
A realizmus és az avantgárd között 
BESZÉLGETÉS SARUSI MIHÁLLYAL 

— ön két művében is írt a nemzeti kisebbségekről; „A csabai Szajnán" 
című kötetében a Békés megyei szlovákokról, a „Magyar Krisztus" című re-
gényben pedig a romániai magyar nemzeti kisebbségről. Mi készteti önt arra, 
hogy a kisebbségi léttel foglalkozzon? 

— Ennek több oka van. Az egyik, hogy olyan városban élek, Békéscsa-
bán, ahol ma is számottevő egy kisebbség, a szlovákság; az a szlovákság, 
amelyhez nem tartozom, én magyar vagyok, de a szlovákság nekem nagyon 
kedves. Itt nőttem föl, ebben a városban, egy olyan városban, ahol a barátaim 
egy része óhatatlanul szlovák gyerekekből válogatódott, és hát, mivel a szom-
szédaim és a barátaim közt jó néhány szlovák van, érthetően megszerettem 
őket, tudok azonosulni is az ő gondjaikkal. Ez az azonosulás érződik „A csa-
bai Szajnán"-ban, s talán Áchim-kisregényemen is. Ez az azonosulás annyira 
sikerült, hogy némely műítész azt gondolta: akkor én is csabai szlovák gye-
rek vagyok. Másrészt pedig a családom az úgynevezett Erdélyből való, az 
úgynevezett Erdélyben él: szóval nem Erdélyben, hanem Kelet-Alföldön, Par-
tiumban, amely csak az utóbbi évtizedekben vált nemzetiségi jellegű táj já, 
abban az értelemben, hogy a magyarság kisebbséggé vált. A kisebbséghez 
tartozás nagyon erősen izgatott mindig is, mert én itt Csabán ugyan többségi-
ként élek, de ha őszinte vagyok magamhoz és ehhez a városhoz, akkor látnom 
kell, hogy itt kétszáz éven át a szlovákság volt a hangadó. így, amikor apám 
idekerült '40-ben, dél-erdélyi menekültként, kisebbségi sorból kisebbségi sorba 
jött. 

A népem Aradban él: ez a közösség ezer éven át Magyarországhoz tar -
tozott, Magyarországon élt, és Trianon jóvoltából más országhoz került. 
A párhuzam a csabai szlovákság és az erdélyi magyarság között nem feltét-
lenül jogos, mert a szlovákság itt harmadfélszáz éve él, a Magyar Alföldön 
a felvidéki telepeseknek ez a nép otthont adott, olyan otthont, ahol ma is jól 
érzik magukat, tehát mindig kisebbségi sorban élt itt a szlovákság, ugyan-
akkor az aradi magyarság ezer évig a saját országában, saját hazájában élt, 
s csak az elmúlt jó fél évszázadban jutott olyan sorsra, hogy az országhatáron 
túlra taszítva kisebbségi sorba került. Ez az ezer év, meg az a jó kétszáz 
év azért nem ugyanaz. 

— önt a művei alapján reálista írónak tekinthetjük, ha létezik egyáltalán 
ez a kategória. Manapság nem igazán divatos reálistának lenni. Inkább az 
avantgárd stílusirányzat az, ami uralkodónak, illetve elfogadottnak látszik. 

— Valamikor a hatvanas években kezdtem el komolyan írni. Egy vi-
szonylag rövid vagabund korszak után avantgárdista időszak következett, 
most pedig állítólag realista vagyok. 

