sötétség, középütt a föld, fönt az ég, pokolbeli, földi és égi, isteni emberekkel,
s e három elem közt megtalálható természetesen a közvetítő erő is Borka
személyében, aki táltosok unokája. De András, Anna szerelme is magán viseli a táltosok jegyét — betegségével, rejtőzésével stb.)
A regény középső, földi világa — közvetlen realizmussal, lélektanilag hitelesen megfogalmazott történet a történelem egy rövid intervallumáról, s
benne az ember morális helytállásáról, cselekvési kényszeréről. A könyvnek
természetesen van aktuális üzenete is, de a probléma fölvetése, a rá adott
válasz egyetemes. Mit tehet az ember a zsarnokság szorításában, meddig kell
tűrnie, mikor szükséges a megváltói önfeláldozást meghoznia? Az író mélységes humanizmusa, amikor azt mondja: mindenki maga tudja.
Tamás Menyhért korábbi történelmi regényei szenvedéstörténetek voltak,
a történelemben hányódó, kiszolgáltatott kisebbség megmaradási lehetőségeit,
lélekpróbáit kutatva. Hősei korábban is, most is falusi parasztemberek, a leginkább kiszolgáltatottak, a leginkább magukra hagyottak. Az abszolút kisebbság, ha fölemeli szavát, létével fizethet, saját megsemmisülését hívhatja elő,
kollektív biológiai öngyilkossággá válhat a türelem hiánya. A Szent
Anna-tó
regéjében látszólag megváltozott az író álláspontja, kitör a fegyveres fölkelés,
s azt követi a kegyetlen megtorlás. De nem az író szemlélete változott meg,
hanem a történelmi helyzet, az életkörülmények. Sérelmes a székelység jogtiprása, szolgaságba taszítása, de elviselhető. A személyiség, az ember totális
meggyalázása nem. Az elviselhetetlen gyalázat megtörténik, s nem tehetnek
mást, ellenállnak. Nem számolnak a következményekkel, mert van egy pont,
egy határ, amin túl semmilyen áron nem szabad türelmet gyakorolni.
Talán azért fordul az író a múltba, a történelmi emlékezet előtti időbe,
az archaikus világkép, a paraszti archaikum égi és földi teljességéhez, hogy
hőseinek ne csak erkölcsi elégtételt, de ténylegesen is örök életet adjon —,
mert hőseinek véráldozatát nehezen akarja elfogadni. A regény összetett és
sokrétű hagyományvilágból építkezik, mely nemcsak átjárja a történelmi, köznapi elemeket, de szakrális rangra is emeli azokat. Ezért a könyvről aligha
lehetne más lényegit mondani — minden keserű tanulsága, tragédiája ellenére —, mint azt, hogy szép. (Népszava, 1989.)
PÉCSI GYÖRGYI

Jókai Anna: Szegény Sudár Anna
(Elöljáró szavak. Midőn ezt írtam, kitisztult az ég... Egy népirtó rendszer remélhetőleg végleg eltűnt a történelem színpadáról. Ily módon az alábbi
gondolatok is más értelmet nyernek, ám nincs okom arra, hogy
megváltoztassam eredeti
véleményemet.)
Akkor is döbbenetes ez a könyv, ha ma már sokat tudunk a romániai
magyarság sorsáról. Akkor is, ha ma már nyíltan emeljük föl szavunkat a
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jogtiprás, az önkény ellen. Kár lenne persze felednünk, hogy nem volt ez
mindig így.
Jókai Anna műve mégis nagy újdonság a magyar irodalomban. Hiszen ha
nem is tudunk meg sokkal többet belőle a kisebbség mindennapi életéről,
éppen az a többlete, ami a mindenkori irodalomé: a jelenségek mögött meghúzódó, mélységesen emberi tartalmakat világítja meg. Manapság úgyis elgondolkodhatunk afölött, hogy mi minden történik a világban, s erről helyenként mennyire felszínesek az ismereteink. A lényeg vész el leggyakrabban.
Az arisztotelészi igazság ma sem vesztette érvényét: a művészetnek az a feladata, hogy arról szóljon, ami megtörténhetett. S a lélek mélyén sok minden
megtörténik, ami kimarad a publicisztikából, de még a történelemtudományból is.
A Szegény Sudár Anna közlésformája igazán alkalmas arra, hogy a lényeget, az emberi sors alakulását tárja elénk. Alkalmas például azért, mert
egyes szám első személyben vall a főhősnő torokszorítóan szép sorsáról. Torokszorító az ötven felé járó erdélyi asszony (anya és nagyanya) története
azért is, mert a helytállás példázatát adja. Azét a helytállásét, amely oly fontos a derék megtörettetésének idején. Sudár Anna ereje, hite a garancia arra,
hogy ez a helytállás ne torzuljon el. Az írónő alázata már a mű garanciája:
„Ráhagyatkoztam a bennem diktálóra: Szegény Sudár Annára és az ő Istenére. Nagyon egyszerű dolog ez. Nagyon egyszerű. A megszenvedőké az érdem."
