekesnek játszom 
meg magam előttük...” Illetve ez után az „elutasítási” kísérlet 
után feltétlenül komolyabb hangra kellett volna átváltani, amennyi
ben Kocsis valóban ki kívánta aknázni azokat a lehetőségeket, ame
lyeket Mária és Knox szembenállása magában rejt, ami persze a darab 
elmélyítésének egyik lehetősége csupán. Bármilyen megoldást is 
választ azonban, Máriájának, minden naivitása mellett, mégiscsak 
komolyabbnak kellett volna lennie egy kicsit (valahogy talán úgy 
lehetett volna egyszerre naiv és komoly, mint Shaw Szent Johanná
ja), mivel enélkül a darab végén bekövetkező összeomlását sem 
tudjuk igazán komolyan venni. Na meg azért, hogy ne érezzük 
magát a drámát is kissé naivnak e miatt a benne végig uralkodó 
hangvétel miatt, ami ilyenformán a tétel súlyával kerül ellentétbe.

Annál komolyabb és súlyosabb azonban az utána következő 
darab, a Bolyai János estéje dmű monodráma, a maga megszállot
tan sodró áradatával, amely ugyancsak párhuzam felvetésére késztet. 
Természetesen a Németh László Bolyai-drámáival való összehason
lítást kínálja, méghozzá nem is csupán a főhős személye által, ahogyan 
azt A korona aranyból van, illetve Schiller Stuart Máriája esetében 
láttuk. Bár itt sem ugyanannak az életszakasznak vagy eseménynek 
kétféle megvilágításáról van szó, hanem inkább a Németh Lászlónál 
megismert apa-fiú viszonynak további folytatásáról. Kettejüknek 
arról a széttéphetetlen.összeláncoltságáról, ami A két Bolyai záróso
raiban a következőképpen jut kifejezésre:

„LŐRINC: Hogy az a nagy ész, az is csak ennyit éri Fölverik, 
mint a patkót, hogy jobban rúghassanak véle.

BOLYAI: Nem mint a patkót. Mint a béklyót a lovakra. Kettőre 
egyet, hogy holtig rúgják s harapják egymást. S el ne szabadulja
nak.”

Kocsis István Bolyai Jánosról szóló monodrámájában ugyanis 
valójában ez a Németh László megfogalmazta „egymást rudgosás”



folytatódik tovább. Itt mát az apa halála után, „szólóban”, mélyen 
belül az elhagyottan, zavart elmével szobájába zárkózva élő Bolyai 
Jánosban, akiben továbbra is az apa kísért, mintegy a síron túlról is 
újabb rúgásokat adva fiának, és kapva is tőle, mivel János Kocsis
nál is lényegében ugyanazokat a hibákat veti szeretve gyűlölt apja 
benne élő árnyának szemére, amelyeket Németh Lászlónál még az 
eleven apa arcába vág. Mindenbe belekapó önmaga felaprózásáért, 
dilettáns irodalmárkodásáért, bohóckodásáért, hajbókolásáért osto
rozza és gúnyolja ki, itt, Kocsisnál, gyakran kifejezetten patologi
kussá növekedett formában már. Ez az apával való posztumusz 
viaskodás azonban csupán egyetlen szálát jelenti Kocsis monodrá
májának, amelyben Bolyai János tulajdonképpen a „világgal”, 
annak ránehezedő és fojtogató fantomjaival folytat láthatólag sírig 
tartó és reménytelen küzdelmet, lényegében ugyanúgy, ahogyan 
apjával is teszi. Mindenekelőtt Gauss-szal, a matematikusok akkor 
már szintén halott fejedelmével, aki „persze csak magánlevélben” 
ismerte el Bolyai érdemeit az abszolút geometria megteremtésében, 
de „ahhoz már nem volt elég nagy ember, hogy hivatalosan is elis
merje, túlságosan is féltette szegényke matematikus királyi koronáját”, 
s akihez sokkal egyértelműbb gyűlölettel és megvetéssel viszonyul, 
mint apjához, az utóbbihoz fűződő érzések minden ambivalenciája 
nélkül. Lényegében azonban itt is ugyanúgy, mint Németh László
nál, azaz olyképpen, ahogyan a két Bolyai egymáshoz, illetve János 
Gausshoz való viszonyát általában is ismerjük. Ez azonban semmi
képp sem degradálja Kocsis drámáját holmi utánérzéssé vagy merő 
kísérletté egy más formával, de ugyanolyan mondanivalóval ugyan
arról a témáról. Tekintve, hogy Kocsis darabja -  méghozzá éppen 
Gauss ürügyén -  bizonyos értelemben filozófiai irányban tágítja ki 
azt a „Bolyai-kérdést”, melyről Németh László inkább pszichológiai 
drámát ír, egyben a magyar szellemi állapotoknak egy kicsit az 
egész múlt századi Kelet-Európára is jellemző látleletét alkotva meg. 
Kocsis monodrámája ugyanis azáltal válik filozófussá vagy éppen 
egzisztendalistává, hogy nem mindennapi színészi teljesítményt 
is követelő önmagával és a világgal viaskodó Bolyai Jánosa éppen 
azzal mondja ki megsemmisítő ítéletét Gaussról, hogy kijelenti:



Gauss a könnyebb utat választotta, a „matematikából, de nem a ma
tematikáért élt”, ami aztán etikai síkra áttolódva szükségszerűen és 
a darabban központi helyet is kapva veti föl az „emberekért” vagy 
az „emberekből” élés alternatíváját, annak megállapítására késztetve 
Jánost, hogy minden nagy ember életében legalább egyszer megmu
tatkozik a kísértő pillanat, amikor lehetősége kínálkozik, hogy ne 
az emberekért, hanem az emberekből éljen, s egyben annak kutatá
sára is, vajon nála mikor kínálkozott ez a lehetőség, amelynek elsza
lasztása elszigetelődésének s az „üdvtan” őrületébe zárkózásának 
is okozója lett. Így jut el aztán töprengései során odáig, hogy „a győ
zelemhez csak az kell, hogy az emberek felismerjék, hogy legnagyobb 
érdekük, hogy megvalósuljon a valamiért való élet kultusza”, de 
odáig is, hogy „Csak az él, aki valamiből él, az nem él, aki valamiért 
él. Az ember erőforrásai visszahúzódnak a föld mélyébe, ha csak az 
él, aki valamiből él, s az nem élhet, aki valamiért él, az ember hát 
elpusztítja önmagát...” Vagy ahogyan valamivel előbb ugyanennek 
a megállapításnak konkrétabb, önmagára vonatkoztatott megfogal
mazásában áll: „Engem, aki a matematikáért éltem, legyőzött Kari 
Friedrich Gauss, aki a matematika segítségével élt, a matematikából, 
de nem a matematikáért. Az ember, aki valamiért is tudott élni, 
nemcsak valamiből, legyőzetett.”

„Valamiből vagy valamiért élés”, -  ez lenne hát a Bolyai János 
estéjében az, amit megint csak tézisnek nevezhetnénk, akkor is, 
ha Kocsis valójában nem eleve állítja föl s aztán darabjával bizo
nyítja, ahogyan az a tézisdrámák esetében rendszerint lenni szokott, 
hanem inkább csak Bolyai örvénylő gondolatáradatának mindig 
újra felbukkanó mágikus pontjává teszi. Ám éppen ezért lesz ér
dekes nemcsak az a bizonyos pont, hanem maga az „örvénylés” is, 
részben az, amit ennek során maga Kocsis is felvet, részben pedig az, 
ami felvetéseinek hatására eszünkbe jut. Mindenekelőtt annak a két
féle konklúziónak a lehetősége, amely a valamiért vagy valamiből 
élés elvont, illetve konkrét síkon való felvetéséből következik. Az 
első, az elvontabb felvetés már csak azért is jelentősebb helyet foglal 
el a darabban, mivel előtérbe kerülése már pusztán Bolyai matemati
kusi mivoltából meg az abszolút geometria laikusok számára ma is



érvényes hermetizmusából következik. Ezen a síkon ugyanis Bolyai 
dilemmája valahogy úgy fogalmazható meg, hogy vajon az átlagot 
messze felülmúló képességekkel rendelkező elmének akkor is vállal
nia kell-e korának felfogó képességét maghaladó felfedezésének ki
mondását és a mellette való kitartást, ha nyilvánvalóan nem talál 
megértésre, amiért is elkerülhetetlenül egy rögeszme megszállottjá
nak szerepébe kényszerül, s végül az elszigetelődés következtében 
valójában azzá is válik, aminek környezete tartja, vagy pedig meg
engedheti magának a „bölcs hallgatást”, olyképpen, hogy a külvilág 
előtt maga sem merészkedik túl a többség (matematikai kérdés ese
tében persze „szakértői többségről” van szó) számára is érthetővé 
tehető dolgok határain, úgy, ahogyan Gauss is tette, akiben nyilván 
szintén megvoltak a Bolyaiakéhoz (vagy Lobacsevszkijéhoz) hasonló 
képességek, éppen csak a hozzájuk illő bátorság vagy fanatizmus 
nélkül. Hogy a kettő közül melyik magatartás látszik imponálóbb- 
nak vagy éppen heroikusnak, arról persze szükségtelen vitázni, 
s ugyanígy Kocsis nyilvánvaló Bolyai-pártisága is magától értetődő
nek mondható. Első pillantásra legalábbis, mivel a dilemma nagyon 
is közvetett gyakorlati kihatása folytán mégiscsak felvethető, nincs-e 
valamennyire igaza a gaussi bölcsességnek is, amely mintha azon 
a belső mottón alapulna, hogy „amennyiben igazán nagy dologra 
jöttem vagy jöhetnék rá, úgy bizonyára más is felismeri majd, oko
sabb tehát, ha közvetlenül hasznosabb és számomra is hasznot hozó 
dolgokkal foglalkozom”, ami azt is jelenti, hogy egy ilyen felfede
zés kidolgozása és nyilvánosságra hozatala mindenekelőtt hiúsági 
kérdés, vagyis azért, hogy érdemeinket később az utókor koszorúzza 
meg, talán mégsem érdemes vállalni az őrültség látszatát vagy éppen 
magát az őrültet is. Ebből a szempontból nézve tehát Gauss maga
tartása akár kifogástalannak is mondható, egészen addig, amíg eszünk
be nem jut, hogy ez a magatartás nem csupán a felfedezés dicsőségét 
engedi át nagylelkűen másnak, hanem mindazokat a következmé
nyeket is, amelyeket annak kimondása maga után von, mintegy 
a felfedező fejére zúdít, nem is beszélve arról, hogy Gaussnak még 
hiúsága kielégítéséről való lemondása is látszólagos csupán, hiszen 
amikor Bolyai abszolút geometriáját „agyonhallgatja”, s ezáltal



valójában az „érteden környezet” szerepét vállalja, voltaképpen 
hiúsága nyer, most már menthetetlenül nem etikus formában, ki
elégülést. Olyképpen, hogy mottója így hangzik: „Ha én nem mertem 
megtenni, más se tehesse -  legalábbis egyelőre ne.” Valójában tehát 
mégiscsak a Bolyai képviselte végsőkig menő önmaga-vállalás 
látszik etikusnak ezen az elvont síkon is, Kocsisnak azonban aligha
nem mégis igaza volt, amikor úgy érezte, hogy kizárólag ezen a tu
dományos problematikán belül maradva, amely természeténél fogva 
csupán a „kiválasztott kevesek” sorsát érinti közvetlenül, nem bonta
koztathatja ki igazán a drámájában felvetett dilemma etikai vetületét. 
Ezért építi bele darabjába a másik „konkrétabb”, de közvetlenebb 
kihatása folytán általánosabb síkot is, valójában ugyanennek a di
lemmának megnyilvánulását a társadalmi értelemben vett praxis 
vonalán. Azzal, hogy arról is szót ejt, hogy Bolyai, aki hadmérnöki 
múltja, de még inkább matematikusi képességei folytán feltehetőleg 
zseniális stratéga is lehetett volna, azért tartja magát távol a szabad
ságharctól, mert katonai elképzeléseinek megértésére a hadvezetés 
képtelennek bizonyult, ami az ebből következő utólagos lelkiisme
reti vívódás mellett azért is rendkívül érdekes komponense lesz 
a drámának, mivel itt éppen Bolyai meg nem alkuvása válik negatív 
előjelűvé, s lesz mellesleg indítékait tekintve a hiúság megnyilvánu
lásává is, de még inkább azért, mert ennek kapcsán bontakozik ki 
Kocsis darabjában valami, amit ha történelmi-politikai cselekvésről 
van szó, talán a „zsenialitás paradoxonának” nevezhetnénk el. Nem 
kevesebbre gondolok itt, mint hogy a történelmi válságok, főleg 
tragikus bukások utólagos elemzésekor rendszerint nemcsak az 
derül ki, „mit kellett volna tenni”, hanem az is, hogy a kérdéses 
események szereplői közül ez a „legjobb megoldás” eszébe is jutott 
valakinek, ám mégsem volt a legjobb, mert jelentőségét legfeljebb 
csak néhányan voltak képesek felfogni még a főszereplők, a vezetők 
közül is, hogy a szélesebb rétegekről, a „tömegekről” ne is beszél
jünk. Más szavakkal, a „legjobb” megoldás mindig egyben a „leg
rosszabb” is, annyira, hogy gyakorlati megvalósíthatatlansága miatt 
szinte nem is érdemes figyelembe venni. Ez azonban éppen megfel- 
lebbezhetetlensége folytán tragikus, úgyhogy a Bolyai János estéjé