A hatvanas években azért is fordultam az avantgárdhoz, az avantgárd 
módszerhez, mert abban találtam olyan önmegvalósítási lehetőséget, amely 
illett az egyéniségemhez, a lehetőségeimhez, a bennem rejlő adottságokhoz. 
De talán az is közrejátszott a választásban, hogy a hatvanas évek vége felé 
elkezdtem „kísérletező irodalommal" foglalkozni, ami akkor nem volt divatos. 
Akkoriban Kassák nevét leírni is alig lehetett, nem hogy eszményképül vá-
lasztani. Az árral szemben úszva írtam ezeket a munkákat, amelyek aztán 
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átlag tizenöt-húszéves késéssel jelentek és jelennek meg. Ma a realizmus nem 
divat; most meg ezt művelem. Lehet, hogy dacból? Az is szerepet játszik 
ebben, de azért mégsem a dac a fontos, hanem a szemléletváltás. Ez belső 
önfejlődés, melynek révén az ember eljut valahonnan valahová, a vagabund 
szemlélettől az avantgárdizáláson át a realizmushoz. Ez ugyan elég „klasz-
szikus" út abban az értelemben, hogy az ember idősebb korban vagy felnőtt 
fővel visszatér a hagyományosabb és . . . bevettebb formákhoz? Az ember le-
higgad, és a sok tapasztalatot értékelve rájön sok mindenre. Rájön a hagyo-
mányos értékek jelentőségére, és ez bizony nem csak az irodalomra igaz, ha-
nem mondjuk az erkölcsre is. Ráadásul az egyik tapasztalatom, hogy a nép 
elfordul az irodalomtól. Nem érdekli az embereket a verseskönyv, de a mo-
dernista regény se nagyon. Egy szűk réteget, néhány száz embert izgat ma is 
az irodalmi kísérletezés. És bár én ezeket a kisregényeimet akarva-akara t lan 
éppen ennek az elitnek írtam, rá kellett ébrednem, hogy ez, ha nem is tévút , 
számomra folytathatatlan, nem szabad ezen az úton végigmennem, nem sza-
bad eljutnom az abszurditásig, abszurdumig vinni ezt az írásmódot, mer t ez 
a kapcsolat oda juthat el, hogy a végén már csak én értem, amit csinálok, 
vagy még én sem. Volt olyan írásom, amelyik két-három emberen kívül sen-
kihez sem jutott el. Dicsérhették ezeket a kísérletező munkáimat , mégis oda-
jutottam, hogy valami más kell. Olyat kellene csinálnom ezután, amit, ha 
úgy tetszik, a négy osztályt végzett apám is megért. Ennek a váltásnak a 
tanúja ,,A csabai Szajnán", amikor a formabontó, kísérletező kisregényeim 
után egyszer csak egy sültrealista, ironikus, szatirikus elbeszélésfüzérrel je-
lentkeztem, amelyet már valóban megért az olvasó, akárhány osztályt vég-
zett, akármelyik réteghez vagy csoporthoz tartozik. „A csabai Szajnán" kor-
szakhatár a pályámon; amit ezután csináltam, már „realista". Természetesen 
az, amit eddig tanultam, mind benne van, így mégsem azt mondanám, hogy 
ez realizmus. Amit csinálok, az inkább valahol a realizmus és az avantgárd 
között van: én úgy fogalmazok, hogy ez népi avantgárd. Ami megint más-
képpen jelentkezik minden munkámban. Írásonként más a belső arány. 
Az egyik elcsúszik egy kicsit az avantgárd, a másik meg esetleg a naturaliz-
mus felé, ami már túlzó, szélsőséges realizmus. A „Jeruzsálem"-ről szólva azt 
is hozzá lehet tenni, hogy itt még a ponyvát is felhasználtam. A ponyva 
hangját, a ponyva harsányságát, durvaságát, szenzációhajhászását. Lehet, hogy 
tévedtem, amikor ennyire leegyszerűsítettem a dolgot, de úgy látom, hogy 
a népi irodalmi eszménybe még ez is belefér. Természetesen — természete-
sen? — az egyéb irányzatok ezt nem fogadják el: sem a nyugatos, sem az 
avantgárd. Az ő szemükben ez a hang durva, korszerűtlen, lehet Moldovát 
és társait szidni, hogy elárulták az irodalmat, néha nekem is ez az érzésem, 
de azért egy dolgot észre kellene vennünk: ha vissza aka r juk az olvasókat 
szerezni, másképp kell írnunk. Nem magunknak, nem a krit ikusainknak, nem 
az elméletgyártóinknak, hanem esetleg az olvasóknak. 

— A „Fönn a Jeruzsálemhegyen"-t 1981-ben fejezte be, és hat évvel ké-
sőbb jelent meg. Hogyan fogadták? 

