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SOMOGYI TÓTH SÁNDOR
i.
Somogyi Tóth Sándor nevét harmadik kisregényének könyv alakú megjelentetése után kapta szárnyára a hírnév. Jólesik megállapítani, hogy ez alkalommal
nem volt szeszélyes. Az első két regényt a közvélemény mértéktartó elismeréssel
fogadta, az utolsóban pedig — igaz egyéves 'tétovázás után — felismerte a rendkívülit. Mert a Próféta voltál, szívem nemcsak az író fejlődésének jelentős állomása, hanem egyben a megújulni látszó magyar elbeszélő próza örvendetes teljesítménye is. A Gerinctörés és a Gyerektükör íróját tehetséges és sokat ígérő alkotóként tartották számon, mostanában azonban egyszerűen nem lehet tudomást
nem venni a tehetséges író hódításairól. Neve a közvetlen irodalmi érdeklődéstől
távol álló lapokban dis felvillan. (Tükör, Esti Hírlap) Dühös és magasztaló, sértődött és magyarázkodó kritikai megnyilvánulások tükrözik a közvélemény megoszlását és időszakos hullámzásait. Tekintélyes elemzések a Rozsdatemető ós a Húsz
óra mellett jelölik ki az ú j mű helyét. ¡('Diószegi A. Kritika 1965. 8.) Az olvasóközönség szemébein érthető módon Somogyi Tóth Sándor most a Próféta
voltál,
szívem írója, és az életmű áttekintésére vállalkozó kritikus sem akarja letagadni,
hogy a műveket ú j r a olvasva, bennük a Prófétát kereste, a legutóbbi művet akarta
alaposabban megismerni; és kár lenne tagadni azt is, hogy a két régebbi kisregény a legutóbbi fényében ú j színeket nyert, művészi lényegük mélyebben, alaposabban feltárult.
Somogyi Tóth Sándor a negyvenesek nemzedékéhez tartozik, ehhez az alkotása
teljében levő és a negyvenötös megújulással együtt induló nemzedékhez. Róluk sok
szó esett a húszéves évforduló kapcsán, és ¡mostanában egyre több a Prófétával
foglalkozó recenziókban. Az író hozzájuk tartozása nem közömbös a művek megértése szempontjából sem. Nyilatkozataiból és erősen önéletrajzi vonatkozású m ű veiből nehéz gyereksors bontakozik ki, melyben a ¡képző a -súlyos morális és fizikai
megpróbáltatások ellenére mégiscsak a fejlődés; az emberi előrelépés egyetlen
lehetőségét jelenti. A következő állomás a front és az egyetem. Az ú j világban
népikoliégium-igazgató. Maga mondja el, milyen törést jelenített életében az ötvenes évék megmerevedése. A 'törést azonban nála nem csőd követte: tevékeny,
alkotó ember marad — tankönyvíró, kritikus, tanár, író. Egy éve a Kortárs szerkesztőségében dolgozik.
A Gerinctörés-1 1959-ben adta ki a Magvető fiatal írók műveit megjelentető
sorozatában. Ez a kisregény az eleven élet izgalmát hozta magával. Kiadása az
56 utáni konszolidáció korában több szempontból is aktuális volt. Írója joggal
érezte időszerűnek szenvedélyesen felidézni az elnyomottak osztályélményét, és
egy megrázó tragédiát ábrázolva tagadni a sematikus esztétikát. A kisregény minden sora tiltakozik az ellen a világkép ellen, amely szériát a 'központi jóakarat a
főidőin minden lehetséges problémát megoldott. A Gerinctörés hőse kíméletlen
ellentmondások fogaskerekei között morzsolódik, és — ami a leegyszerűsítő szemlélet számára egyenesen megdöbbentő — a nagyobb szenvedést nem ás annyira
a külső nyomás, az osztályellenség dühe, hanem valami megfoghatatlan forrású
már-rnár talán polgári nyavalygás okozza. E felfogás szerint a múltból is elsősorban az öntudatra ébredő dolgozót kellett ábrázolni. A helyzetét felismerni képtelen nem érdemes az ábrázolásra, az olyan kis árulónak meg különösebb figyelmet
saenitelini, mint Baracs Pista, méltatlan feladat.
Másféle hagyományoknak is hátat fordít a Gerinctörés. Már Faragó Vilmos,
a Kortárs kristifcaírója felhívja az olvasó figyelmét,
hogy az első művével bemutatkozó író „könyörtelenül félretolja, ami mellékes1, esetleges", „elkerüli a »morbus
hungaricuis«-t, a mese elburjánzását, a szerkesztő intellektus kihagyásos zavarait".
(1959. 12.) Valóban Tóth Sándor (első regényét még így szignálta) nem cselekményes regényt írt, nem egy nehéz gyereksors extenzív, szooiográfikus leírására vállalkozott. Műve sem ¡töblb, sem kevesebb, rniint amit a cím jelöl: a morális gerinctörés története. Baraos István elérkezett abba a. korba, amikor a falu befejezi.