nek tragikumát voltaképpen az a megmásíthatatlan társadalmi tör
vényszerűség jelenti, amely szerint bármilyen jelentőségű és sors
döntő legyen is egy gondolat, csak akkor realizálható, ha a közép- 
szerűséggel is megértethető. Aminek lehetetlensége vagy legalábbis 
hosszadalmassága rendszerint olyankor jár végzetes következmé
nyekkel, ha gyors cselekvésre van szükség, s ez könnyen oda sodor
hatja az ilyen gondolat megalkotóját, ahová Kocsis monodrámájá
nak bomlott lelkivilágú Bolyai Jánosa is sodródik: ahhoz a végállo
máshoz, ahol már csak önmagát tartja az „egyetlen normális ember
nek”. Ez pedig végső fokon nem csupán a világgal szembekerült 
hős tragédiája, hanem a világé is. Ugyanaz, ami Deák Vak triójában 
abban fejeződik ki, hogy a vakok könyörtelen következetességgel 
pusztítják el a közéjük tévedt látót, de ami azért nő itt messze egy 
szabályszerű tézisdráma keretei fölé, mert Kocsisnak a monodráma 
ilyen feladatok megoldásához kétségtelenül szokatlan eszközeivel, 
ám alighanem éppen lírai adottságainak segítségével sikerül való
ságos, az emocionális szférákat is megmozgató drámaiságot, mélyen 
megrázó katarzist biztosítani hozzá. Amivel végső fokon megint 
csak tételének súlyát érzékelteti.

Olyan megragadó erővel, hogy igazán nem csodálkozhatunk, 
amiért a harmadik darab nem érhette el ugyanazt a szintet -  proble
matikájának nyilvánvaló izgalmassága s ugyancsak felismerhető 
egzisztencialista vonásai ellenére sem.

Na de előbb talán egy röpke vallomást arról, miért is tetszik nekem 
annyira -  tényleges értékei mellett -  Sartre Temetetlen holtak című 
drámája. Azért, mert pétainista francia csendőröket szerepeltet 
benne SS keretlegények, gestapós tisztek vagy Wehrmacht-katonák 
helyett, s ily módon kerüli el, okos körültekintéssel, a csupán „mások 
bűneit” észrevevő nacionalista elfogultság látszatát, amely az alap
jában véve indokolt „nem feledés” buzgalmában gyakorta arról 
feledkezik meg, hogy az embertelenség és a szadizmus nem valami
féle nemzeti tulajdonság, vagyis hogy valamennyi megszállt európai 
ország sikeresen kitermelte a maga fiók-fasizmusát, s hozzá azokat, 
akik kegyetlenség dolgában semmiben sem maradtak el megbízóik 
mögött. És persze egy kicsit azért is, mert egyszerűen unom már



a hitlerista tiszteket a színpadon, a filmvásznon és a tévé képernyőjén 
egyaránt. Főleg a miatt az irodalmi, de nem ritkán irodalom alatti 
gyakorlat miatt, amely mintha csak az alábbi meggondolás alapján 
járna el: Támadt egy remek, emberboncolgató és leleplező, a szadiz- 
mus természetét feltáró ötletem -  nosza kerítsünk hozzá egy náci 
városparancsnokot, mondjuk egy SS Obersturmbannführert, aki 
ötletemet a „gyakorlatba” ülteti át. Ezért fogtam kissé kedvetlenül 
a Megszámláltatok fák olvasásához.

Ahogyan fokozatosan előbbre jutunk a darabban, mely az efféle 
„vátosparancsnokos” drámák bizonyos megszokott vonásait is 
magán viseli, lassacskán mindinkább nyilvánvaló lesz, hogy Kocsis 
darabja csak úgy ezek közé mégsem sorolható. Mindenekelőtt 
azért, mert városparancsnokáról, Ranke őrnagyról is megtudhatjuk, 
hogy nem is az a sablonhiéna, aminek az első jelenetekben megismer
hettük, hanem ellenkezőleg: azért játssza a hiénát, s igyekszik elő
ször a baloldali beállítottságú Komárk tanárt, majd a kollaboráns 
Fischer iskolaigazgatót és képviselőt halálos fenyegetéssel is arra 
kényszeríteni, hogy a sztrájkoló bányászokat a munka újrafelvételére 
rábeszélje, mert szeretné elkerülni a valóságos hiénává válást, a tö- 
mcggyilkos szerepét. Ilyen irányú kétségbeesett igyekezete folytán 
aztán a Megszámláltatok fák helyenként Ranke megragadóan 
emberi drámája is lesz, noha szerzőjének súlyos tévedése következ
tében elsikkad egy sokkal nagyobb lehetőség: az, hogy a darab, 
a háború abszurditásának tragédiája és komédiája is legyen egyidejű
leg. Ennek megértéséhez egyébként feltétlenül ismernünk kell azt 
a szituációt, amelyben a háború képtelensége, a benne kialakult 
helyzetek kiszámíthatatlansága a darabban kifejezésre jut: Ranke 
valahol a szovjet fronton egy partizánokkal rokonszenvező falu 
szétlövésére kap parancsot, ám hogy lakosait megkímélje, az utolsó 
pillanatban följebb emelteti az ágyúcsöveket, majd attól tartva, hogy 
szabotázsa kitudódott, bezárkózva várja sorsát, amíg csak alárendelt
jei kitüntetést és előléptetést bejelentő táviratot lobogtatva rá nem 
törnek. Időközben ugyanis kiderült, hogy a veszélyt megsejtő 
lakosság éppen a falu mögötti erdőben húzódott meg, s az utolsó



emberig áldozatul esett a gyilkos ágyútűznek. Ez végső fokon azt 
demonstrálja rendkívül plasztikusan, hogy egy embertelen gépeze
ten belül hiába igyekezik valaki emberséges lenni, helyzete és szerepe 
folytán csak embertelen lehet, és ez megint csak olyasmi, amit „nagy 
tézisnek” vagy még inkább „nagy szituációnak” nevezhetünk. 
Olyannak, amely mindenképpen alkalmas arra, hogy nagyszerű 
dráma magját képezze, s valójában nem lehet eléggé sajnálni, amiért 
mégsem lesz azzá. Kocsis ugyanis a mondanivaló kiteljesedését 
meghiúsító roppant hibát követ el azáltal, hogy mégsem ezt a „sto- 
ryt” állítja drámája középpontjába, úgyhogy az igazi témáról, az 
erdő szétlövéséről csupán utólag, Ranke szavaiból értesülhetünk. 
Ilyenformán aztán a színpadon lejátszódó dráma inkább csak egy
fajta utójátéka lesz az előzményeknek, sápadt és éppen helyenkénti 
erőltetettsége folytán erőtlen epilógusa csupán, anélkül, hogy a hát
térbe szorítottat akár részben is pótolni tudná. Ranke kétségbeesett 
igyekezete, időtnyerő manipulációi ugyanis mindenképpen mester
kélten hatnak, főleg azért, mert ez a konstruáltság csak akkor lehetne 
„kifizetődő”, ha Ranke alakjának, na meg az általa előidézett ese
ményeknek valószínűtlenné válásáért cserébe valami olyan többletet 
kapnánk, amit a szétlőtt erdő körüli szituációban nem találhatunk 
meg. Mert akárhogy nézzük is, Komárk ilyenformán előtérbe kerülő 
becsületének kérdése valahogy romantikusan elvontnak látszik, 
főleg, mert mindenképpen arra gondolunk, hogy Komárk végered
ményben vállalhatná is, hogy rábeszéli a sztrájkolókat a munka 
felvételére (feltéve, hogy azok hallgatnak rá), még akár becsületének 
látszólagos feláldozása árán is, sőt talán kötelessége is ezt tenni, 
mivel ha életét áldozza, ezzel a bányászok halálos ítéletét is aláírja, 
emellett pedig kissé azért is áldilemmának látszik Komárk helyzete, 
mert tisztában van vele, hogy a náci Németország ügye a háborúban 
már vesztésre áll, úgyhogy a bányászok megmozdulásai, illetve az 
azokból feltehetőleg következő véráldozatok ilyenformán fölösle
gesnek is látszanak már. Azért a „feltehetőleg bekövetkező” véráldo
zatok, mivel az előállott helyzet végkimenetelét s Komárk és Ranke 
további sorsát már nem tudjuk meg a darabból. Kocsis ugyanis,



mintha csak hiába keresné a maga felállította dilemma csapdájából 
kivezető utat, teljesen önkényesen „lefűrészeli” drámája végét. 
Ez még csak olyasmivel se igazolható, hogy a szerző a továbbiakat 
a nézőre bízza, mintegy arra késztetve, hogy lelkiismeret-vizsgálatot 
tartva, gondolatban tovább élje Ranke és társai drámáját. Gondolko
dásra ugyanis nem túl sok lehetőség kínálkozik, mivel Rankének 
tulajdonképpen nincs választása, lévén, hogy végül vagy mégis 
megrendezi a tömeggyilkosságot, vagy pedig főbelövi magát, 
amivel a véres munkát tulajdonképpen alárendeltjeinek, mindenek
előtt a fanatikus és már jó ideje gyanakvó Tügel századosnak engedné 
át, s ez annyira természetesnek látszik, hogy alighanem ez lett volna 
s dráma egyetlen elfogadható befejezése. Ez ugyanis valamennyire 
még az erdő szétlövésének háttérbe szorítását is igazolhatta volna, 
annak megmutatása révén, amit különben már ez a csak elmesélt 
eset is magában rejt: azt, hogy Ranke vagy végigjátssza szerepét, 
vagy maga is a szerep áldozata lesz. így viszont, e befejezetlenség 
mellett, sehogy se tudok megszabadulni attól a benyomástól, hogy -  
bármennyire képtelen gyanúsításnak látsszon is ez -  Kocsis csupán 
az indítást lehetővé tevő szituáció rabjaként, anélkül kezdett hozzá 
darabjához, egyik rövid képről a másikra haladva, mindjobban bo
nyolítva a szálakat, hogy valami épkézláb befejezés lebegett volna 
a szeme előtt. Abban a reményben, hogy majd csak eljut valahová. 
Reményeiben csalatkozva azonban csupán az abbahagyásig sikerült 
eljutnia különben is tévesen megválasztott útján. Odáig, hogy három 
drámájának hősei közül legtávolabb éppen Ranke áll attól a hőstípus
tól, amelyről Kocsis a következőképpen vall a könyv fülszövegén: 
„A drámai hős számára a szabadság nem egyszerűen cselekvésre 
késztető probléma, hanem olyan létezés, amelyben a harc már-már 
annyira természetes, mint a lélegzés... Lehet, hogy azért van ez így, 
mert az igazi drámai hős nem tud túl sokat adni arra, hogy két vagy 
valamivel több megnyilvánulási lehetőség közül szabadon választhat 
(például választhatja, hogy öngyilkos legyen), sokkal makacsabb 
ennél: a szabadságot csak végtelennek tudja felfogni (végtelennek 
az etikus megnyilvánulási lehetőségek szempontjából), tehát létezés



nek. A szabadság számára így válik mások szabadságának függvé
nyévé.” Több hőse esetében ugyanis nemegyszer sokkal közelebb 
kerül hozzá, Bolyai Jánosában pedig úgyszólván pontosan rá is 
talál.

