
A szó selyme 
TÓTH BÉLA: IRATOS DOMBON 

Nem szeretem a bélyegeket, a skatulyákat. Másokat sem illő ilyesmivel bün-
tetni. Azt hiszem, nem attól lesz valami maradandó, hatásos, hogy hagyományos 
vagy modern. Ezek a fogalmak egyébként is relatívak, tartalmukat legtöbbször a 
„mihez képest" adja. Megfogadtam egyik tudós, esztéta kollégám tanácsát, miszerint 
egy könyv akkor jó, ha holnap is úgy döntesz, elolvasod. 

Mérlegeltem, holnap, holnapután is szívesen kézbe venném az Iratos dombot. 
Még akkor is, ha elég nehezen tudom feledni a könyv utolsó hat oldalát, ahol kissé 
bántó direktséggel kapjuk a summázatot: Nemcsak Dombiratosért jajgatok. Közel 
kilencszáz falu curikkol visszafelé a pusztaságnak. Akkorát könyöklik a falu vilá-
ga, hogy elkezdődik elnéptelenedése. Óvni a hajszálgyökereket! 

E szentenciák nélkül is félreérthetetlen, ezért íródott a könyv. Tóth Béla leg-
újabb opusa sem kevesebbre döbbent rá bennünket, mint hogy baj van az iden-
titástudatunkkal, megfeledkezünk hovatartozásunkról. Nem így az író! Roppant sze-
retettel dajkálja magában a szülőföld ezerféle színét, történéseit. 

A virtuozitással megalkotott irodalmi szövetbe szociografikus elemek kevered-
nek. A könyv első tizenhat fejezetében mintha a leíró, a néprajzi, a monografikus 
jelleg uralkodna, és háttérbe szorulna a személyesebb hang, az anekdotázókedv. 
Persze ez is a szülőfalu, csak talán az író — a tőle megszokottnál — visszafogot-
tabb, fegyelmezettebb. A mű hatáslélektanát vizsgálva szuggesztívebb a „Játékos 
szenvedélyeskedés"-től, azaz a könyv második felétől. 

Sajátos szerkezete van az Iratos dombnak. Nekem a dobozkönyvek jutnak az 
eszembe, melyek fejezeteit tetszés szerinti sorrendben lehet olvasni. Mondjuk, ha 
valaki némi sikamlósságra vágyik, lapozza fel — minden előzmény nélkül — az 
„Érzelmek" bekezdést. Minden érthető és világos. A többi fejezetről ugyanez mond-
ható el. Ügy gondolom, ez a szerkesztési mód, ez az előadásforma Tóth Béla re-
pertoárjában új szín, jól sikerült kísérlet. 

A mű rétegei közül talán legmegdöbbentőbb a történeti, a szociális háttér. Mi-
lyen Dombiratos a török uralom idején, a világosi fegyverletétel után, a kiegyezés-
kor, 1900 körül, az uraság idején, földosztáskor, 1953-ban, 1956-ban és manapság? 
Szomorú és sokat szenvedett. Persze nem úgy önmagában, hanem az ott élők sor-
sának tükrében. Bravúros például az aratóbanda leírása. „Naponta tízezer suhintás. 
Kivágják a százhúsz centis rendet. Erejüknél vannak. Ilyenkor puskapor szárazságú 
a búza szára. Ahogy a kasza megérinti, mintha cimbalomhúrokat cirógatna." így 
csak az tud írni, akinek zsigereiben ott él a falu, ismeri rezdüléseit, kínjait, keser-
veit. Ez az alapélmény azután párosul szuggesztív megelevenítő erővel. Nem vélet-
lenül jut eszünkbe Móra Ének a búzamezőkről című regénye. 

Nem kisebb hatású a könyvben a földosztás. Miféle irtózatos éhség, több év-
százados szívfájdalom szűnik meg az úri világ végével! Düh és tétovaság kevere-
dik a jussukat követelők tetteiben. Rombolnak, hogy majdan építhessenek. „Szívfáj-
dalom? Azt mondták, a mi őseink az egész életüket adták érte. Három-négy gene-
ráció a tüdejét kiköpte érte." Mi is a juss? Az újabb robot, ezúttal már önmagun-
kért. Drámai az író kérdése: Mit akartok? A márványköves sírotokat is megcsinál-
tátok. Nem elég. A jóllakottságot majd az unokám érzi meg. Ha békében hagyják. 

Aztán az ötvenes évek! Aligha lehet szemléletesebben leírni, mit élt át a pa-
rasztember a beszolgáltatások idején. Házkutatások, letartóztatások. Űjabb aratás 
1952-ből. Míg a városban a sztahanovistákat éljenzik, falun kenyéren, vízen, sár-
gabarackon kaszálnak az emberek. Helyzet- és társadalomrajz a Rákosi-korszakról. 

Teljes a dombiratosi tabló, rajta éppúgy helyet kapnak a kanászok, a summá-
sok, a napszámosok, mint a kakastollasok, a százholdasok vagy épp a rezesek, ösz-
szegzés az Iratos dombon, látlelete a szülőföldnek, egy kicsit tisztelgés is. Szándé-
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kában, ha nem is készült a teljesség igényével, néprajzi, szociográfiai hitele, szép-
irodalmi, krónikási értéke kétségbevonhatatlan. 

Az ezerféle sorsból több életmodell maradt emlékezetes. Ráth Anna, a dombira-
tosi kastély úrnője a könyvben nem válik osztályellenséggé, embersége vonzó, mű-
vészkedő hajlama néhol megmosolyogtató. Árnyalt jellemrajz születik Tóth Wan-
dáról is, aki nem más, mint egy vidéki Török Sophie. Novellákat írt, Gide-et for-
dított Dombiratoson. Becsülték a Nyugat szerkesztői is. Filipp Ferkó a kulákren-
delet áldozata, X-es mivoltáért az orvosegyetemet kellett otthagynia. Vitéz Nagy 
Istvánra is rájárt a rúd, nem tudták elfelejteni, hogy mintagazda volt. 

Az írói attitűd kesernyés, tényrögzítő. Időnként azonban komor színekkel is 
találkozunk. Tóth Béla nem hallgatja el a tragikus eseteket, palettájáról nem 
hiányzik a sötét, néhány epizód kimondottan drámai. Ilyen a megesett lány esete, 
vagy a postás öngyilkossága. Ugyanakkor jelen van a sajátos Tóth Bélás humor, 
ami egyszerre jelent góbéságot és hamisítatlan népi ízt. 

És végül kedvem lenne elkészíteni a Tóth Béla-szótárt. Biztos vagyok benne, 
az ilyesmi fontos identitásmérő is lehetne. Csak rövid ízelítő belőle: Abajgat, ban-
dázni, bezzegel, bogárzik, bojszint, bugáz, csiheg, csikkant, csürhejárás, éhkoppot 
ver, fölkajtat, huzalom, ihinget, kucorít, zümment . . -. Ilyesfélén halad a szó selyme. 

Tóth Béla könyve — egyenetlenségeivel, műfaji felemásságával, záró direktsé-
gével együtt is — önmagunkat, hajszálgyökereinket féltő nemes aggódás, figyel-
münkre, okulásunkra feltétlenül érdemes mű. (Magvető, 1988.) 
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