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szülöttei nevelését. Vagy tovább tanul, és eddigi érzelmi kötöttségei szerint ellenséges világ tagjává küzdi fel magát — már előre is látszik, hogy ennek kisebbnagyobb megaláztatások eltűrése lesz az ára —, vagy életét lezártnak tekinti,
tudomásul veszd a .további „világhódítás" előtti gátat, morális áthághatatlanságát,
megelégszik a falu szegényes lehetőségeivel. iPista n e m akármilyen fiú: jó tanuló,
első ministráns, híres verekedő, a lányoknál is van sikere, hiszen a kántor
lánya is hajlandó titokban csókolózni vele. Tudatában van többretermettságének,
de ez nem kiegyensúlyozott elégedettséget szül benne, hanem az önvád gyötrelmeinek forrása. Kis körértél sokkal átfogóbb ellentmondás karmaiba került ez a
szerencsétlen lélek: a több, az emberileg magasabb .színvonalú egyben a rosszat,
az erkölcstelent is jelenti. Hosszú ideig a dilemma egyik oldalának feláldozása árán
sem tudja visszaszerezni nyugalmát, s ez a gyerek humánus értékeit: emberileg
fontos vágyainak mélységét, erkölcsi igényességét és .problémaérzékeny rációjának
erejét bizonyítja. A konfliktus ki nem élése silány következményeket hozott volna,
d e a húr túifeszítése is végzetes lenne. Baracs Pistának előbb-utóbb meg kellett
sejtenie, hogy neki nincs hatalmában a dilemma valamennyire is értelmes feloldása — az egyetlen, amit tehet, a .nagy gyerekkori élmény konzerválása, tapasztalatainak érzékeny megfogalmazása, a kérdés nyitva hagyása és meghaladása a
gyakorlat nyújtotta további tapasztalatok segítségével.
A regény menete a konfliktust élező tényezők felsorakoztatásából adódik. Hogy
az ösztöndíjat megkaphassa, tisztelgő látogatást kell tennie a rokon Zsuzsi néninél,
az apát úrinál, a jegyzőnél. Átélve a kényszerhelyzet megaláztatását, próbálgatja,
mi történik, h a ötletei szerint módosít a Zsuzsi néni előírta hadmozdulatokon. Az
általános stratégiát betartva helyenként rebelliskedik, így igyekszik könnyíteni
lelkiismeretén. A sorsáról dönteni hivatott ura'k gyanakodva fogadják a faragatlan, sőt talán szántszándékkal gorombáskodó .kamaszt, .barátja és a szomszéd
suszter meg m á r a jövendő urat sejtik benne. Pista átmeneti állapotában magára
marad. Kétfelé is játszani kényszerül: a falu előtt feltörekvési vágyát, az urak
előtt izzó gyűlöletét kell takargatnia. A helyzetet csak súlyosbítja, hogy a szüleitől való elválás a közvetlen fizikai elszakadásinál .gyökeresebb és helyrehozhatatlanabb: magára hagyja és súlyos kiadásokkal terheli a mindennapi kenyérért
küszködő öregeket, csak azért, hogy érzelmileg-értelmileg egyre inkább eltávolodjon
tőlük, egyre nehezebben találják majd meg a közös nyelvet Pista máris az a p á t
úr kenetes kézmozdulatait utánozza, és le sem tagadhatja maga előtt, hogy ezeknek a céltalan, de szép gesztusoknak a gyakorlása borzongató örömöt okoz neki.
A Gerinctörés poézisének forrása az a művészi bizonyító eljárás, amely során
kiderül, hogy a szomorú gyereksons tragikusan determinált. A társadalmi rétegződés megszabta korlátozó intézkedések, az emberi viszonylatok kényszerítő hatalma
és a pszichikum büntetlenül át nem hágható belső törvényszerűségei olyan gátakat
állítanak a lehetetlenre vállalkozó szándék elé, hogy a szembeszegülő^ így vagy
úgy, előbb vagy utóbb az általuk meghatározott végkifejlett felé terelik. A kisregény minden motívuma arra döbbenti rá az olvasót, hogy a konkrét történés —
mindenki esetében az élet — látszólag csak önmagukkérut jelentkező véletlenei,
hogyan lényegülnek át rideg törvényszerűségek megjelenési formáivá. Hatalmuk
alól Baracs Pista sem vonhatja ki magát, hiába kergeti céljait, anélkül, hogy észrevenné, más, akaratától független célok kezében váli'k eszközzé. Ilyen művészi
koncepció .megvalósítására törve fordul szembe Somogyi Tóth mind a sematizmus,
mind pedig a magyar anekdotázó regény hagyományaival. Nem véletlenül í r j á k
le az író műveivel foglalkozó .kritikák .több ízben is Julién Sorel nevét. Mintha
Somogyi Tóth a létre nem jött magyar polgári .regény késői pótlására vállalkozott volna.
Az olvasót, miután beleélte magát ebbe az esztétikai gondolatkörbe, meglepetésként érd a regényhez függesztett kis megjegyzés, amely ezt a címet viseli:
Epilógus — vigasztalásul. Itt többek között arról van szó, hogy hosszú idő elteltével „egyszerre összeforrt a törés, (Baracs Pista) ráismert önmagára, és ú j j á született". Faragó nem .minden ok nélkül méltatlankodik és „áloptimizmust" emleget.
Epilógust fűzni a regényhez — ez elképzelhetőnek tűnik, de mi helye a vigasztalásnak? A katarzis erejét éppen az fokozza, hogy nincs vigasz, „nincs más
kihágás", az olvasó megtisztulását a törvények létére és a törvények kérlelhetetlenségére való rádöbbenés hozza: a harag felébredése egyrészt, a „másként csináljuk", azaz a tragikus vétség elkerülése másrészt, és nem utolsósorban az emberi
lét, az emberiség magasabb szempontú, intenzívebb átélése. De mivel magyarázzuk egyébként is, hogy a hős egyszerre csak megrázza magát és modern főnixként
„újjászületik". Ha az író nem is vallana arról, hogy a Bűn és bűnhődés állandó
olvasmánya, akkor is Raszkolnyikov megvilágosodására kell gondolnunk. Álopti.932

mizrnus? — aninyi biztos, művészileg az újjászületés nincs megformálva, nem
tudunk ítélni róla.