— A késés, a kései megjelenés jellemző az egész pályámra. Az első olyan 
elbeszélésem, amelyet ma is vállalok, '66 tá ján született a debreceni kollé-
giumban, most jelent meg ezelőtt egy-két évvel a Palócföldben. Kollázs. Ez 
húsz év. Nagy sikert jelent, hogy az első regényem már csak hat évvel ké-
sőbb jelent meg. Ez utóbbi késleltetés oka gyanúm szerint az volt, hogy a 
nyolcvanas évek elején még a szerkesztő, az irodalompolitika nem tudta elfo-
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gadni azt az esetleg kegyetlennek is minősíthető képet, amelyet az ember er-
ről a világról rajzolt. Még túl sok volt az idealizmus, túl sok volt a gőz a 
megítélésben. Olyasmit vártak még nemrégiben is az embertől, amit fölös-
leges egy realista írótól, reménytelen realista írótól várni. Itt negyven éven 
át a szocialista realizmus volt a fő, támogatott irányzat, ám érzésem szerint 
nem realizmus volt, amit vártak az íróktól, hanem romantika. Tehát, hogy 
olyannak ábrázoljuk a világot, amilyennek szeretnénk látni. És nem olyan-
nak, amilyen valójában. Arról az íróról, aki őszinte képet mutat fel, őszinte 
tükröt ad a világról, azt a minősítést, hogy realista, elfogadhatják, de azt, 
hogy szocialista, már nem. Mert hát a szocialista realizmus valami magasabb, 
valami megemelt valóságábrázolás. Nem ragad meg a nyers és durva, sokszor 
kiábrándító valóságnál. Ilyen szempontból talán jogos is, ha azt mondjuk, 
hogy az a realizmus, amit én eszményképemnek tartok, inkább kritikai rea-
lizmus, mint szocialista realizmus. Mert a valóságot másként nézni, mint kri-
tikával, azt hiszem, se tudósnak, se művésznek nem szabad. Gyanúm szerint 
egy realista politikusnak sem. 

Majdnem egyöntetű volt az elutasítás a szakmában, az olvasók viszont 
élvezték. Ez persze nem biztos, hogy engem igazol, mert kizárólag az olvasók 
ítéletére bízni magam nem szabad, ezt tudom. Lehet, hogy éppen a ponyva-
szerűségre, a vásári hangja, a vaskossága tetszett, és nem biztos, hogy az az 
esetleges irodalmi érték, ami netalán mégis benne van. A sok ledorongolás 
mellett egy-egy jó szót is kaptam. Egy kritikát mindenképpen örömmel ol-
vastam. Az Űj Aurórában jelent meg, Dérczy Péter munkája, ö a helyére 
tette a „Jeruzsálem"-et. Pontosan felrajzolja, ami az igazság: ebben á könyv-
ben én a népnyelvből, a bürokrácia nyelvéből és a városi argóból egyaránt 
merítek, ezt próbálom valahogy ötvözni, regény nyelvévé formálni. Világos, 
hogy nem hibátlan könyv, ezt én nagyon jól tudom, de az első regényemen 
számon kérni a „Krisztus" u t á n i t . . . Mert a „Krisztus"-t másodikként írtam, 
ám elsőként jelent meg. Ez a fordított megjelenés megzavart sok kritikust. 
A „Krisztus" után mást és többet vártak tőlem, én ezt elfogadom, de hát ott 
volt a végén az évszám. Ha valaki végigolvasta volna a könyvet, látta volna, 
mikor írtam. 

— A „Magyar Krisztus" című regénynek valóban egészen más a hangja, 
a nyelve. Hogyan alakult ez ki? 