(1973)



KÉT ABSZURD ÉS MÉGSEM 
EGÉSZEN ABSZURD DRÁMAKÖTETRŐL

Divat az abszurd. Vagy talán úgy is mondhatnám: még mindig 
divat. Mármint mifelénk, kelet-közép-európai égalj alatt, tekintve, 
hogy míg nyugaton lassanként már divatjamúltnak számit, addig 
tájunkon, nem utolsósorban éppen nyelvterületünkön, továbbra 
is hol itt, hol ott bukkan fel hetyke fintorokat vágó csörgősipkás 
udvari bolondként, igazán kiteljesedett művek helyett nemegyszer 
inkább csak kísérletként regisztrálható próbálkozásokat eredmé
nyezve. Ám mindenképpen makacsul, mintha csak külső okokból 
történt megkésettségét kívánná pótolni valamiképpen.

Akár Lászlóffy Csaba darabjaiban is. Legalábbis ami Bolondok 
játékai* című kötetének két, egész estét betöltő darabját illeti, fi
gyelembe véve, hogy ezek középpontjába szerzőjük az elidegenült 
hatalom problematikáját, illetve az ilyen hatalom nyomása alatt 
egyéniségét vesztett embert állítja; ezzel a törekvésével egyébként 
Lászlóffy cseppet sem áll egyedül az abszurd drámák szerzői között. 
Darabjainak milyensége folytán azonban itt maga az „abszurdság” 
jellege is bizonyos magyarázatra szorul.

„Az ilyen történet, bár groteszk, mégsem abszurd (azaz nem éssze
rűtlen)” -  áll ugyanis a Dürrenmatt-idézet a fiatal romániai magyar 
drámaíró címadó darabja előtt, s ez már önmagában is arra utal, 
hogy itt valójában nem is Ionesco-Beckett-féle abszurdokkal állunk 
szemben, hanem inkább csak konstruált meséjű, nem realista modell- 
drámával, amelyet csupán az egyszerűség kedvéért kényelmesebb 
abszurdként emlegetni, nem is szólva arról, hogy Lászlóffy darabjait 
olvasva még külön is a dürrenmatti „világszlnházzal” való rokon
ságuk lesz nyilvánvaló. Annyira, hogy talán soknak is tűnik a dürren
matti kellék, pl. a Bolondok játékai hat képe közül kettőnek színterét

* Bukarest, 1971.



képező s a Fizikusokat emlékezetünkbe idéző elmegyógyintézet, 
vagy éppen az egymást komikus gyorsasággal követő államcsí
nyeknek az a sora, ahogyan Kibirnió állam tábornokai váltakoznak 
az államfői székben, ami viszont az Angyal szállt le Babilonra Nim
ródjának és Nabukodonozorjának örökös helycseréjét juttatja eszünk
be, sőt végső fokon ilyen hatásokra vall a harsányan komédiázó 
és szélsőségesen karikírozó hangvétel is, még ha ez szükségszerű 
következménye is az ilyenfajta „államkomédiáknak”. E sok tekin
tetben kölcsönvett, ám jobbára elkerülhetetlen rekvizitumok ellenére 
azonban Lászlóffy szerencsére mégsem egészen a megszokott olda
lát ragadja meg a hatalomnak, nem annyira erőszakos mivoltát 
hangsúlyozza, hanem a manipuláció kérdését állítja vizsgálódásának 
középpontjába. A „korszerű hatalomgyakorlásnak” azt a törekvését, 
amely a durva kényszerítőeszközöket lehetőleg mellőzni igyekszik, 
olyképpen próbálva ráerőszakolni a maga akaratát az állampolgá
rokra, hogy azok úgy engedelmeskedjenek, mintha nem is engedel
meskednének, abban a hitben cselekedve mások akarata szerint, 
hogy a maguké szerint cselekszenek. Ennek elérése kedvéért létezik 
ugyanis Kibirnióban „A közvéleményt irányító különleges csapat” 
nevű rendőrosztag, amely elmegyógyintézeti ápoltakat oktat hol 
destruktív, hol „építő jellegű” jelszavak kiáltozására. Hála e mani
pulációs munkának, kiváltságos helyzetbe jut Anonymus, ez a nevével 
is a „névtelen közvéleményt” jelző bolond, aki azzal hozza képtelen 
helyzetbe oktatóit és őrzőit, hogy mindig előre megszimatolja 
a készülő hatalomváltozást, s ilyenformán náluk is jobban tudja, 
mikor kell az éppen hatalmon levő tábornok szobrát virággal borí
tania, s mikor levizelnie, úgyhogy utólag mindig kiderül, neki volt 
igaza. Anonymusról tehát tulajdonképpen nem tudjuk meg, valóban 
bolond-e vagy csupán „bölcsességből” vállalta a bolond szerepét, 
ezt azonban nem is érezzük különösen fontosnak, mivel sokkal 
lényegesebb, hogy kiváltságos helyzetét akkor veszti el, amikor 
a hatalom, felismerve az ilyenféle közvéleményformálás előnyeit, 
tömegesen kívánja szerepeltetni a bolondokat, s ennek érdekében 
a „különleges csapat” rendőreit is közéjük sorolja, akiknek a bo- 
londszerepbe való kényszerítése a „manipuláló  ̂ manipulálását”



képviseli a darabban, s lesz egyik legsikerültebb része is egyben, 
főleg azért, mert a különböző belső hatóerők, érdek, emberi hiúság, 
korlátolt fanatizmus összefonódásából, kölcsönhatásából itt mutat 
meg legtöbbet a szerző, megoldásaiban is ügyesen, főleg a Felettes
nek, az osztag parancsnokának virtuóz szofisztikája segítségével. 
Tőle halljuk egyébként a jelenet végén azt is, hogy „Mi úgyszólván 
kiküszöböltük tevékenységünkből az erőszakot”, ám hogy a hang
súly éppen ezen a szinte észrevétlen „úgyszólván”-on van, arra 
viszont a darab befejező képe döbbent rá az elmegyógyintézetből 
és szerepéből is szökni próbálkozó Anonymus sorsa révén, amikor 
is kiderül, hogy az erőszak korántsem tűnt el Kibirnióból, éppen csak 
„talonba” került, ahonnan, ha kell, bármikor előszedhető. Nem 
csupán Kibirnióban, hanem máshol is természetesen, ami persze 
világosan kiolvasható Lászlóffynak az emberi egyéniség, a személyi
ség autonómiája őszinte féltéséből fakadó írói szándékot tükröző 
darabjából is, mely talán túl sok „közkincsnek” számító megoldás 
segítségével íródott.

Ugyanez a szándék érezhető azonban a kötet másik, szintén „mani
pulációs tárgyú”, egész estét betöltő drámáján is, a kötet utolsó 
darabján, amely előtt azonban már csupán a rend kedvéért sem szabad 
említés nélkül hagyni a kötet két egyfelvonásosát sem. Közülük 
a Tejbekása, madártej legtömörebben talán az „utolsó lázadás” 
groteszkjaként határozható meg, mivel a színhelyét képező aggok 
otthonának öregasszonyai részéről csakugyan ilyen lázadó gesztusnak 
hat, hogy nem hajlandók tejbekásán és madáttejen tengődve csen
des beletörődéssel várni a halált, hanem inkább haldoklási komédiát 
rendeznek, csakhogy „utolsó kívánságuk” teljesítését kicsikarva 
rablóhúshoz, korhelyleveshez és egyebekhez jussanak, vagyis a halál 
siettetésének kockázatát is vállalják inkább, annak csendesen vege
táló prolongálása helyett, úgyhogy a maga módján valójában ez a da
rab is az egyéni élet értelmét kereső s kiteljesedését igénylő hozzá
állást fejezi ki, melyet a megelőzőben társadalmi politikai síkon 
találunk meg, s amely valamilyen formában mind a négy darabban 
kimutatható. Tehát a másik Alkonyat előtt című egyfelvonásosban 
is, amelynek egyik szereplőjét, a cikázó neonreklámok tarkította



s az „aki bírja, marja” elvét megtestesítő városból érkező, egykor 
ünnepelt, de rég elfeledett kosárlabda-játékost, aki a színen végig
húzódó sínpárra készül feküdni, csak azért menti meg a másik sze
replő, és küldi tovább a maga gondoskodást és precízen megszerve
zett permanens jókedvet biztosító városába, ahonnan ő maga az 
agyonszervezettség és a tökéletes nivelláltság elől menekül, hogy 
megmentettjének beszámolójától megriadva s többé nem érezve 
kedvet a „levegőváltozáshoz”, maga feküdjön a közeledő gyorsvo
nat elé. Frappáns és ügyesen felépített kis darab kerekedik ebből, 
annyira világosan értelmezhető cselekménnyel, hogy bővebb ma
gyarázatra aligha van szüksége.

Igazán izgalmas témájához, a manipuláció kérdéséhez azonban 
szerzőnk csak utolsó darabjában Az eretnekben tér vissza újra. Sőt 
az az emberi egyéniséget féltő írói magatartás, mely a Bolondok já
tékaiban inkább csak bohócruhába öltöztetett karikírozó játék 
révén jut kifejezésre, igazán érdekes gondolati elemeket is tartalma
zón, ebben a darabban jut legmesszebbre a kiteljesedés útján. Kö
vetkezetesen abból a nézőpontból indulva ki, amelyet a darab elé 
állított József Attila-mottó is előre jelez: „Elmék vagyunk! Szívünk 
míg vágyat érlel, nem kartoték-adat.”

Semmiképp se kevésbé érdekes azonban, ha magából a darabból 
idézek inkább:

TITKÁRNŐ Akarja, hogy felolvassak valamit? (Forgatja az 
újságot.) Találtam egy érdekes hírt. Lássuk, ehhez mit szól. (Olvassa.) 
Vasárnapra virradólag a temetőben ismeretlenek megcsúfolták a tö
megsírokat... (VAL-hoz) Miféle tömegsírokat?

VAL Azoknak a sírjait, akiket a Tábornok kivégeztetett.
TITKÁRNŐ (folytatja az olvasást)... A városban futótűzként 

terjedt a hír. A pánik elkerülése végett a rendfenntartó szervek le
zárták a temető minden bejáratát. A sokoldalú vizsgálat során kide
rült, hogy a nem mindennapi tettet az állatkertből elszabadult ma
jomcsorda követte el...

VAL Fenét majmok! Rosszabbak, idomított emberek voltak!... 
Elárulom: tudomásom szerint szervezett akcióról van szó. Állítólag



Így kísérletezzük ki a hivatalos közhangulatot. S ha netalán szikrát 
vetne valakiben a maradék ellenállás, nyomban beléfojtjuk.

EMIL Ezt mi is tudjuk.
TITKÁRNŐ (Csodálkozva) De akkor mi szükség van arra, 

hogy az újság...?
EMIL Ez mindig Így volt. És mindig Így lesz.
VAL (gúnyosan) A Nelly kételye indokolt. Ilyen történelmi pilla

natban, mint a miénk, a szervezettség e magas fokán bátran be 
lehetne vezetni a szabad sajtót.

És valóban, miért ne Valnak lenne igaza, ami a szabad sajtót 
lleti? Itt már senkibe sem kell semmit beléfojtani. Abban a kép- 
izeletbeli városban ugyanis, amelynek biztonsági hivatalában Lász- 
lóffy darabja lejátszódik, a társadalom irányítói már rég eljutottak 
a fejlődésnek arra a fokára, ahol azzal dicsekedhetnek, hogy sike
resen megtörtek minden ellenállást.