Az epilógus, amely bizonyos értelemben felér a mű visszavonásával, kételyeket támaszt a regénnyel kapcsolatban is. Vajon plasztikus, minden oldalról
kellően megalapozott művészi kompozíciót teremthette az az alkotó képzelet,
amely ugyanabban a pillanatban alapgondolatának kizáró ellentétével is terhes?
A Gerinctörés minden figyelemreméltósága mellett sem remekmű, ez első
látásra világos. A mű összhatását megoldatlan kompozíciós problémák rontják.
Az író figyelmének középpontjában a fiú belső fejlődése áll, a Baracs (Pistában
dúló harc szakaszait nyomon követve forrósodik élményt adóvá a történet.
A művészi mondanivaló döntő részét tehát a pszichológiai ábrázolás hordozza. Mégis,
mivel a lelki folyamatok motiváló! külső események, azok sem maradhatnak ki
az elbeszélésmenetből. Ezért kényszerül az író ¡megrajzolni a szülői házat, a templomot, a piaci rakodást, a beszélgetést az öreg foltozó vargával stb. A regény
mellékalakjainak, az epizódok környezetrajzának nincs művészi jelentése: kellenek, mert nélkülük nem lendülhetne odébb az elbeszélés, de egyben úgy érezzük,
miattuk szünetel a fiú lelkivilágának megelevenítése. Az alakok és miliőjük nem,
élnek, nem körül járhatóak, a reménytelen falusi szegénységen túl mást nemigen
sugároznak, mindnyájukat belepi a naturalizmus szürkítő pora.
Lényegesen szerencsésebb a képző életének megjelenítése. Az intézet élete zártabb, rnűvésziieg könnyebben összefogható, de italán még lényegesebb az a szempont, hogy Pistával együtt ismerkedünk meg vele, és az alakok, a kolorit, a levegő megragadása a fiú belső életének ábrázolásával egy mozzanatban történhet.
Érdekes megfigyelni, hogyan szövődik össze két egymástól távol álló művészi
eljárásmód: a naturalista társadalomrajz és a klasszikus realista — főleg orosz —
regény pszichologizmusa. Pistát szimbolikusan és értelmezhető visszatérő álmok
gyötrik; a patakparton a szituációból érthetetlen szenvedéllyel és borzadállyal
öldösi a békákat; anyja levelének elolvasása után valósággal vizionál; amikor a
kollégiumból megszokik, a belsejében fészkelő Egyik és Másik vitája marcangolja lelkét. Az egymással nehezen kibékülő művészi fogások elegyítése nem a
legszerencsésebb, ós megint csak a kompozíció kiegyensúlyozatlanságára mutat.
De az alapkoncepcióban-, a gerinctörés ábrázolásában, egy társadalmi-lélektani folyamat belső logikájának tisztán, a végsőkig való érvényesítésében is van valami
túlfeszített. Az az érzésünk támad, hogy az író túl keményen bánik hőséved. Ez
a gyerek nem karrierre áhítozó polgár, nem bosszút akar állni az eszményeinek
fittyet hányó társadalmon, egyelőre egyszerűen az életbe lép. A nadrágos emberek
közé állás még önmagában nem erkölcsileg ,minősíthető tett, eredménye lehet
rossz is, jó is, a vége lehet tényleg árulás, de lehet, hogy a képzőbe iratkozva
a társadalmi cselekvés egyedül lehetséges, sőt talán leghatékonyabb módját választja.
Az adott szituációban a gerinctörés nem is annyira erkölcsi, mint inkább lelkiismereti probléma, egy érzékeny lelkiismeret kínzó ön-vádaskodása, érzelmi válsága. Az idáig jutott egyén számára nem annyira a teljes bukás fenyegető közelsége a döntő, mint a meglevő lehetőség kiélése és ezáltal is immunitás megszerzése, az ellentmondás fölé emelkedés:
A probléma mélyén meghúzódó feszültség feloldódásának ez az egyik lehetősége. A másik: a gerinctörés tényleg megtörténik, de ezt egy ilyen emberien gyötrődni tudó lényről nem hisszük el, mint ahogy az író sem hitte el, és egy epilógust fűzött művéhez — vigasztalásul. Akár így, akár úgy próbálkozunk természetesebbé, hihetőbbé tenni az írói koncepciót, a próbálkozás mindenféleképp annak
széthullását eredményezi: vagy nincs gerinctörés, vagy ami törik, arra -nem illik
a gerinc szó ebben a magasztos jelentésben.
Somogyi Tóth első kisregényének hibái csak kismértékben írhatók a mesterségbeli tudás rovására. A lényeges, hogy az a módszer, amellyel próbálkozik, bármennyire is kevéssé ismert a magyar irodalomban, m á r elavult. Somogyi Tóth
egy irodalmi hagyományhoz mérte egyéni élményeit, és mi sem bizonyítja jobban a művész eredetiségét, hogy az csak az élmények felét volt képes befogadni.