— A legtöbb könyvemet valami ihletet adó irodalmi élmény előzi meg. 
A „Magyar Krisztus"-hoz az ötletet egy szerb író adta, Ivo A.ndric a neve: 
„Híd a Drinán" című csodálatos regényét olvasva kezdtem képzelődni, mi 
lenne, ha valami hasonlót írnék a saját népemről. A balkáni kisvárosban 
— ha jól emlékszem, Visegrádon — játszódó történet főszereplője egy híd, 
amelyiken át áramlik a történelem. Az emberek jönnek-mennek, meghalnak, 
egyik rendszer átadja a helyét a másiknak, a híd az egyedüli állandó. Valami 
hasonlót ábrázolok, próbáltam meg ábrázolni a „Magyar Krisztus"-ban, egy 
magyar falut véve mintának. Ez a falu Arad melletti. Majd kétszáz év pa-
rasztsorsát próbáltam a regényben fölrajzolni, hét nemzedék rajzát adni. 
Tehát ez az irodalmi indíttatás. A regény nyelvét nem Andric-tól, nem is 
mástól tanultam, hanem attól a néptől, amelyről ez a könyv szól. Az olvasó 
vagy éppen a műítész megkérdezheti, hogy itt most ki mesél, ki beszél. Én-e, 
az író, vagy valamely fiktív, örökké élő néplélek, avagy egy regényhős? Ezzel 
a néppel azonosulva, ennek a népnek a gondolkodását, szemléletét eltanulva, 
magamévá téve úgy próbáltam ezt a kétszáz évet fölrajzolni, mintha maga az 
a közösség mesélne. 
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A nyelvi mintát ez a parasztnép adta, az ő nyelvi eszményei, pontosab-
ban nyelvi gyakorlata alapján, e nyelvi elemeket egymásba illesztve építkez-
tem. Ebben az esetben a regény nyelvi eszménye Móriczéhoz hasonlít. Nekem 
ezt a nyelvet el kellett tanulnom, mert a szögedi nyelvjárás nem a sajá tom, 
nem anyanyelvem, hanem öreganyám nyelve. A nagyszüleim még ebben a 
nyelvi közegben éltek, ez a nyelv volt az övék, a szüleim már csak törve be-
szélték. Tíz éven át kuta t tam ennek a tájnak a múlt já t , néprajzát , népnyel-
vét, történetét, ennek révén jutot tam arra, hogy a sajátommá vált — leg-
alábbis egy regény erejéig. Mert a következő regényemben nem valószínű, 
hogy ezt a nyelvet, ezt a nyelvjárást fogom művelni. Éppen hogy nem, mer t 
a most elkészült ú j regényemben a békési í-ző nyelvjárással élő népről szólok. 
Éppen azért, mert írtam egy olyan regényt, amelyik kissé nyelvjárásias, itt 
ezt igyekszem messze elkerülni. Azért is, mert ezt az í-zőt nem ismerem úgy, 
mint a szögedi nyelvet, illetve a szögedi nyelvnek azt a változatát, amelyikről 
Nagyfalu esetében szó van. 

— Mostanában divat lett írni az erdélyi magyar kisebbségről; sokan ír-
nak erről, sokan foglalkoznak vele. Nem gondolt arra, hogy ismét ír erről a 
népcsoportról? 

— Éppen azért, mer t divat, nem foglalkozom vele. Addig izgat minden, 
amíg az igazság nem válik nyilvánvalóvá. Arról a tájról, arról a népről persze 
még fogok írni. Dolgozom egy nagy falurajzon, egy csanádi-aradi magyar 
falu monográfiáján. Talán húsz év múlva elkészül. Az első részlete megjelent 
a „Magyar névtani dolgozatok" című ELTE tanszéki sorozat füzeteként, és 
ha a jó isten megsegít, akkor a többi fejezet is megszületik. 

— Mennyire köti önt le a napi munkája? 
— Sajnos két műszakban dolgozom. Egy műszakot hírügynökként, a m á -

sik műszakot pedig íróként. Ennek az az egyszerű oka, hogy bár most a ti-
zedik könyvem készül, megjelenik a Szépirodalminál, ebből megélni lehetet-
len. Én már meg tudnék, de a családommal még nem tudok, így kénytelen 
vagyok valami „tisztességes" polgári foglalkozást is űzni. Ez a helyzet, amibe 
Csabán kerültem, lehetővé teszi, hogy a kettőt valamennyire összeegyeztes-
sem, és két műszakot is kibírjak. 

— Errefelé nem osztogatnak bőkezű ösztöndíjakat, és más, hasonló lehe-
tőségeket? 