Már az első sorok olvasásakor eszünkbe jut, hogy egyszerűen 
lehetetlen nem Slavomir Mrožek szatirikus komédiájára, a Rend
őrségre gondolni. Első pillantásra legalábbis úgy tűnik, mintha 
a MroZek-darabéval teljesen azonos szituációról volna szó, olyany- 
nyira, hogy Az eretnek olvasása közben csakis a két darab egy
mástól eltérő sajátosságaira érdemes figyelni, arra a „másra”, ami 
ezek után Lászlóffy darabjának megírását egyáltalán indokolhatja. 
Továbbhaladva azonban, szerencsére hamar megkönnyebbülést 
érzünk, mivel bőven találkozunk ilyen igazoló momentumokkal, 
s ez végeredményben arra vall, hogy Lászlóffy nagyon is tudato
san vállalta ezt a mrožeki alapszituációt, amely számára mindössze 
arra szolgált csupán, hogy belőle kiindulva más, maga választotta 
úton induljon tovább. Nem annyira a politikai szatíra külsőséges, 
a szerkezetet megmutató útján, mint Mrožek, hanem egy másik 
látszólag a pszichológia felé mutató úton, Mrožek „extrovertált” 
megközelítésével szemben, „introvertáltnak” mondható irányban 
haladva inkább. E látszólag pszichológiai sík megértéséhez azon
ban feltétlenül figyelembe kell venni, hogy Az eretnek színterét 
képező városban uralkodó viszonyok valamennyire mégiscsak



különböznek azoktól, amelyekkel Mrožek darabjában találkozunk. 
Lászlóffy politikai rendőrségét ugyanis nem fenyegeti igazán a 
megszűnés veszélye, mivel a rendőri gépezet itt nem annyira azért 
vált fölöslegessé, mert mindenki elégedett a városban uralkodó 
állapotokkal, ahogyan ez Mrožek groteszk királyságában történik, 
hanem mert minden polgár a rendőrség szolgálatába lépett, s ez 
végeredményben egyaránt megfogalmazható úgy is, hogy a rend
őrség a társadalommal, de úgy is, hogy a társadalom a rendőrség
gel azonosult. Ebből viszont elkerülhetetlenül következik, hogy 
a rendőrségnek erről a fölöslegességéről nemcsak a polgároknak 
nincs tudomásuk, de mint intézménynek magának a rendőrségnek 
sem, amely ilyenformán fontosságának teljes tudatában dolgozik 
tovább. Így aztán természetes is, hogy ennek a jobbára csak objek
tíve létező munkanélküliségnek következtében az olyanféle fenn
maradást célzó manipulációknak, amilyen a „majomcsorda” mű
ködése is a darabban, csak mellékes szerepük lehet, s hogy a fölös
legesség tudata inkább csak egyesekben, egyfajta közérzetként 
merülhet föl csupán. Mindenekelőtt az olyan, munkájukban értel
met is kereső emberekben, amilyen, minden torzsága ellenére, vég
eredményben a már említett Val is, aki komoly, erejét próbára tevő 
feladatok nélkül maradva megvetéssel szemléli városának gumi
gerincű polgárait, s gondolt nosztalgiával a történelemnek azokra 
a korszakaira, amikor a hozzá hasonló foglalkozást űzőknek gyakran 
még kínzáshoz kellett folyamodniuk. Ezért is szedegeti elő titok
ban az ilyen emlékeket őrző magnetofontekercseket (amelyeket 
Lászlóffy ügyes leleménnyel úgy szólaltat meg, hogy Julius Fu- 
čik Riport az akasztófa alatt című fogháznaplójából és Sartre Teme- 
tetlen holtak című drámájából iktat darabjába részleteket, megele
venítő pantomimek kíséretében), s emlegeti elismeréssel az inkvi
zíció korát a város plébánosának, az utolsó „beszervezetlen” em
bernek, akinek ellenállásában reménykedik, s aki azzal, hogy min
den további nélkül késznek mutatkozik a rejtett magnetofonnal 
történő gyóntatásra, Val végső csalódása nyomán kitörő őrületé
nek is okozója lesz. Annak az őrületnek, amelyet éppúgy tévedés 
lenne csupán holmi kielégíthetetlen szadizmus következményének



tekinteni, ahogyan Lászlóffy darabja sem mondható valamiféle 
„pszichológiai abszurdnak” vagy „abszurd pszichodrámának”. Val 
szadizmusa ugyanis, az a kéjelgő gyűlölet, amelyet a hősiesen ellen
állók halálmegvető kitartása vált ki belőle, voltaképpen az irántuk 
érzett megbecsülés és csodálat kicsapódása, s ilyenformán a lázadás 
egyfajta megnyilvánulása is lesz, végső fokon annak a világnak 
paradox eretnekévi avatva Vált, amelynek híveként, de igazi feladatok 
nélkül, szolgálatában áll. Nem éppen veszélytelen eretnekké, mivel 
bármennyire gyorsan felismeri is parancsnoka azt a veszélyt, mely 
furcsa őrületében rejlik, s dugja sietve elmegyógyintézetbe, pél
dája mégis ragadóssá lesz, úgyhogy a darab végén már Emil, Val 
korábban közönyös munkatársa kiáltja kétségbeesetten: „Egyetlen 
gerincet mutassatok II!” Ez végül is félelmetes torzulási lehetősé
geket megmutató figyelmeztetésnek hat a darab zárómondataként, 
ám éppen mert egy pozitív irányba mutató furcsa ragály első tüne
teként kerül rá sor, végeredményben mégiscsak a teljes, a csonkí
tást nem tűrő ember felülkerekedésébe vetett bizalom megnyil
vánulása lesz. Halvány reménysugár is egyben e kétségtelenül nagy
szerű valóságelemző készség folytán született alapötletre épülő 
darab végén. Olvasás közben -  mint eddig már számos esetben -  ez
úttal is afelett kell szánakoznunk, hogy megvalósulás dolgában 
ez a mű nem mindenütt éri el azt a szintet, melyet a magvát képező 
elgondolás megkívánna. Szerkezeti felépítése ugyan kétségtelenül 
ügyes, párbeszédei azonban helyenként szürkék, gyakran magyará
zók, túl sokszor hiányzik belőlük a sziporkázás, a telibe találó, 
kihegyezett mondatoknak az a sora, amely ezt a fajta drámát igazán 
élvezetessé, lenyűgözően szuggesztíwá teheti. És ez nem csupán 
erre a darabra vonatkozik, hanem egy kicsit a kötet egészére is, 
arról tanúskodva, hogy Lászlóffy Csaba drámaíró1* fegyverzete nem 
teljes még. Kötete így is többnek tekinthető pusztán kísérletező 
ígéretnél.

*

Annál eredetibb írói fegyverzetről árulkodnak az ismeretlen
ségből váratlanul elénk lépő magyarországi P. Horváth László



Pünkösdi király* című kötetének különös, a megfelelőbb kifejezés 
híján abszurdnak nevezhető drámái. Senki máséval össze nem té
veszthető egyéni hangról és megközelítési módról is tanúskodnak. 
Mert akárhogy nézem is, valamennyi itt terítékre került kötet kö
zül egyedül ez képviseli a valódi kísérletezés szellemét. Amíg ugyan
is a többiek esetében a kísérletezés lényegében a már kialakult drá
mai formák és mesterfogások elsajátítására irányuló törekvést je
lenti meghatározott mondanivaló érdekében, addig P. Horváth 
a nehezebb utat választotta, nem kevesebbre vállalkozva, minthogy 
a maga sajátosan egyéni formanyelvét dolgozza ki, olyan jelzés- 
rendszert, amelyben a modem (abszurd és nem abszurd) dráma 
közhasználatnak örvendő elemei inkább csak nyomokban találha
tók meg. Ezért érzem szükségesnek, ellentétben a többivel, kötetét 
a forma felől megközelíteni.

Akkor is, ha szokatlan eszközei tulajdonképpen a mondanivaló
nak, a gondolati elemnek a drámairodalomban való egyre közvet
lenebbé válásával állnak összhangban, s ezért ebben a folyamat
ban valójában egy elkerülhetetlen és logikus lépés megnyilvánulásai
nak tekinthetők. P. Horváth darabjainak bizonyos újszerűsége 
ugyanis legfőképpen abban van, hogy szerzőjük nyíltabban vállalja 
a gondolatok közvetlen színre vitelének sokak szemében ma is gya
nús kockázatát, úgy is mondhatnám, közvetlenebbül állítja szín
padra saját szerzői tudatát. Vagy inkább kevésbé leplezetlenül, 
mivel végeredményben egyetlen intellektuális dráma szerzője sem 
tesz egyebet (akár realista drámát ír, akár abszurdot), mint hogy 
saját tépelődéseit, belső vitáit dramatizálja, s történetet, drámai 
szituációt komponálva hozzá, önmagát osztja részekre, önmaga 
egymással vitatkozó szempontjaiból formál szereplőket, s avatja 
azokat különböző magatartástípusok képviselőivé, bizonyos értelem
ben tulajdon „skizofréniáját” leplezve ezzel az eljárással. Ezzel 
szemben P. Horváth módszere inkább csak „radikálisabbnak”, 
kevésbé szemérmesnek mondható, kísérletnek az „ürügy-történet- 
től” való megszabadulásra, azáltal téve láthatóvá a „belső vitát”,

* Budapest, 1973.



hogy darabjának jellegét látszólag mintegy a monodráma felé haj
lítja el, egyetlen szereplőt tesz meg drámájának alanyává, dialógussá 
bontva fel a belső monológot, visszapillantással idézve a történetet 
és a többi szereplőt, ám nem csupán az események sorrendjét bontva 
fel, végső fokon realisztikus történetet „atomizálva” és „pszicholo- 
gizálva”, amit Arthur Miller nem egy darabjában, elsősorban Az 
ügynök halálában és a Bűnbeesés utánban látunk, amelyekben ez 
a módszer lényegében külsődleges marad, hanem az eseményeket is 
„relativizálva”, önmagukban mellékessé téve őket, nemegyszer 
az „alanyszereplő” egységét is felbontva, egyaránt megmutatva 
annak, aki valójában, de annak is, aki csak lehetett volna, lehetne 
vagy talán lesz is valamikor. Ugyanezt teszi azonban a többi, csu
pán az alanyszereplő tudatában életre kelő figurával is, hol olyannak 
ábrázolva őket, amilyennek az alanyszereplő látja, hol olyannak, 
amilyennek szeretné látni, azzal is éreztetve pusztán gondolatban 
felidézett voltukat, hogy egy-egy szereplővel több figurát játszat el, 
ami egyes korábban már elhangzott dialógusok későbbi áthangolt 
„súlyponteltoló” megismétlésével együtt izgalmasan meghosszabbítja 
e drámák hatósugarát, egyszerre téve légkörüket keserűen ironi
kussá és emelkedetten költőivé, s ezzel tulajdonképpen a kiábrán
dító valóság és az illúziók összeütközésének drámaiságát teszi ta- 
pinthatóvá. Legkifejezettebben kétszereplős darabjaiban, a Kyp- 
risben és a Mária Magdolnában, amelyek már egyszerűségük miatt 
is alkalmasnak látszanak P. Horváth sajátos eszközeinek megmuta
tására.