Ma mái- joggal mondhatjuk, hogy az érdekes 'kisregény megalkotása akkor sem
volt hiábavaló, ha a művészi munka eredménye nem is kifogástalan remekmű.
Az író olyan irodalmi hagyományokat hódított meg, amelyek túlhaladása igen
termékenynek bizonyult.
II.
A Gyerektükört
a Kortárs 1961-ben közölte, 1963-ban könyv alakban is n „gjelent, és Hogy állunk, fiatalember? címmel filmet készítettek belőle. A folyóirat
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nem sokkal a közlés után vitát indított az ifjúság eszményeiről, és bevezetőjében
a szerkesztőség hivatkozott Somogyi Tóth regényére is.
A cselekmény napjainkban játszódik, és hőséül az író ismét serdülőkorú f i ú t
választott. A második regény megírása jelentős előrelépés az író pályáján. ,A legnehezebb témához, a jelenhez közelít. Mindezt igen óvatosan teszi, és azzal növeli
biztonságérzetét, hogy egyelőre elterelve a figyelmet a magát is leginkább érdeklő
témákról, a gyerekproblémára, a gyerekpszichológiára koncentrál. Jórészt ennek
köszönhető, hogy a lélekrajz sokkal hitelesebb, árnyaltabb és gazdagabb lesz. Az
első személyes elbeszélésmód pedig megoldja a naturalista környezetrajz és a
mélypszichológia kompozíciót szétfeszítő ellentétét. Üde levegő árad a kisregényből: 'kiváló pszichológiai érzékkel, hitelesen idézi fel a kamaszok világát. ¿De ha
gondosan végigolvassuk a művet, meg kell állapítanunk, hogy gondolatköre a
gyerekkérdésen belül marad, és az írói szándék ellenére sem jelenik m e g a regény lapjain a felnőttek világa — gyerektükörben. A szülők elsősorban mégiscsak apa, anya maradnak, mint gyerekeik jó vagy rossz gondozójáról ítél róluk
az olvasó. Andris leegyszerűsítő képe az apa korrupcióellenes harcáról azért megkapó, mert gyerekesen naiv, tiszta, és nem, mert fényében a valóság ú j oldala
tárul f e l j
A Prófétában bontakoznak 'ki igazán az előző két kisregény művészi eredményei. A Gerinctörés világából az erkölcsi csőd kérdésköre fogalmazódik újjá, ötvöződve a Gyerektükör-ben
oly nagyszerűen kidolgozott hányaveti vagánymonológtechnikával.
Az a heves sokkhatás, amelyet a regény kiváltott, meg az egymásnak ellentmondó értelmezések ideges kavargása jelezték, hogy Somogyi Tóth regényé nem
mindennapi, és hasznos erőpróba elé állította irodalmi közvéleményünket. Akuttá
vált, óvatosan-fcényelmesen kerülgetett lelki sérüléseket tárt fel, és ú j értelmezésükkel lehetőséget kínált gyógyításukra. Aktualitását m i sem 'bizonyítja jobban,
mint az, hogy megértéséhez valóságos történelmi-társadalmi kérdések átgondolása
vált szükségessé. A hősnek különböző létező típusokkal való azonosítása undort
és szenvedélyes tiltakozást váltott ki az illetékesekből. Történtek kísérletek egyszerűen amorális szörnyeteget látni betnne, akit azért hasznos kiismernünk, hogy
„erényeinkben megerősödve" sikeresebben „álljunk ellent a gonosznak". Leginkább
az ifjúság lelke nyílt ki a mű így értelmezett pozitív magvának befogadására: a
Kortárs egyik közleménye szerint „gimnazistáink... megértették, hogy milyen zsákutcába kerül az az ember, aki feladja eszményeit, céljait, mintegy odadobva a
gyeplőt, hogy most m á r hajítsanak mások". (1965. 8.) Voltak, akik hajlamosnak m u tatkoztak megérteni Szabadost és a személyi kultusz szellemi áldozatát, a tragikus
sorsú dezülúzionált forradalmárt siratni benne.
Szabados valóban nem az a fickó, akinek erkölcsi gátlásai vannak. Sokszor
már egyenesen unalmas1, hogy minden nőben a nemi 'kielégülésre áhítozó ösztönlényt látja, hogy minden férfit buta, beképzelt hólyagnak tart. Ízléstelen, ahogy
vetélytársával, a karigazgatóval közli: felesége mellét többre értékeli fejénél, és
ízléstelen, hogy az anyára acsarkodva a gyereket ugratja. Tipikusan az a képlet,
amelyre legyintve röviden ennyit mondanak: elveszett ember. Régen leszokott a
munkáról, energiáját és idejét céltalan, már maga számára is fárasztó apró nőügyekre fecsérli. Cinizmusának szemüvege minden konstruktív próbálkozásnak csak
a visszáját engedi el tudatáig, ezért számára a világ, az emberek elszürkülnek,
egysíkúvá válnak. Szemében minden újabb esemény csak az előzőek monoton
ismétlése, mert görcsös sztereotipiájába merevedett gondolkodása azonnal „bebizonyítja", megint csak a bárgyúság, talpnyalás szüleményével áll szemben.
Bármennyire is meghatározó lényege Szabados egyéniségének az erkölcsi nihilizmus, a cinizmus, művészileg jelentősnek és algondolkoztatónak -mégis viszonylagos erényeit, vonzó (tulajdonságait tekintjük. Mert -ilyenek, is szép számmal
akadnak! Nem lehet nem méltányolni a figura flrivolságig merész racionális -erejét, minden képzelt vagy valóságos gátat negligáló értelmének elemzési készségét.