Jókai Annáé pedig a megszenvedők felmutatása — a nyolcvanas évekből.
Akárhogy is: modern próza ez. Azzá teszi az elbeszélő személyessége, a
szubjektum abszolút középpontba állítása, no meg néhány külsődleges, tipográfiai jelzés. (Szavak áthúzása, kiikszelése, más szavak kiemelése stb.)
A modernséget a legjobb értelemben értem. Az sem nagy hátrány, hogy hiányoznak belőle a jelenetek. Ellensúlyozza mindazt a cselekmény hagyományos
mondása, a fordulatos élettörténet meséje. Sudár Anna a mai Magyarország
területén született, s kislány korában került szüleivel Erdélybe. Sorsa később
sajátosan erdélyivé vált: két gyermeke közül az egyik áttelepült, miután nem
érezhette otthon magát az idegen viszonyok között. Másik fia román lányt
vett el feleségül, s e tény már önmagában sok feszültség forrása. S jött az
az unoka, aki Sudár Anna életének ú j értelmet adott. Dióhéjban egyelőre
ennyit a történet külső vázáról.
Mindezt a naplóból tudjuk meg. Az élőbeszéd fordulatait követő stílus
alkalmas arra, hogy világosan lássunk. Világosan látni a kapcsolatokat: a
Bukarestbe költöző fiú, román felesége és anyósa illusztrálják a sajnálatosan
szembenálló két világot. S köztük Balázs, az unoka, akihez szinte földöntúli
rajongás fűzi a magyar nagyanyát. Óriási jelkép ez a kapcsolat; a kisgyermek
táplálja Annában a reményt arra, hogy előbb-utóbb véget kell érnie a szenvedésnek. „ . . . Te életvirág-szerelem, Balázsok Balázsa..." — tör fel egyszer
a nagy érzelem. A rajongás már a racionalitás határát súrolja. Néhol úgy
érezzük, hogy Anna magához akarja láncolni a kisfiút; s hogy nincs így, az
egyebek közt a kapcsolat kölcsönösségéből derül ki. Balázs számára is apai
nagyanyja a legfontosabb lény a világon, legalábbis jó i d e i g . . . A fölrajzolt
kapcsolat példaértékű: jelképezi a kisebbségben élők együvé tartozásának
fontosságát. Sajátossága mögött a fiatalok vegyes házassága áll. Anna sem
tudja kiismerni magát a magyar—román ellentétek közepette, de nem is tudja
magát kivonni mindebből. Állandóan hangoztatja ugyanakkor, hogy neki nem
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a román emberekkel van baja. (Milyen ismerős tétel n a p j a i n k b a n ! . . . ) Sőt!
Az egyik leghumánusabb kapcsolat az öreg Petruhoz fűzi. Szép példa ez arra,
hogy valóban nem az egymás mellett élő nemzetiségek az igazi ellenfelek.
Mindenesetre ő is furcsállja a románok tűrőképességét. (Ne feledjük, évekkel
1989. december 22-e előtt vagyunk!) Az igazsághoz tartozik persze, hogy sem
Ankuca, sem Ekaterina nem áll közel Anna szívéhez. Kemény, néhol könyörtelen embereknek ábrázolja őket a mű, akik eleve némi viszolygással viseltetnek a magyarok iránt. Ez a kemény tartás nyomja rá bélyegét a román nagyanya és Balázs kevésbé meleg kapcsolatára is. Ankuca is sok mindent őriz
anyja vonásai közül. Jókai Anna könyve arra is példa, hogy hogyan lehet
sokoldalúan ábrázolni az emberi kapcsolatokat, melyek ugyanakkor közvetlen
összefüggésben vannak a körülvevő társadalmi valósággal. Anna és Balázs
kapcsolatában az sem lebecsülendő, hogy érzelmeik tisztasága mentes a külső
törvényektől. Anna persze nagyon tudatosan formálja unokáját. Kialakul
benne a védekező reflex: a gyermek magyarságát akarja elmélyíteni. A hazafias érzést, a nemzeti kultúrát szeretné közel hozni hozzá. S másfelől:
„ . . . legalább a magánkapcsolatainkban legyen egy pont. Egy szilárd pont,
amihez igazodhatunk."