Kolos, a névtelen vidéki restaurátor, a Kypris tulajdonképpeni 
„átélő-szubjektuma” ugyanis gyakran Pygmalion szerepébe éli bele 
magát, olyképpen, hogy feleségében, Iréne-ben saját megelevene
dett alkotását, azaz álmainak életre kelését látja, de ugyanakkor 
ő lesz Péter is, a sikeres és ünnepelt szobrász, aki Iréné ragyogása 
számára „méltó kereteket” is biztosíthat. Ám éppen mert nem 
Pygmalion s nem is Péter, hanem csak Kolos a restaurátor, ezért 
kell megválnia Iréne-től, akinek ő adományozza csak a Kypris 
azaz („ciprusi”) nevet, Aphrodité melléknevét, s aki már csupán 
hervadtan, megtépázott szépségével, beteljesületlenül maradt szí



nésznői álmokat egyengető, szépségét prostituáló kapcsolatok után 
tér vissza hozzá, lehetővé téve neki, azaz az időközben valóban 
Péterré, az ünnepelt szobrásszá vált Kolosnak a tartós szépséget 
alkotó művész diadalát a múlandó „biológiai szépség” felett -  leg
alábbis Így hisszük ezt, egészen addig, amíg Iréné, úgy, ahogy jött, 
le nem vonul a színről; ezután a magára maradt Kolosnak a szek
rényből előkerült ruhaakasztókkal folytatott némajátéka segítségé
vel tudjuk meg, hogy Iréné valójában nem tért vissza, sőt tulajdon
képpen nem is volt a színen, mindössze az egyedül maradt Kolos 
képzeletében jelent meg, részben a múltból lépve elő, részben a 
„kívánt jövőből”, s lett résztvevője annak a belső párbeszédnek, 
amely olyanként, amilyennek P. Horváth darabjában megismerhet
tük, a valóságban sohasem hangozhat el, akkor sem, ha Iréné netán 
csakugyan visszatérne. Mert még ha valóban visszatérne is, nyil
vánvaló, hogy kiábrándultságát nem a következőképpen fogja ki
fejezésre juttatni: „Valahol felállították a Nemzeti Bordélyházat. 
A műgyűjtők megvették a széplányokat, használták őket, nézegették. 
Aztán mikor megöregedtek, és közel érezték a halálukat, végren
deletet készíttettek, miszerint a lányokat a Nemzeti Bordélyház
nak ajándékozzák. Ettől kezdve a kispénzű embereknek csak a 
bordélyház fenntartását és üzemeltetését kellett megfizetni. Vagy 
még azt sem. -  Természetesen, ha valaki ellopott egy lányt és haza
vitte, azt börtönbe csukták”, de ugyanígy Kolostól sem hallhat
nánk, mintegy a kiábrándító valóság utópisztikus ellenképeiként 
olyan monológokat, hogy „De egyszer majd másképp lesz. Ami
kor már tudjuk, amit még nem tudunk. Amit már tudnunk kellene. 
Akkor majd a szépség természetes lesz. -  Szépek lesznek az emberek, 
a nők és a férfiak, a fiúk, a lányok, a városok, a városokban a házak, 
a házak között az utcák, az utcák között a parkok meg a terek is. 
Távolabb a kertek a szárazföldön meg a tengereken. Szép lesz az 
idő. -  Az élet. -  A szépség természetes lesz és senki számára nem 
lesz megfizethetetlen”, ami végeredményben azt jelenti, hogy P. 
Horváth darabja éppen e képzeletbeli belső síknak, a realisztikus 
megoldásoktól való elszakadás lehetőségének következtében lesz 
sokkal több egyedi történetnél, egy szerelmi csalódás utórezgéseinek



színpadra állításánál, s válik a „szépség prostituálódásának” egy
fajta sajátosan költői megjelenítésévé.

Persze e darabbal szemben felvethető, hogy amit itt a „szépség 
prostituálódásaként” határoztunk meg, annak ellenére, hogy messze 
túlmutat egy privátdráma keretein, kissé talán túl általános és túl 
elvont is egyben, vagyis éppen esztétikai természete folytán nem 
jelent igazán izgalmas mondanivalót. Vele szemben a Mária Mag
dolna üzenete azonban már mindenképpen etikai-társadalmi, mivel 
az „egyszer majd másképp lesz” utópiája olyan helyzethez kapcsoló
dik, amelyet legtömörebben talán „megváltás utáni” állapotnak 
nevezhetünk, és mert színterét a korunkkal leginkább párhuzamba 
állítható kor, a kereszténység kialakulásának kora képezi, korunk
hoz szóló aktualizálhatósága is nyilvánvaló. Közvetlenül a Jézus 
feltámadása és mennybemenetele utáni napokban pillanthatunk be 
ugyanis a Jézus által feltámasztott Lázár egykori slrbarlangjába, 
amely most nővérének, a magára maradt Mária Magdolnának mene
dékhelyül szolgál, ő t keresi fel itt öccse, Lázár, hogy háztartásának 
vezetésére beszélje rá. Kettejük párbeszédéből bontakozik ki az 
a különös játék, melynek során Mária Magdolna tulajdon húgának, 
Mártának, Lázár pedig Péter apostolnak, a Mária Magdolna kérő- 
jeként fellépő gazdag Efráimnak, és a Jelenések későbbi szerzője- 
ként is megmutatkozó fiatal János apostolnak is megszemélyesí
tője lesz, s ami azáltal válik izgalmas és sok oldalról megvilágított 
mondanivaló hordozójává, mert ezeknek a kettejük által életre kel
tett figuráknak magatartása tükrözi álláspontjukat az „ügy iránt”, 
általuk ütközik össze vágykép és valóság, utópisztikus ábránd és 
realitás. „Ahol a kiszolgáltatottság tövisei teremnek, ott elpusztul
nak a hála virágai” -  mondja ugyanis Lázár Mária Magdolnának, 
aki feltámasztójával szembeni hálátlansággal vádolja öccsét, amiért 
sírjába kívánkozik vissza, nem is éppen ok nélkül, mivel megvál
tójától mintha csak azért kapta volna vissza életét, hogy hasztalanul 
fusson munka után. Csodatétel tárgyaként ugyanis „túl ismert sze
mélyiség” lett ahhoz, hogy szívesen alkalmaznák, amiért is Mária 
Magdolna Efráimnak mondott boldogító igenjétől várná sorsának 
jobbra fordulását, az ügyes és gyakorlatias Márta viszont, akinek



a Mária Magdolnától kosarat kapott Efráimot sikerül megkapa
rintania, s aki, bár nemrég még Mária Magdolna „legősibb mester
sége” révén szerzett vagyonának szétosztogatása felett sajnálko
zott, új helyzetében nemcsak nővérétől fordul el képmuta
tóan, hanem Lázár érdekében sem hajlandó férjénél közbenjárni. 
Annál az Efráimnál, aki számára a vagyon jelenti a földönjárás 
biztonságát, és mert nincs szüksége csodákra, ennek köszönheti 
magabiztos szkepszisét is: ezért lesz számára nem csupán Jézus 
„átkozott názáreti ácslegény”, aki eszméivel megbolondította Má
ria Magdolnát, hanem Lázár is csak magához tért tetszhalott, noha 
már „szaga is volt”, amit szerinte Lázár szegényes tisztálkodási 
lehetőségei miatt igazán könnyű megmagyarázni. E három figura, 
az elesett Lázár, a praktikus Márta és a gazdag Efráim jelentik te
hát a földönjárók világát, akikkel szemben Mária Magdolna mellett, 
aki „olyan úton jár, amelyet nem földön tapostak”, Péter és János 
képviselik a csodákban hivőket és csodákra várókat, ám olyan 
nagyon is emberi esendőségekkel párosultan, amilyen mindenek
előtt a halszagú Péter bumfordian önhitt küldetéstudata és esetlen 
szerelme Mária Magdolna iránt. Hozzámérten János ugyan minden
képpen az emelkedetten szárnyaló jövőbe tekintést testesíti meg, 
víziói azonban csak a bizonytalan általánosságok szintjén bontakoz
nak ki, az eljövendő csodálatos városról, amely „ezer vagy kétezer 
év múlva” épül fel, s csupán a Jézus emlékéhez nem minden földi 
szerelem nélkül kötődő Mária Magdolna unszoló rajongásának 
hatására képes részleteket is felvillantani a „bűnbánó” előtt, akiről 
ilyenformán joggal hihetjük, hogy a falaknak azt a ragyogását, 
amiről a darab befejező mondatában is szót ejt, valójában ő látja 
csak igazán. Annál is inkább, mivel P. Horváth beállítása itt is 
lehetővé teszi, hogy úgy érezzük: voltaképpen még a különböző 
figurákat megszemélyesítő Lázár is csupán Mária Magdolna képze
letében jelent meg a sírbarlangban, mintegy előlegezve a valóságos 
látogatást, ami után Mária Magdolna alighanem vállalja majd a ház
vezetőnői szerepet öccse mellett, minden hite ellenére, egyszerűen 
azért, mert mi mást tehetne. Ilyenformán tehát az a bizonyos záró 
mondat:,,... és ragyognak a város falai”, inkább csak afféle „ráadás



optimizmus” lesz, mintegy az „ember küzdj és bízva bízzál” szerepét 
töltve be, lírai ellensúlyozása annak a fanyar-keserű gondolatsorok 
kifejező dialógusnak, hogy a „Te országod”, méghozzá „itt a földön 
is”, „Talán már el is jött”, „Csak talán még nem vettük észre”, „Mert 
nem olyan könnyű észrevenni”. Tekintettel arra, hogy „Az Igazságot 
elfogták, meggyalázták, leköpködösték, elárulták. Az Igazság hódí
tása túlságosan hamar -  kudarccal kezdődött. De -  elkezdődött! 
De -  történt valami! Megtörtént valami! Tagadhatatlanul! Le-ta- 
gad-ha-tat-la-nul!”, ami mindenekelőtt a kereszténységre mint a világ 
megváltoztatására irányuló első kísérletre vonatkoztatva lehet érvé
nyes (méghozzá a Jézus-legenda történelmi hitelességének kérdésétől 
teljesen függetlenül, akkor is, ha mondjuk az Archibald Robertson 
A kereszténység eredete című könyvében olvasottakat tartjuk szem 
előtt), kissé áttételesen és bizonyos fenntartásokkal azonban korunkra 
is vonatkoztatható. Kevésbé közvetlenebbül annál a másik gondolat
nál, hogy az „új föld meg a régi”, „valami rejtélyes módon” egyszerre 
van jelen, aminek okait voltaképpen a valóságnak az a bonyolultsága 
jelenti, ami a darabbeli figurák megtestesítette magatartásformák 
kölcsönhatásaként létrejövő összeredményben is kifejezésre jut, s ami 
végső fokon a drámának abban az üzenetében összegeződik, hogy: 
„Mi tudjuk már, hogy nem lehet megváltani a világot, de úgy kell 
élnünk, mintha meg lehetne váltani.” Ezt pedig akár tézisként is 
megjelölhetjük, hangsúlyozva, hogy P. Horváthnak ez a darabja éppen 
megoldásainak újszerűsége és szuggesztivitása révén tud túl is emel
kedni egy tézis igazolásán, s lesz olyan drámává, hogy a benne elhang
zó „belső vita” a darab befejezése után mintegy belénk költözik, és 
hosszabb időn át tovább rezonál bennünk. A dráma bizonyos herme- 
tizmusa ellenére is, tekintve, hogy az egyes szereplők „felbontásá 
nak” az a módszere, amivel benne találkozunk, izgalmas újszerűsége 
mellett gyakran meg is nehezíti a mondanivaló nyomon követését, 
mivel elég a figyelem egy apró kihagyása, s máris elmulasztottuk 
észrevenni az egyik megszemélyesített figurából a másikba történő 
átlépést -  ez azonban olyasmi, ami a dráma színre vitelének esetén 
kellő rendezői leleményességgel, illetve színészi hangváltással könnyen 
ellensúlyozható, sőt valójában éppen ez jelenthet érdekes feladatot



kísérletező kedvű színházi emberek számára: P. Horváth sajátos, 
legfőképpen ebben a darabban kiteljesedő formanyelven közölt 
mondanivalójának színpadon történő megszólaltatásával, megfelelő 
kidomborltásával ugyanis feltétlenül érdemes lenne kísérletezni.