Válogátás nélkül sutba dobja a legkülönbözőbb eredetű konvenciókat, tabukat. Az
egész életet amolyan bonyolultabb játszmának tekinti, és meggyőződése az, hogy az
ember egyetlen dolga -elegánsan -megoldani -a soron következő feladványokat. Hősünk szabadúszó, és büszke rá, hogy mindenkor csak s a j á t manőverezési készségére hagyatkozva vágja ki -magát. Jelenlétébein nem marad lepl-ezetlen és kifigurázatlan semmilyen álszent póz, hamisan pufogó frázis, a legkisebb -mértékig is
őszintétlen gesztus, (kacér magakelietós, vagy szenvelgő teátráiitás. Kíméletlenül
megtáncoltatja a kellemetlen helyzetbe csöppent és különben jobb sorsra érdemes
karnagyot. A komoly férfit megjelenéséhez éppen n e m illő naivitása és az a teljes
tájékozatlansága teszi méltán nevetségessé, amelyet a házasfelék között dúló viszály kapcsán ta núsít. Nem kegyelmez feleségének sem, akinek ügybuzgalma,
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aszketikus szigora alól minduntalan elővillantja elveinek erőszakolhságát és az
...arany tem plorrr-program étetidegenségót. Mint sokbillentyűs hangszeren játszik
főnöke gyengeségein, tudja, milyen információkat kell betáplálnia koponyájába,
..hogy a Mvánt választ produkáLtassa vele. Szabadosnak annyira életelemévé vált az •
.állandó „agytekervények mögé kukucskálás", hogy sokszor úgy tűnik, hősünk ön• célú szépségeket kergetve pusztán az elemzés kedvéért elemez: „Dusa kávét főz,
"tesz-vesz, húzza az időt. Hogy itt maradjon, arról m á r lemondott, látható, én most
• dolgozom, ugyebár. A gépelt kéziratok szétteregetve az asztallapján. Szemfényvesztés az. egész, mind a ketten tudjuk; Dusa mégse mer szólni, nem biztos a dolígában. Sóhajt néha és csigalassúsággal halászgatja össze a holmiját: selyemsál,
•öv, kabát; kesztyű, retiküi. Minden megvan? Baj esett a harisnyával, na igen, el. görbült a vonala. Lassabban igazítsd szívem ós bátrabban, alig lát valamit az a
.szegény gyerek! Talán most m á r elmegy. Nincs más hátra, folytatni kell a csal á d i jelenétet. — Mondd, Gabi, hogyan mosákodol?" És így megy tovább.
Érdemes figyelmet szentelni annak a frazeológiának, amely az anyagot szolg á l t a t j a Szabados öniróniájához. Előszeretettel beszél -reflexeiről, alkatáról, agytekervényeiről, agyvelője szerkezetéről. Kíméletlenül rendreutasítja magát, „ha el.szaba-dultak az érzelmei", biztatásul megállapítja, „hogy az egész szívtáji búbánat nincs rászabva"; egy kellemetlen összeszólalkozás után így utasítja magát:
.„Most pedig be kell állni a zuhany alá. Leöblítjük ezt a kis intermezzót"; vagy
• undorral: „ez a siránkozó-ünnepies locsogás olyan a pofámon, mint egy hulla
: maszk . .."
Szenvtelen, 'kívülálló módjára nyilatkozik magáról. Nem közérzetét, érzelmeinek, 'hangulatainak 'hullámzását veszi passzívan tudomásul, hanem reflexeinek működését, alkatának megnyilvánulását konstatálja elégedetten, vagy bosszúsan. Kontrolláló tudata úgy szemléli ipsziehi'kai-fiziológiai mechanizmusának működését, mint a versenyistáliós legértékesebb lova futását. Szabados vállalkozásaiban ' magas 'tétek forognak kockán, ás nem engedheti meg, hogy az apparátus rakoncátlankodása megakadályozza „a szerencse és a tehetség" realizálódását.
Valahogy szimpatikus ez a Szabados már csak azért is, mert nem nyavalyog,
nem vájkál ¡mutatósan lelki kínjaiban, dühösen parancsol csöndet fel-felszűkölő
belső világának, nem misztifikál, nem bolyong álomvilágban. Amit felfog az emberi lény rejtelmeiből, azzal teljhatalmúan rendelkezik, amit nem tud megnevezni,
az nem érdekli. Az más lapra, 'tartozik, hogy racionális lehetőségei — egyéni képességein kívül álló okokból — korlátozottak. ítéletei legtöbbször nem a tárgy
:szellemének mély átéléséről, megértéséről tanúskodnak, mert nem a gondolkodási
f o r m á k emelkednek tárgyukig és idomulnak tulajdonságaihoz, hanem anyagát tori
bele egy megmerevedett gondolkodási mód kereteibe.
| A Szabados-stílus kicsit kortendencia, különböző változatai, különböző megvalósulásai világszerte fellelhetők. Jelentkezése a magyar irodalomban arra hívja
f e l a figyelmet, hogy minden konkrét problémáival viaskodó társadalom, bonyolult áttételeken át, általános emberi kérdések újrafogalmazását, továbbfejleszté.sét is • elősegíti.^
Természetesen Szabados elsősorban hazai figura. Magatartása társadalmunk
.sajátos fordulatai során alakult 'ki, kiábrándultságát egy személyesen átélt történelmi illúzióvesztés motiválja. A regényből egyértelműen kiderül, hogy a háború
utáni demokratikus átalakulás kommu'nistaszimpatizáns, lelkesült prófétáiról van
-szó. Hősünk tagja volt ennek a mozgalomnak. Felesége még emlékszik a lobogószemű prófétára, és a Mátrai liépek-et hallgatva Szabados is riadtan veszi észre,
• olvadozik a cinikus páncél, feltámadnak a régi érzések. „Ezt sohase tehet elfelejteni?" — kérdi erőltetett dühvel. A lázas, hivő fiatalság emléke villan fel
"benne, de el kell nyomnia céltalan nosztalgiáját. „Ébredj, kiszolgált nairodnyik!"