S bár kétségtelenül túlzónak, néhol kissé már torznak is érezzük a nagyanya unokája iránti rajongását, látnunk kell, hogy a személyes tulajdonságok
mellett az objektív viszonyok az okai ennek a magatartásnak. Hiszen Európa
szégyene és gyalázata az az ország, ahol természetesen az emberi tulajdonságok is torzulnak. A vérlázító önkény tragikomikus megnyilvánulásait aligha
élheti meg az ember ilyen negatív változások nélkül. Igaz, hogy Anna szinte
önmagához akarja láncolni Balázst, s helyenként az eszközökben sem válogat,
de emögött — s ez nyilvánvaló írói szándék — a sokat, már-már unalomig
emlegetett, alapvetően negatív és mélységesen elavult struktúra, s annak a
hétköznapi életet is átszövő, azt megmérgező természete áll. Anna persze fölismeri a hibalehetőséget. „Azzal, hogy Ekaterinát pocskondiázom, semmit sem
érek el." — vallja meg egy helyen. Nehéz persze a helyzete, hiszen román
nászasszonya nem kíméli őt, néhol bizony belegázol a lelkébe. Nem vitás, hogy
közülük Anna tudja megőrizni emberi méltóságát. Ebben legbiztosabb támasza a hite, mint ahogy a hit adhat szinte egyedüli erőt az üldözött és megalázott embernek.
Az egész könyvön átsüt az, ami a közelmúlt ottani helyzetét meghatározza: a kilátástalanság, a bekerítettség érzése. (A mű megírása után egy ideig
ez a bekerítettség csak fokozódott, s ez is hozzájárulhatott a forradalom kitöréséhez.) A napló pedig kétségtelenül alkalmas m ű f a j arra, hogy az egyén
belső történéseiről adjon számot. Mint minden napló, ez is tartalmaz konkrét
utalásokat a külvilágra, bár ebben kevés az újdonság, az ismeretlen információ. A mű fő értéke az, hogy fölmutatja .az egyén sorsát, belső küzdését az
ellehetetlenült és kegyetlen viszonyok között. Sudár Anna tartása rokonságot
mutat az erdélyi magyarság asszonyhőseivel, a balladák hősnőivel. Jókai Anna
nagy írói érdeme ennek a folytonosságnak a tudatosítása.
Az is kétségtelen, hogy az olvasó könnyedén bele tud helyezkedni a mű
érzelmi világába. Akinek gyermeke, unokája van, együtt tud érezni Sudár
Annával, s az is valószínű, hogy az olvasók zöme személyes sorsával is párhuzamba állítja az erdélyi asszony történetét. Mindez velejárója egy olyan
regénynek, mely hitelesen ábrázol sorsot, mely kiváló miliőteremtéssel érzé110

kelteti a valóságot. S e sorsábrázolás a mű lapjain egyre tragikusabb színeket
mutat. A fölépített álomvilágról, az unoka iránti rajongásról kiderül, hogy irreális. Csapások sora vár Sudár Annára. Az előbbiekkel függ össze az olvasó
fokozatosan kialakuló részvéte a főhősnő iránt. Tudjuk hibáit, túlfokozott és
irracionális lobogását, de azt is tudjuk, hogy úgy kapaszkodik ebbe az álomvilágba, mint fuldokló az utolsó szalmaszálba. Ez a tény teszi drámaian széppé
történetét.
Számára persze az a legszomorúbb, hogy lépésről lépésre veszíti el Balázst, azt a fiút, aki még néhány éve a „mamijához" fűződött a legerősebb
szálakkal. Az ellentmondásos családi viszonyrendszer, Ankuca viszonylagos
kívülállása, Bábus emberi gyöngéi mind-mind Anna (és unokája) érdekei ellen
szólnak. Pedig „tanmenetet" is készít azért, hogy a gyermek még az iskola
előtt megtanuljon írni-olvasni magyarul. Balázs azonban egyre idegenebbé
válik. Kisfiúi lényét sokirányú befolyás éri, s nem csoda a zavart állapota.
„Egy kisgyereket az anyagiakkal korán el lehet rontani. Elhitetni vele, hogy
ez a cél, a kizárólagos cél: a luxus, a bőség. Különösen ilyen körülmények
között, amikor a mindennapokban a gyötrő, másik végletet éli: a teljes nyomort." Így elmélkedik Sudár Anna. S milyen igaza van!
Aztán Balázsék Bukarestbe költöznek, s itt ér véget a történet. A napló,
amit azért írt ez az asszony, hogy majd egyszer az unokája elolvassa. A regény idején erre még alig volt esély. Mi már azonban joggal bízhatunk abban, hogy a Balázsok végre majd elolvashatják nagyanyáik hiteles naplóit, az
elmúlt évtizedek fájdalmasan szép emlékeit. (Szépirodalmi, 1989.)
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