Bonyolultabbnak és ellentmondásosabbnak látszik e formanyelv 
kérdése a kötet, több szereplős drámáiban, amelyekben az semmi
képpen se bontakozik ki még oly teljesen és harmonikusan, s nem 
szolgál annyira lényegbevágó mondanivaló kifejezésére, mint a Mária 
Magdolnában, amely egyébként a kötetnek sor- és időrendben egy
aránt utolsó darabja, tehát mindenképpen egy következetes kísérle
tezésről árulkodó sorozat eddigi tetőzésének tekinthető. Ugyanezt 
az egy szereplővel több szerepet is eljátszató módszert figyelhetjük 
meg ugyanis már az első darabban, a Tengerben is; itt az alany
szereplőt a lelki egyensúlyából kibillent Ursula képviseli, aki egykori 
gyűjtőtáborélményeinek hatására érzi magát alkalmatlannak a rábízott 
fiatalkorú bűnözők nevelésére, s lát az őt cseresznyemagokkal meg
fricskázó suhancokban potenciális fasiszta gyilkosokat, családjának 
tagjaiban pedig egy ismeretlen megszálló hatalom tisztjeit, s képzeli 
fényszórónak, „dicsőséges haditechnikánk” alkotásának a holdat is, 
éppen bomlott lelkivilágával téve lehetővé a szerzőnek hétköznapi és 
„ünnepi” bűnök, egyéni és kollektív embertelenségek, apró és mon
strummá növekedett butaságok közötti rejtett összefüggések megmu
tatását, amelyeket csakis túl érzékeny, mindenért önmagát felelőssé 
tevő lélek élhet át igazán, mintegy arra kényszerítve a többi szereplőt, 
hogy egyszer az Ursula képzeletében létező figurákat játsszák, máskor 
meg az asszony tudatától függetlenül azt mutassák meg, ahogyan 
annak idegbetegsége környezetére, hozzátartozói sorsának alakulásá
ra hat. Mindez azonban valahogy kissé áttekinthetetlen lesz, s éppen 
a kétségtelenül izgalmas gondolati anyag szerteágazása folytán vá
lik ez a darab inkább egyfajta gondolat-kollázzsá, mint igazi drámá
vá. Olyan mindenképpen érdekes meglátásokról tanúskodó reflexiók 
közlésének kissé túl átlátszó ürügyévé, amilyen p . az, hogy: „Az ju
tott eszembe, hogy az embert nem is a munkára való hajlam, hanem a 
FÉLELEM tette emberré. Hogy az ember másként tudott félni, mint 
a többi állat”, vagy: „Ha egy ember lövöldöz, kisfiam, akkor bolond.



Vagy gonosztevő. Ha sok ember csinálja ugyanazt, akkor hazafiak.” 
Mindennek reminiszcencia jellege csak azért hat néha kissé zavaróan, 
mivel kimondásuk kényszere gyakran nem a szituációból fakad, s 
lényegében ezzel függ össze az is, hogy a dolgok közötti rejtett és bo
nyolult kapcsolatok megmutatását többnyire külön magyarázatként 
kapjuk meg, az illusztráló cselekménymozzanatok nélkül, s ez végső 
fokon azt okozza, hogy a darab címét is magyarázó alapgondolatot, 
azt, hogy a félelem, az embertelenség és butaság tengerét lehetetlen 
kimeríteni, inkább csak szorongató, emocionálisan érzékelhető lég
körként élhetjük át amiért is olyan érzéssel válunk meg a darabtól, 
hogy a félelem-butaság-kegyetlenség szétbonthatatlan triumvirátusá
nak nem igazán drámai eszközökkel történő demonstrálását láttuk, 
hanem csupán előadást hallottunk vagy olvastunk róla, márpedig ilyes
mire a tanulmány vagy az intellektuális regény mégiscsak alkalmasabb 
médiumnak látszik. Szemben a Tenger túlzsúfoltságával és mindent
akarásával, az Aprópénz inkább öncélúan formai kísérleteivel lep meg, 
bármennyire megtalálhatók legyenek is benne, ezúttal inkább játékos 
fintorok formájában, korunk aktualitásai és bizonyos intellektuális ele
mek is. Ez a darab különben legfőképpen ötletes keretmegoldásával 
mutat fügét a bűnügyi drámának, sőt rakoncátlan fiatalabb testvéré
nek, a bűnügyi komédiának is, azáltal, hogy a végén éppúgy nem tu
dunk semmit, mint az elején, habár hosszú időn át négy, hol bűnöző
ket, hol tanúkat, hol nyomozókat megszemélyesítő szereplő, három 
férfi és egy nő, több, állandóan összekevert, egyszer szocialista, 
máskor kapitalista körülmények között lejátszódó bűnesetet elkövető 
és kideríteni igyekező komikus játékának tanúi voltunk. Ez végered
ményben olyasmit sugall, hogy az igazság mindig tisztázhatatlan 
marad. A hozzá hasonlóan ugyancsak versben írt Pünkösdi király 
viszont számomra mindenképpen periferikusnak tetsző mondanivaló
ja miatt a kötet legkevésbé sikerült darabja, mivel a lumpenproletárt 
megtestesítő és önmagát témaként Blaskóra, a darabbeli drámaíróra 
erőltető Pintért sehogy se tudom igazán fontosnak érezni. Akkor sem, 
ha P. Horváth ezt a periferikusságot éppen annak tudatosításával 
igyekszik ellensúlyozni, úgyhogy végeredményben mégiscsak Blaskó-



nak kell igazat adni, amiért vonakodik megimi a háború után nyuga
ton maradt, a darabban mégis megjelenő Bemáth főhadnagy hazake
rült tisztiszolgájának, a vele szemben munkás mivolta miatt támasz
tott követelményeknek eleget tenni sehogy sem akaró, inkább élel
mesen üzletelő Pintérnek a történetét. Ez az önmagát az íróra erősza
koló témával való játék ugyanis csak akkor lehetne igazolható, ha a 
téma fontossága végül mégis kiderülne valahogy, ehhez azonban kevés
nek látszik az a mondanivaló, mely a sok ügyesen felépített paradox 
helyzet és színpadi gag ellenére mégiscsak abban összegeződik, hogy 
olyan embereknek, mint Pintér, nincs helyük a szocializmusban, illet
ve, hogy királyságuk pünkösdi királyság csupán.

Ilyenformán tehát ez a két, inkább könnyed játékosságra törekvő 
darab voltaképpen azt példázza, hogy a kísérletező kedv aligha lehet 
független a mondanivalótól, ezért a kísérletezés P. Horváth számára is 
akkor hozza meg leginkább a kívánt eredményt, ha komoly monda
nivaló kifejezésének szolgálatában áll. Ügy, ahogyan ez a kötet sor
rendben második, s leginkább színpadra kívánkozó drámája, a Trófea 
című „történelmi abszurd” vagy inkább „történelmi groteszk” 
esetében történik, amelynek kezdetéről az alábbi részlet is való:

MÁRTON: (A levegőben szaglászik. Csodálkozva.) Valóságos 
csoda! -  Egyáltalán nem vagy büdös, atyám.

FRÁTER GYÖRGY: Nincs ebben semmi csoda. (Felül.) A hideg 
konzervál.

MÁRTON: (A gyertya fölött melengeti a kezét) És micsoda hideg! 
FRÁTER GYÖRGY: (Körülnéz.) A mindenségét! Ezt alaposan 

megcsinálták!
MÁRTON: Téged meg kicsináltak, atyám.
FRÁTER GYÖRGY: (A nyakát tapogatja.) Jó, hogy mondod. (A 

jobb füléhez nyúl.) És a fülem is... Még szerencse, hogy hosszú haj 
a divat. Legalább eltakarja. -  Te mit keresel itt? És hogy hívnak? 

MÁRTON: (A gyertyákra mutat.) Nem látod, atyám?
FRÁTER: GYÖRGY: (Bólint) Értem -  Kicsit még kábult vagyok. 
MÁRTON: Ezen nem is lehet csodálkozni. -  Egyébként Márton 

Atyának hívnak, Atyám. De te csak hívj egyszerűen Mártonnak. -



Ugyanis én is így nevezem magam, amikor magammal beszélek.
Egyszerűen csak Mártonnak.

Nem véletlenül esett egyébként a választás elsőnek éppen erre a 
részletre. Mindenekelőtt azért, mert többek között a „magammal be- 
szélésről” is szó esik benne, amiből máris megtudhatjuk, hogy bár 
P. Horváth formanyelvének egyik legsajátosabb produktumát, az 
egyes szereplők több szerepre bontását ezúttal hiába keressük benne, 
a szerző drámáinak másik, minden darabban megtalálható jellegzetes
sége az alanyszereplő, Márton atya személyében itt is megtalálható. De 
nyilván a középpontba állított történelmi alak kiléte sem titok már a 
fenti részlet ismeretében. Talán sejthető, hogy P. Horváth darabjában 
a szóban forgó figurának, a Mohács utáni idők tragikus sorsú nagy 
reálpolitikusának, a Habsburgok és a Porta közt egyensúlyozó általá
ban Fráter Györgyként ismert Utyeszenovics (Martinuzzi) Györgynek 
csupán Márton atya képzeletében életre kelt alakjával találkozhatunk. 
Valójában ugyanis hatvankilenc napja meggyilkoltan fekszik már 
alvinci kastélyának egyik feldúlt termében, ahová Márton atya, rend
jének megbízásából, azért érkezik, hogy tragikus halált halt egykori 
rendtársának hosszú késéssel, de megadja a végtisztességet. Fráter 
György meggyilkolásának okaival és körülményeivel tehát a benne 
végbemenő belső vita révén ismerkedhetünk meg. Egyfajta „kitágult 
pillanat” segítségével, a már idézett „Egyáltalán nem vagy büdös, 
atyám” és a darab végén elhangzó „Azért egy kicsit mégis büdös 
vagy, atyám” mondatok közé ékelve, amelyek az egyszerű ténymegál
lapításon túl bizonyos értelemben az értékelésnek azt a módosulását 
is jelzik, ami Márton atyában, miután végiggondolta az eseményeket, 
Fráter György alakjának megítélése tekintetében végbemegy, míg 
maga az elnyúlt pillanat voltaképpen Márton atya fiktív mivoltát is 
érzékelteti, s teszi a történelem átértékelő kritikájának, a „későn okos
ság” szellemének képviselőjévé, századunk szempontjainak megszó- 
laltatójává is; ezt az archaizáló nyelvezettel vegyülő aszfaltzsargon 
külön is érzékelteti. Ennek az utólagos rálátásnak figyelembevételé
vel aztán érthetőnek látszik, hogy Márton atya elsősorban azt veti 
szemére Fráter Györgynek, amiért a Dózsát tüzes trónra ültető Zá-



pólya szolgálatában állt, méghozzá a történelmi átértékelést is ironiku
san megvilágító formában. „Én végső fokon nem Zápolya Jánost, 
hanem Magyarországot szolgáltam” -  feleli ugyanis Fráter György 
Márton atyának, akitől ezután a következő replikát halljuk: „Végső 
fokon?! -  Ezt elhiszik neked, atyám, néhány évszázadig. De később 
ebből a Dózsa Györgyből forradalmár lesz. -  Az ilyenekből min
dig forradalmárok lesznek. -  Mégpedig igen megbecsült forradal
márok -  különösen, ha már néhány évszázad óta halottak.” Minden 
csipkelődése mellett is a transzcendenciát jelentő jövő, az utópia mel
lett foglal ezzel állást a csupán pillanatnyi lehetőségeket szem előtt 
tartó reálpolitikával szemben. Legtisztábban talán az alábbiakban: 
„Egyszer majd a jobbágyok, a katonák, a polgárok, a nemesek, 
a kézművesek, a kereskedők és a komédiások, a keresztények és a zsi
dók, a protestánsok és a katolikusok, a sárgák, a feketék, a fehérek 
megteremtik együtt az embert! -  A saját, legtisztábban megálmodott 
képmásuk szerint.” Egyúttal azonban elismeréssel adózik annak az 
emberfeletti erőfeszítést követelő országfenntartó reálpolitikának, 
melyről maga Fráter György vall egy helyen, mindjárt a dózsai utó
piához való viszonyulását is megvilágítón: „Sokáig dührohamot 
kaptam, ha Dózsa Györgyre gondoltam, és még ma is haragszom rá. 
Mert még ma sem tudom, joga van-e bármilyen nemzedéknek forra
dalmat csinálni, lerombolni mindazt, amit nemzedékek sora véres 
verítékkel felépített. -  Mondom, nem tudom. De ezt a Dózsa Györ
gyöt ennek ellenére kénytelen vagyok tisztelni, mert hitt valamiben! 
És azt tette, amit az adott pillanatban hite szerint tennie kellett. -  Én 
magam azonban nem vagyok új Dózsa György. Azóta a helyzet is 
más itt Magyarországon. Én inkább olyan ember vagyok, aki egy
szerűen csak dolgozni akar, mint az öreg halász, aki a tolvajoktól 
visszaszerzett nagy húzóhálót összekötözgeti, hogy a szegény nép 
éhségben, nyomorúságban ki ne pusztuljon a halásztanyán.” Sőt 
egy kicsit annak ellenére is meghajtja az elismerés zászlaját a magyar 
történelem e különös és ellentmondásos alakja előtt, hogy az esemé
nyek újrajátszásával voltaképpen azt bizonyítja, hogy az események a 
történelemben -  bármennyire tiltakozna is ez ellen maga Márton atya 
-  mindig csak úgy játszódhatnak le, ahogyan lejátszódnak, bármennyi



látszólagos véletlen, kínálkozó jobb megoldás, elkerülhetőnek tetsző 
hiba bukkanjon is fel az utólag visszapillantó szeme előtt. Ezért kény
telen Márton atya újra megölni a koporsóba feküdni vonakodó és a 
politikáját -  most már az utópiát, a humánumot jobban szem előtt 
tartón -  korrigálva tovább folytatni kívánó Fráter Györgyöt, s ily 
módon kényszeríteni levonulásra a történelem színpadáról. Ez egyéb
ként korántsem a determinizmus dicsőítését jelenti, hanem inkább 
a tragikumát fejezi ki. Külösen, ha a bekövetkezett tragédia mélyebb 
okaira gondolunk.