— vezényel magának. Szalbados így sem csak elrettentő példa, akire kicsinyes
.megbotránkozásunkban ujjal mutogathatunk, lám-lám, mi lesz valakiből, ha hátat fordít a közösség gondjainak. A királyi közérzetet hajszoló újságíró egyben
•éleslátó kritikusa is az -idők múlását észre nem vevő, álmaikat megszállottként
! kergető, elkésett prófétáknak.
Máté, a szociográfus még ma is csak annak örül, ha „néhol olyan a hangulat, mint hajdan a kollégiumokban". A jövőben azért bízik, mert az országot
.-járva „rengeteg jóravaló embert" látott, fortyog a karrierista polgárok ellen. Szabadost joggal idegesíti a fővárosi újságíró parasztkodása, osztályharcos dü'he, meg- alapozatlan általánosításai,, és az a részeg bódulat, amelyet elvgyántó szenvedélyének kielégülése varázsol arcára.
A prófétálkodás bírálata legteljesebben férj és feleslég ellentétében bontakozik 'ki. Első látásra úgy 'tűnhet, hogy a szakítás oka a f é r j 1züllése. A kalanrdokba bonyolódó újságíró nemcsak női méltóságábain sérti meg feleségét, hanem
n.35

azzal hogy munkájának, eszményének hátat fordít, nem váltja valóra a nő hozzaa
fűzött álmait. Miután Kriszta elvesztette minden reményét a férjében megindult,
pusztulási folyamat visszafordítására, egyedül vág neki eszményei megvalósításának Egy nemzetközileg elismert kórus irányításában vesz részt, .nyugodt otthont
biztosít fiának, Szabados Gábor pedig magára m a r a d v a folytatja céljavesztett,,
féktelen életét egészen addig, míg az ideggyógyintézetben n e m köt ki.
A házaspár két hosszú, szívbemarkoló vitáját fel lehet úgy is fogni, h o g y Szabados durván ellöki magától jóangyalát, és erőltetett cinizmusa csupán -leplezi,
a hibákkal férfiasan szembenézni képtelen gyávaságot. Észre kell azonban venni,
azt is, hogy Kriszta programja elfogadhatatlan Szabados számára. A feleség .minden jóakarata ellenére sem tud .segíteni férjén, m e r t nemcsak hogy nem h ú z h a t j a
ki a válságból, hanem gondolatmenetének ismételgetésével még mélyíti a köztük
támadt szakadékot. Kriszta Gáborbain a prófétát szerette meg, és. most is a lázas
tekintetű ifjút a k a r j a elővarázsolni a kihűlt burok alól. Szemében társadalmi cselekvő és próféta azonos. Próféta voltál, szívem — mondja vádlón és biztatóan..
Szabados nem engedhet a szirénhangoknak, ő m á r egyszer s mindenkorra kinőtt
a prófétaságból, de hogy visszafelé elhatárolja magát, cinikusnak kell .lennie,,
mert fájdalmas módon számára is a társadalmi cselekvés egyedül .lehetséges és.
egyben undorítóan lehetetlen módja a prófétálkodás maradt. Nem meghaladja az.
íllúzíós, tudománytalan, ahogy ő mondja, voluntarista magatartást, csak t a g a d j a ;
nem megérti, csak szemben áll vele. Ilyen szemmel kell néznünk az a r a n y t e m p lomot részegségével meggyalázó és a megrázóan komoly beszélgetéseken b o h ó c kodó Szabadost.
Szabados nihilizmusa szembetűnőbb emberi hibákat produkál, de a feleség.,
konstruktivitásának is megvannak az árnyoldalai. Az író apró megjegyzésekben
oldja fal asszony portré ját, Kriszta lelkes- tanítványának „sötétszőke- copfja van" s.
„a rövid hajak korszakában ez feltűnő". A próbaterem a j t a j á n a következő f e l irat díszeleg:-„Megkezdődött a beéneklés! Ha elkéstél, várakozz! Becsüld meg a
művészetben az időt és az időben a művészetet!" „Ez roppant tetszetős, de semmi.,
értelme nincs" — jegyzi meg hányaveti tárgyilagossággal Szabados. A copfos lány
Kriszta stílusában válaszol: „ . . . n e m is az a fontos, hanem egyedüL az alázat.'"
A feleség vezénylésében gyönyörködő f é r j kritikus megjegyzése: „micsoda mesterkélten férfias mozdulat". Valószínűleg az sem véletlen, hogy „kosztümje szintei
elfedi a dirigenst akadályozó idomokat...". Megtudjuk, hogy „férfias erőt mímelve -lépked", hogy „-harisnyakötője félesztendője leszakadt, és nem v a r r j a meg".