— Ösztöndíjból nem lehet megélni. Ez az egyik. Adnak öt-hatezreket. 
Voltam SZOT-ösztöndíjas, akkor, azt hiszem, ötezret kaptam. Soros-ként (az 
MTA—Soros Alapítványból) tán hatezret, aztán a megyétől is kaptam, azt 
hiszem, háromezret egy hónapra. Ebből egy családot hogy lehet manapság 
eltartani? A segédmunkás többet keres. Ezért is kényszerülök arra , hogy több 
mindent csináljak. Arról nem beszélve, hogy nem Pesten élő író r i tkábban 
juthat ilyen lehetőséghez. A nem Budapesten élő írónak a megélhetése jóval 
nehezebb, mint annak, aki nap mint nap találkozik a szerkesztőivel, nap 
mint nap benézhet a kiadókhoz, lapokhoz. Ez óriási hátrány, de én ezt tuda-
tosan vállaltam: nem véletlenül alakult így, hogy ma egy kisvárosban élek, 
nem pedig Budapesten. Sok oka lehet. Valószínűleg lelki oka is van: az, hogy 
jobban érzem magam a pusztában, esetleg egymagamban, mint egy kétmilliós 
város füstös kávéházában. De a fő oka ennek az én látszólagos félreállásom-
nak, látszólagos félrehúzódásomnak talán az, hogy úgy gondolom: itt a he-
lyem. Itt kell élnem, itt kell- dolgoznom. Esetleg nehezebb körülmények között, 
de itt, és nem máshol. Ez az itt, ez azt jelenti, hogy valahol nem Budapesten. 
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Emögött az áll, az a vélekedés, hogy ez a nemzet tizenöt milliós. Én ennek a 
tizenöt milliós népnek az írója vagyok, fa j tá jához hű íróként ezt a tizenöt 
milliós népet akarom szolgálni. Ennek a népnek a sorsát igyekszem írásról 
í rásra valamilyen módon, valamilyen minőségben megfogalmazni. A tizenöt 
millióból t izenhárom millió nem Budapesten él. Ha én Pesten élek, akkor azt 
a környezetet tapasztalom, akkor én megragadok annak a kétmilliónak a vi-
lágában, és ez a kétmillió egész, másképpen él, mint az a másik t izenhárom 
millió. Ez a t izenhárom millió hordozza az én szememben a magyar sorsot. 
Nem állítom szembe a kettőt, mer t Pest csodálatos, Pestre óriási szükség 
van, .de hogyha én — ez rögeszmém — erről a népről akarok írni, akkor 
vele együtt kell lépnem, együtt kell haladnom, együtt kell kínlódnom, együtt 
kell szenvednem, együtt kell boldogulnom. Át lehet élni a Váci utcában is 
azt, hogy mit érez, mond juk az ókígyósi parasztember, vagy egy barcikai 
munkás , vagy egy aradi magyar tanító, de valószínű, hogy itt jobban. Való-
színűleg erre az ember itt képesebb. Hogy mindez nem feltét lenül rögeszme, 
ta lán bizonyíthatja, hogy bizony a mai magyar irodalom jó néhány legna-
gyobbja nem Budapesten él. Az én szememben a ma író drámaszerzők legna-
gyobbja Sütő András, aki egy százezres magyar kisvárosban, Marosvásárhelyt 
él. Az én szememben a legjobb, legnagyobb mai magyar költőt úgy hívják, 
hogy Simonyi Imre; ez a Simonyi egy harmincezres nagyvárosban, Gyulán 
él. Akkor, e szerint legföljebb a legjobb magyar prózaíró él Pesten. 

Á m b á r . . . Hírlik, él egy Márai nevű író Amerikában. Amerikai Magyar 
Tanyán — csakis az lehet, mer t ha magyar szót akar hallani, magában be-
szél. S lám, mint mondják, egyesek határozottan állí t ják, ő ma a legnagyobb 
magyar elbeszélő. S a jelek szerint ő is valahol Pesten kívül él e tizenöt 
milliós Csángó-Magyar-Országban. 

i 
(A Magyar Rádió Szegedi Körzeti és Nemzetiségi Stúdiójában 1988. augusztus 

6-án elhangzott beszélgetés szerkesztett változata.) 
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