A mondanivaló P. Horváthnak ebben a darabjában sem egyetlen 
tételben összegezhetően van meg, hanem ezúttal is a felvetett gondola
tok gazdagságában és gondolatébresztő hatásukban, de ez itt még nem 
rendeződött annyira egy tengely köré, mint a Mária Magdolnában 
vagy akár a Kyprisben is, habár semmiképpen se hat annyira kaotiku
sán, mint ahogyan a Tenger esetében tapasztalhatjuk. Erre gondolva 
és bizonyos szempontból nézve ezért akár úgy is tűnhet, hogy a Ttófea 
bár túljutott már a gondolati anyagnak azon a gátlástalan burjánzá
sán, ami a Tengert jellemzi, nem jutott még el ahhoz a központi ma
got biztosító formához, melyet a kétszereplős darabokban találhatunk 
meg. Ugyanakkor azonban a Trófea azért rendkívül izgalmas közbe
eső állomás, mivel ilyenformán -  nem utolsósorban az érdekes szín
padi megoldások miatt, melyeknek folytán mellesleg ez a darab lesz 
a legmozgalmasabb -  a benne felvetődő gondolatok több pont körűi 
is összesűrűsödnek, olyképpen, hogy a reálpolitika és utópia kapcsola
tának kérdését vagy a történelem determináltságának problematikáját 
éppúgy központi mondanivalónak tekinthetjük, mint azt, hogy Fráter 
György esetében is a környezetükből magasan kiemelkedő elmék meg 
nem értettségből fakadó „szokásos” sorsa teljesedik be, ami mögött 
mindig is a szellemi fölénytől való ösztönös rettegésből fakadó gyűlö
let lapul. Mindez pedig nem csupán a szereplők puszta bemondásai 
révén van meg a darabban, hanem azokban a magatartástípusokban, 
amelyeket az egyes figurák, mindenekelőtt a Fráter György meg
gyilkolásában részesek, Castaldo spanyol tábornok, az erőszakos és 
gépiesen parancsteljesítő korlátoltság, Pallavicini királyi hadbiztos, 
a diplomáciával párosult látszólag kifinomultabb brutalitás, és Nádas-



dy Tamás, a zsírosán önhitt ćs kackiás butaság képviselője testesítenek 
meg. Végül, de nem utolsósorban pedig az első szúrást ejtő Ferrari, 
Fráter György áruló titkára, aki a többé-kevésbé mégiscsak bizonyos 
politikai koncepciók szolgálatában álló többi szereplővel ellentétben 
azért lesz Fráter György igazi ellenpólusává, mert bár amazokhoz 
hasonlóan szintén képtelen ura reálpolitikai elképzeléseinek megérté
sére, mégis reálpolitikát folytat -  a maga külön kis reálpolitikáját, 
saját kispolgári típusú boldogságának megvalósítását tartva szem előtt.

Befejezésként: csodálkozom, hogy a kritika mindeddig -  e sorok 
írásának pillanatáig -  nem figyelt föl P. Horváth László drámaköteté
nek értékeire. Ezt a hallgatást ugyanis aligha indokolja az, hogy egy 
drámaírónak, egyéb lehetőségek híján, volt bátorsága saját kiadásában 
megjelentetni egy olyan drámai alkotásokat tartalmazó kötetet, 
amelynek egyik-másik kevésbé sikerült darabja is feltétlenül jobb 
számos olyan drámaszövegnél, amely „szabályos” formában látha
tott nyomdafestéket, vagy éppen színpadra is került.

(1973)



DÉR ZOLTÁN DRÁMÁJÁRÓL

Bori Imre Drámák színpad nélkül című, a Magyar Szó Kilátójában 
megjelent kritikasorozatának bevezetőjében olvasom az alábbiakat: 
„ ... van drámairodalmunk, de színpad nélkül valójában, s örülnénk, 
ha színjátszásunk követni tudná a drámai szövegek produkcióját, 
s valóban vállalná a színpadra vitel oly szép és nemes feladatát.” 
Idézhetném azonban akár a következőket is: „Egyelőre marad 
tehát a kritikus ,papír-színháza", melynek egyes bemutatói -  nagyon 
jól tudja e sorok írója -  közelről sem pótolhatják a valódi színházi 
vállalkozások elmaradását.” Vagy éppen... na de mellőzöm is a to
vábbi idézgetést, bármennyire csábítóan kínálkoznak is egyes idevágó 
megjegyzések annak bizonyítására, hogy bontakozó drámairodalmunk 
színpadi affirmációja érdekében azóta is vajmi kevés történt, azaz 
annyi semmiképpen sem, hogy elmondhatnánk: színházaink képesek 
azóta is fellendülőben levő színpadi irodalmunkkal, új művek szüle
tésével valamennyire is lépést tartani. Annak ellenére sem, hogy drá
mairodalmunk ugrásszerű fellendüléséről egyelőre még túlzás lenne 
beszélni. De talán hagyjuk a panasz-szót. Színházaink (ne feledjük, 
hogy most már kettő van) szűkre szabott lehetőségeire vagy éppen 
esetleges meg nem értésére panaszkodni ugyanis nem csupán értel
metlennek látszik hanem sokkal kevésbé reménytkeltőnek is, mint 
arról megemlékezni, hogy Dér Zoltán Ember a határon című drámája 
a veszprémi színház jövő évi műsorán szerepel; ezt a tényt kétség
telenül drámairodalmunkat ért elismerésként is üdvözölhetjük.

Korunk drámaírójának szükségképpen két megoldás közt kell 
választania. A modernnek mondható abszurd vagy inkább „abszur- 
doid” és a hagyományos értelemben vett realista megoldás között; 
ez a választás aztán nem csupán alkotásának külső formai jegyeit, 
hanem egyúttal tartalmát, „belső milyenségét”, nem utolsósorban 
mélységét vagy szélességét, kiterjedésének dimenzióit, mondanivaló



jának jellegét is meghatározza. Legfőképpen azáltal, hogy az előbbi, 
természeténél fogva, mindenekelőtt a maga fokozottabban sűrítő 
megoldásaival a valóságnak kétségtelenül nagyobb és általánosabb 
darabját képes megragadni és színpadra állítani, főleg azért, mert, 
mondanivalóját elvontabb formában, modell segítségével fejezi ki, 
és ezáltal válik képessé a közvetlenül nem megfigyelhető összefüggé
sek, a társadalom szerkezetének feltárására, a különféle elidegenülés- 
jelenségek megértetésére, gyakran önmagában képtelenségnek mond
ható parabolaszerű cselekmény segítségével, elsősorban az értelem
hez szólva, míg az utóbbi, a realista forma -  korunk társadalmi való
ságának bonyolultsága folytán -  kétségtelenül sok mindenről kény
telen lemondani, elkerülhetetlenül szűkebb keretek közt marad, 
gyakran csupán egyedi esetek, egyéni drámák megszólaltatója lesz, 
anélkül, hogy a tipikus és az általános felé is mutatna. Ám ugyan
akkor tagadhatatlanul többet őriz meg a valódi drámából, s válik 
ily módon, mindenekelőtt a néző vagy olvasó emocionális szféráinak 
megmozgatása révén, a valóságos együttérzés, az eredeti arisztotelészi 
értelemben vett katarzis kiváltójává. Van azonban még más előnye 
is a hagyományosabb, a közvetlenül érzékelhető valósághoz jobban 
ragaszkodó drámai formának a különben egészen tágan értelmezett 
„abszurddal” szemben: az, hogy mindenképpen érthetőbb, kevesebb 
erőfeszítéssel is megközelíthető. Ezt figyelembe véve korunk dráma
írójának dilemmája akár így is megfogalmazható: többet kevésbé 
érthetően, tehát kevesebbeknek, vagy pedig kevesebbet érthetően, 
azaz többeknek inkább. Valamiről ugyanis feltétlenül le kell monda
nunk, tekintettel arra, hogy az ideálisnak számító út, a „minél többet- 
minél többeknek”, bármilyen társadalom kulturális viszonyait vesz- 
szük is alapul, egyelőre járhatatlannak látszik.

Valójában ez a drámaírói dilemma inkább elméleti csupán, mivel 
a gyakorlatban mindenképpen a téma, a drámaíróban felgyülemlett 
mondanivaló dönti el, melyik forma választására kényszerül, úgy
hogy Dér Zoltán döntése a hagyományos-realisztikus drámai forma 
mellett egészen természetesnek látszik. Első pillantásra legalábbis 
magától értetődőnek érezzük, hogy Dér még az időrend felbontásá
ban is meglehetősen óvatos, és csupán drámája nyitó- és záróképének



segítségével biztosít visszatekintést lehetővé tevő keretet főhősének, 
a több vonásában Csáth Géza alakjának és sorsának jegyeit magán 
viselő Széki Nándor írónak, olyképpen, hogy miután az 1919-ben 
éppen csak kialakulóban levő jugoszláv—magyar határon a szerb 
határőrség fogságába esik, elfogatásának és öngyilkosságának két 
pillanata között, az események visszapergetése révén ismerhetjük 
meg tragédiáját, középpontban a morfinizmus szenvedélyével. Ennek 
szorításából szabadulna Széki Kis Annához fűződő szerelme segít
ségével, ez a szerelem azonban a Magyar Tanácsköztársaság bukása 
és a fiatal forradalmár lány elfogatása miatt nem válhat a menekülés
nek azzá a lehetőségévé, amivé talán lehetett volna, s ez a csalódás 
kergeti aztán Székit hitvesgyilkosságba, majd öngyilkosságba is, 
visszavonhatatlanul pontot téve egy meglehetősen szövevényes és 
többszólamú mondanivalót magában rejtő cselekénysor után. Hála 
a szabályszerű kronológiai sorrendnek, viszonylag könnyen nyomon 
követhetjük az események menetét, ugyan lineáris építkezés követ
keztében lesz azonban Dér Zoltán drámája egy kicsit színpadi kró
nikává, illetve riporttá is egyben, egy árnyalattal talán epikusabbá 
a kelleténél, legfőképpen sok rövid képre való felosztottsága folytán; 
ez valamennyire szükségszerűen csökkentette feszültségét, drámaisá
gát. Ezt pedig még akkor is sajnálhatjuk egy kissé, ha elismerjük, 
hogy a szétszabdaltság már pusztán a több mint két esztendőn át 
végigvonuló cselekményfonal miatt is elkerülhetetlennek látszik, 
mivel „fellazító” hatását részben ellensúlyozhatta csak a drámaiság- 
nak az a kétségtelenül hatásos csomópontokba sűrítése, amivel 
a darabban mindvégig találkozunk. És ugyanígy csak részben ellen
súlyozhatta volna az is, ha egyik-másik rövidke kép elmarad, minde
nekelőtt az utolsó előtti, a gyilkosságot megelőző pillanatok fel
villantása, mivel talán az is elég lett volna, ha a történetekről mind
össze a záróképben előkerülő körözőlevélből szerzünk tudomást. 
Vagy talán még jobb lett volna csupán a képváltást megtakarítani, 
mivel Abigél, a feleség akár közvetlenül Anna elhurcolása után is 
megjelenhetett volna, bármilyen valószínűtlenül hasson is ez tisztán 
a realitás szemszögéből nézve, ám ennek ellensúlyozására valamilyen



áthidaló közjáték beiktatása is megfelelőbb lett volna a függöny 
leeresztésénél.