Egy emlék: „Előfordult, hogy ölelkezés közben egy dallammotívum-ot rágcsált",
majd látjuk, „lezuhan a kontya, csak odakap, aztán elfeledkezik a hajáról". Szabados nem állja meg, hogy magában gúnyosan meg -ne jegyezze: „Na igen, első»
a szellemi szféra."
Mi az ezekben az apró és külön-külön talán kevésbé jelentős megfigyelésekben, ami árnyékot vet a feleség alakjára? Először -is valami céltalan makacsság.-,
amellyel fittyet hány divatnak, női -mivoltának, természetes emberi igényeinek!,
a semmilyen -különösebb elvi engedményt nem követelő konvencionális kötöttséggekn-ak. Az a meggyőződés húzódik önkéntelen megnyilvánulásai mögött, hogy
a közügyön fáradozó, ha m á r egyszer rászánta magát a társadalom szolgálatára,,
megelégedhet azzal, -hogy kizárólag munkája révén tartsa a kapcsolatot a többiekkel. A mű jövendő élvezői értetlenkedésükkel, gá-ncsoskodásukkal úgyis csak
akadályoznák tevékenységét. A magát így szeparáló és munkájába temetkező,
hős azután -szem elől -téveszti a valóságot, ós nem veszi észre, hogyan h a l a d j a
meg az idő ílz általa kitűzött konkrét célokat. Igon3 igaza, van Szabadosnak
Kriszta voluntarista, akinek -tudatában tragikusan kettészakadt eszmény és valóság, a szellemi és a gyakorlati -szféra, és aki úgy segít magán, hogy egy h a t á rozott mozdulattal fiát magával mentve átköltözik az eszmény és a szellem világaha. Visszajön Szabadosért is, megpróbálja magához emelni, de a romantika
bukott -titánjainak minden fennköltségtől megfosztott utóda gőgösen utasítja viszsza a -mennyei boldogságot. Kriszta -megformálásában más színeket is felhasznáL
Somogyi Tóth. Az asszony alakja egyben meghatott adózás a demokratikus átalakulást végigharcoló nemzedék hősi -elszántsága, erkölcsi tisztasága, t á r s a d a l o m formáló hite előtt is. önkéntelenül is elszorul -az olvasó -torka, amikor ez, a magát,
férfivá előléptető kis asszony, minden erejét megfeszítve viaskodik Szabados kiábrándultságának kígyóival. Igyekszik sarokba szorítani, komoly vitára k é n y s z e ríteni a húzódozó ellenfelet. Keresi, hogy végleg szétzúzhassa a Szabados-magatartás fő-főérvét. -Nem tehet róla, hogy -lehetetlenre vállalkozott, hogy a -kettejüket e l választó ellentmondás nem feloldható.
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III.

Igaz, Szabados a regény központi figurája és egyben narrátora, mégis, minthai
aránytalanul sok szó esett volna róla és vele ¡kapcsolatban olyan fogalmakról,,
amelyek megítélésében a társadalmi tudat ingadozik. Pedig ebben a műben az.,
alakok nem közvetlenül hordozzák az esztétikai mondanivalót, és a művészi kom—
pozíció végeredményben nem e fogalmak tisztázására irányul. Fenyő István felfogása (Népszabadság 1965. IX. 17.) azért vitatható, mert szerinte Szabados alakja*
egyszerűen a cinizmus közismert károsságának újabb bizonyítéka — az eddigiekben ezt a véleményt igyekeztünk cáfolni —, és azzal sem érithetünk egyet, hogy
a regény a cinizmus „természetrajza". A Somogyi Tóth által teremtett esztétikai ,
valóságnak nem főtényezője a Szabados-életstílus valamiféld feltérképezése, és ;
nem végső kicsengése ennek a stílusnak elitélése. Kétségtelen, a ¡regényben van.;
Szabados, van Kriszta, van Dusa és van kis Gabi, van Kenderesi, a „nagyúr""
és van Kun-Szabó, a főnök, van újságíró bál és van „aranytemplom" -— de valahogy mindez nem azért van, hogy belőlük a valóság álljon össze, hanem valami
valóságos, amely érdekes, elgondolkoztató képlet a valóság iránt érdeklődő olvasószámára. Szabados sem típus a szó hagyományos értelmében. Nemcsak azért,mert az író módszeresen nem követi kialakulását, de azért sem, mert bukását,,
a törvényszerű végkifejletet nem érezzük megtisztítónak, nagyszerűnek. A főhőssorsának „tanulsága" lapos, semmitmondó, és ugyanakkor a mű nem veszti el.
esztétikai varázsát. Érdekes egybevetni Szabadost az első regény 'hősével, BaracsPistával. Az előtte álló két lehetőség bármelyikét válassza a kisfiú, természetes emberi igényeit kell feláldoznia, öncsonkítást kénytelen, végrehajtani. Pista,
embertelen erőkkel ¡küzd, amelyek embertelen áldozatokra kényszerítik. Tragédiája a fényre kívánkozó és a lámpa lángjában megperzselődő lepke sorsával
szimbolizálható. Gyötrelmeit éppen az fokozza, ¡hogy mélyen átél egy valóságosellentmondást. A racionális, „tanulékony" Szabados viszont a tragédiát igyekszik
megkerülni: ¡ha felmondtak a prófétáknak, ha lehetetlenné vált a társadalmi cselekvés egy bizonyos módja, ő ugyan nem erőlteti r á magát másokra, tud ő élni
a maga számára, csak a mai napért is. Baracs Pista esetében a dilemma volt.