Ezek azonban részletkérdések csupán. Olyan mozzanatok, amelyek
nek jobb megoldása nem sokat változtatott volna azon, hogy ilyen
formán a drámaiság és a mondanivaló kifejezése kizárólag a kitűnően 
felépített, feszültséget teremtő, gyakran átforrósodó párbeszédekre 
hárul. Ezeknek árnyaltsága és izgalmas többrétűsége folytán lesz 
ugyanis az Ember a határon jóval több színpadi krónikánál, s válik 
igazi drámává, komplex mondanivaló hordozójává, aminek révén 
mégiscsak túl tud mutatni egy történelmi háttérbe ágyazott egyéni 
tragédia keretein, sőt el tudja kerülni bizonyos lapos tanulságok 
csapdáit is. Ilyen veszélyek ugyanis tagadhatatlanul fenyegettek, 
pusztán a témából eredően is, mivel az, hogy Dér morfinista hőst 
választott, s ilyenformán a kábítószer-élvezet kérdését állította 
drámája középpontjába, könnyen olyao egysíkú üzenetek közvetí
tőjévé fokozhatta volna le darabját, hogy „tanuljatok Széki Nándor 
sorsából, óvakodjatok a kábítószerektől”, ami ugyan hasznos lehet, 
éppen csak drámai mondanivalónak kevés, hősének író volta viszont 
ugyanilyen könnyen pusztán az „aki dudás akar lenni, pokolra kell 
annak menni” tételének illusztrálójává tehette volna. Ebből az utóbbi
ból egyébként kétségtelenül meg is találhatunk valamit a drámában, 
szerencsére nem az ilyenfajta vakmerő alkotói önmegsemmisítés 
talmi csodálatát kifejezésre juttató formában, hanem minden együtt
érzés mellett is, annak rálátó bírálataként, legalábbis ami az ilyen, 
mindenképpen szükséges alkotói pokolnak a kábítószer átmeneti 
mennyországával történő pótlását illeti, ez azonban mindössze 
egyetlen, bár kétségtelenül központi szólamát jelenti a darab monda
nivalójának, kiteljesedésének szintjével egyben szét is feszítve azokat 
a kereteket, amelyeket a kábítószer-élvezet poklába való alászállás 
önmagában jelent. S hogy ez így van, az legfőképpen Széki Nándor 
szerelmének, a zsákutcából őt mindenáron kivezetni és a jövő táv
latait is megmutató útra terelni akaró, líraian naiv okosságával meg
kapó fiatal kommunista lánynak, Kis Annának köszönhető. Dér 
Zoltán drámájának legmagávalragadóbb párbeszéde ugyanis kettő
jük között bontakozik ki, abban a jelenetben, ahonnan Anna alábbi



szavai is valók: „És félsz a gyámolítástól, mert megszoktad, hogy 
mindenért fizetni kell. Mert nem hiszed, hogy lehet valakit szeretni, 
ha nincs is rekorderi formában. Mert rongy burzsoá vagy. (Sírva.) 
Az vagy, te szegényem. Folytonos készenlét, imponáló lendület és 
egetverő bravúr I Ettől gyúlnak ki a szédelgő kis csajok. Aki elesett, 
azt gyorsan félrevonszolni, hogy ne zavarja a forgalmat ugyebár. 
Hajszolni a csodát, ahhoz volt hited, de megfogózni egy másik 
emberben, ez nem imponál a hiúságodnak.” Azok a szavak, amelye
ket korántsem találomra idézek, hanem mert az írói magatartásforma 
egyik lényeges sajátosságát, úgy is mondhatnám, legsebezhetőbb 
oldalát érintik és ragadják meg, s mindenekelőtt itt kap hangot az az 
emberi-írói válaszút, ami elé Széki Nándor kerül, s ami ha a darab
beli konkrét helyzettől, tértől és időtől kissé elvonatkoztatjuk, leg
inkább tekinthető általános emberi-művészi problematikának, tehát 
a darabban ábrázolt kortól és helyszíntől függetlenül aktuálisnak is. 
Nem kevesebbről van ugyanis itt szó, mint az alkotói individualiz
mus, a művészi öntudat megnyilvánulásáról, olyasmiről, amit So
mogyi Tóth Sándortól kölcsönzött kifejezéssel „királyi közérzetnek” 
nevezhetünk, ami persze lehet a felfuvalkodott üresfejűség megnyilat
kozása is, ám nélküle, feltéve, hogy megvan mögötte a szükséges 
aranyfedezet, aligha képzelhető el bármiféle alkotói kiteljesedés. 
Sőt az a mindent akarás sem, amely Széki Nándort (aki „nagyon 
sietett” és nem akart beállni a „nyüzsgésbe” és a „taposómalomba”) 
arra kényszerítette, hogy az „ihletet” mesterségesen kiváltandó, 
a morfiumos fecskendő segítségét vegye igénybe, nemcsak azért, 
mert „rongy burzsoá”, akinek mindenáron való győzni akarása 
persze az egymáson kíméletlenül átgázolók szabad versenyének pro
duktuma is, hanem mindenekelőtt mert művész, ha lehet így mondani, 
„fokozottabb mértékben ember”, aki semmiképp se „vereségre 
született”. Erre gondolva akár még mellékesnek is érezhetjük a „rongy 
burzsoá” kitételt, Kis Annának vagy akár Dér Zoltánnak is ellent
mondva, akkor is, ha különben ez a kor légkörére oly jellemző kifeje
zés látszik itt a legfontosabbnak. Anna e nyilvánvaló közhelyben is 
kifejezésre jutó forradalmisága jelenti ugyanis azt a kinyújtott kezet, 
amely Széki számára a menekülés útját kínálja, s ami szimbolikusan



értelmezve kap általánosabb jelentést, abban az esetbe, ha Annában 
egy kicsit magát a forradalmat, Széki Nándorban viszont az alkotó- 
művész egy típusának megtestesülését látjuk, ahogyan Abigélban 
is a visszahúzó erők képviselőjét kell látnunk. Abigél ugyanis nem
csak Annát szolgáltatja ki a fehérterromak, csak hogy Székit a maga 
oldalán tarthassa meg, hanem előbb még az írónak a kábítószer ha
talmából való szabadulását is igyekszik megakadályozni, annyira, 
hogy maga is kész vállalni a kábítószer-élvezet veszélyeit, abban a re
ményben, hogy Széki emberi-alkotói újjászületésének ezáltal elejét 
veheti. Székiért ilyenformán nem csupán két asszony, egy elpusztí
tani és egy megújítani akaró szerelem harcol, hanem bennük életre 
kelve két egymással szemben álló világ is egyben. Széki tehát ebben 
az átvitt értelemben is határra, a régi és az új határára kerül, arra 
a határra, amelynek itt a dráma színterét képező kor is különleges 
hangsúlyozója, azáltal, hogy az maga is határkő a történelemben. 
Tájunkon legalábbis először jelenik meg ilyen éles formában az írói 
hovatartozás és elkötelezettség kérdése, mely annak idején is lénye
gében ugyanolyan formában rejtette magában az igenlés és tagadás 
kérdését, ahogyan azzal ma is szembetalálkozunk. Sok tekintetben 
a maihoz hasonló külső irodalomformáló erők és pillanatnyi pál- 
fordulásokra mindig kész kis dilettánsok türelmetlenül sürgető 
kórusa kíséretében, amiből Dér szintén nem mulaszt el egyet-mást 
érzékeltetni, sematikusan egyértelmű kinyilatkoztatások nélkül érez
tetve, hogy az alkotó számára aligha létezhet jobb igenlés a tagadni 
és meghaladni kívánt világ kíméletlenül leleplező ábrázolásánál, hogy 
elegendő az á-t kimondani, lehetőleg úgy, hogy a b jövetelét „a sü
ketnek is éreznie kelP\ Ez a problematika ugyanis feltétlenül fontos 
vonulat a darabban, mint ahogyan általában is jelentős helyet fog
lalnak el benne az alkotói problémák, elsősorban Széki színműve, 
a „drámabeli dráma” révén kibontakoztatva, ami aztán a maga 
érdekes Odüsszeia-parafrázisával egy bizonyos mitológiai analógiát 
is lehetővé tesz, legfőképpen egy elmélyítő hangulati aláfestéssel 
gazdagítva a drámai mondanivalót, amennyire a szerző által válasz
tott realista megoldások és a dráma már említett képekre szabdalt
sága lehetővé teszi, ezzel is fokozva a dráma szerkezeti egységét,



és a maga módján szintén hozzájárulva ahhoz, hogy az Ember a hatá
ron mondanivalója túlemelkedjen egy pusztán egyéni tragédia 
keretein.

Ismétlem: amennyire lehetővé teszi. Itt ugyanis, bármennyire el
kerülhetetlennek mondtuk is ezt a bizonyos felaprózottságot, mégis
csak meg kell állni, és feltenni a kérdést: csupán a felaprózottságot 
valóban kiküszöbölhetetlenné tevő hagyományosan realisztikus ábrá
zolás állt-e nyitva Dér Zoltán előtt, vagy pedig más megoldás is, 
ami sikeres kiteljesedés esetén sokkal gyümölcsözőbb is lehetett 
volna. Sőt figyelembe véve, hogy a határállomáson fogva tartott 
Széki Nándor valójában erős narkotikus hatás alatt, valahol az 
őrület határán emlékezik vissza holtpontra jutásának előzményeire, 
akár még az is felvethető, hogy reális-e valóban az, ami első pillan
tásra annak látszik, a valószerű drámai képeknek az a sora, melynek 
révén Széki múltjával megismerkedhetünk, mivel ebben a formában 
a visszapillantás valahogy Széki szubjektumától, tudatállapotától 
függetlennek látszik, jóllehet a morfium hatására létrejött eufória 
szinte önmagától kínálja egy víziósabb „belső színtér” megteremté
sét, ami azonkívül, hogy lehetővé tehette volna a felaprózottság 
elkerülését, a cselekmény sűrítését és a szereplők szabadabb, a külső 
valószínűsítő tényezőktől függetlenebb mozgatását, az adott keret
szituációt figyelembe véve, valóságosabban is hathatott volna. És ami 
ennél is lényegesebb, több lehetőséget biztosított volna ahhoz, amivel 
Dér Zoltán kissé adósunk maradt, Széki belső drámájának láttatásához 
éppúgy, mint az egyéni tragédián túlnövő mondanivaló elmélyültebb 
és boncolgatóbb kifejezéséhez is. Ez az utóbbi ugyanis megfelelő 
kohézióerő híján és a „külterjes” realizmus tehertétele folytán, minden 
írói leleményesség ellenére, kissé mégis szertehull, és nem érvényesül 
annyira, hogy igazán szuggesztív legyen. Lényegében ezért tűnik úgy, 
hogy az Ember a határon mégsem lépte át mindenben azokat a hatá
rokat, amelyeknek áttörését a benne rejlő lehetőségek biztosították 
a szerzőnek.

Dér Zoltán drámaírói lehetőségei mégis mindenképpen ígéretesek.
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N E M Z E T I IRO D ALO M  -  
N E M Z E T IS É G I IRO D ALO M

Szeli István új könyve két téma
körrel foglalkozik. A jugoszláviai ma
gyarság irodalmi, kulturális, szellemi 
életét világítja meg, illetve a hunga
rológiai kutatások feladatait és ered
ményeit veszi számba a kötet egyik 
fejezete. Az írások másik része a regio
nális irodalom és művészet jelensé
geiről szól, valamint a komparatisz- 
tika területéről veszi tárgyát.

Napjainkban rendkívül időszerű 
mind az irodalmak, kultúrák közötti 
kapcsolatok kutatása, feltárása, mind 
pedig a népcsoportok, nemzetiségek 
művelődési életének, hagyományainak 
vizsgálata. Szeli Istvánnak ez a kötete 
ezért is méltó az olvasók különös 
figyelmére.