embertelen, Szabadosnál viszont feloldása volt emberhez nem méltó és egyben
ember számára lehetetlen. Maradhatott volna Szabados próféta is, és vállalnia
kellett volna filozófiáját — ha másképp nem megy, érzelmileg, ¡kegyeletből —
addig, ¡amíg nem tudja levonni a történelmileg szükséges következtetéseket. Természetesen egyformán mély mindkét válság, de (Pista válságának okozója az
embertelen társadalmi berendezkedés, e dilemmával viaskodva feleslegesen pocsékolódnak a ¡humánus erők. Ezzel szemben Szabados .válsága történelmileg szükséges, és a társadalom csak enyhíti vagy súlyosbíthatja lefolyását. Szabados túlságosan 'is egyértelműen hibás élete alakulásában, ezért sorsa ¡nem ¡teremthet igazitragikus feszültséget, önmagában véve művészileg nem érdekes.
Figyelemre méltó, hogy az író nem ¡is törekszik a csőd felé haladó figurabelső fejlődésrajzának reprodukálására. Annak a néhány napnak a történetével,
megismerkedve, amely az öngyilkossági kísérletnek is beillő altatóivást megelőzi,,
már a kiteljesedett Szabados-stílus tanúi vagyunk. Az itt-ott elszórt utalásokból
vázlatosan felépíthetjük a múltat, de ha a típusok fejlődését nyomon követő r e gények módszerére gondolunk, illuzórikusnak minősül az a hitünk, hogy világosan előttünk áll a hős útja. E tekintetben a kisregény nem is akar többet'
adni ennél az érdeklődést megnyugtató és a figyelmet más irányba terelő illúziónál. De ha valamilyen tudományos precizitás szemszögéből ítélve sikerülneis a fejlődésrajz, kétes és öncélú lenne ez a „siker". Mivel a konfliktus nélkülöz,
minden tragikus pátoszt, előzményeinek kutatása ¡híján ¡lenne az esztétikai jelentésnek. Szabados „rozsda-ember", és csak „rozsda"-voltában jelenik meg előttünk..
Hermann István a Rozsdatemető kapcsán kifogásolta ezt az ábrázolási módot. Döntő érvként a valóságra hivatkozott, amelynek hű tükrözése a művészetfőfeladata: az emberek nem rozsdának születnek, hanem életük folyamán különböző tényezők hatására válnak azzá. A rozsda önmagában nem érdekes, a rozsda,
mögött a hajdani emberség nyomait kell keresni és megtalálni.
A kisregény elemzőit körülbelül ez a két félremagyarázási lehetőség ejtheti csapdába: elfogadni és korszerű ¡mondanivalóként hirdetni azt, ami a hagyományos regényszemlélet alapján kibontható a műből, vagy viszonylag éleslátóbban és igényesebben elutasítani az egészet, hiszen a hagyományos esztétikai szemlélet alapján elhibázott kompozícióról van szó.
Kisregényeink pszichológiájáról szóló értékes és elgondolkoztató cikkében Murányi Mihály irodalmároknak is díszére váló megállapításokat tesz. (Kortárs 1965.
8.) Az egyes művek sajátosságait — sűrítettség, projekció, úgynevezett anti937.'

intellektualizmus — sorra véve, a r r a a következtetésre jut: „Ha hosszú intellektuális elemzésekkel próbálta volna az író a kezdeti és végállapot 'közti átmenetet megrajzolni — e z z e l . . . éppen a mű morális erejét, és intellektuális, gondolatébresztő hatását csökkentette volna." Az ú j ábrázolás jogosultságát többek
között a bonyolult átmeneti korra hivatkozva igyekszik igazolni: ,,A társadalmi
és lélektani szituációk többrétűek, összetettebbek és cseppfolyósabbak, m i n t bármikor eddig, s gyorsabban változnak, semhogy a nagyepikai ábrázolással nyomon
lehetne követni őket." Az író is, amikor a hős sorsát „világosabbá" tenni kívánók 'kifogásait elhárítja, arra hivatkozik, hogy az életben a „törések hajszálrepedések nyomán" támadnak. (Esti Hírlap 1965. IX. 17.)
Bármennyire is igaz megállapításokat tartalmaznak ezek a magyarázatok,
úgy tetszik, nem elég pontosan mutatják meg a művészi módszerváltás szükségességét. Kimondatlanul, de a régi -esztétika alapján állnak, és annak érveiből
próbálnak maguk számára tőkét kovácsolni: mi is ábrázolunk, de bonyolultabban és pontosabban, hiszen bonyolultabb koriban élünk. (Pedig a klasszikus regény
hívei könnyűszerrel bebizonyítják, hogy példaképeik, ha talán nem 'is ilyen
bonyolultan-árnyaltan, de lényegesen gazdagabban, 'nagyvonalúbban
ábrázoltak. Éls az átmeneti korra, a cseppfolyós állapotra való hivatkozással sem szerencsés. Igaz, ez elhárítja a felelősséget az írókról, de azt a hitet táplálja, hogy
.a „zavaros" idők elmúltával, h a szerencsétlen írónak lesz ideje 'békén nyomon
követni és módszeresen ábrázolni egy becsületes típust, akkor visszajön a nagyregények, eposzok, epopeiák kora. A modem kisregény tehát csak átmeneti kor
'szükségmegoldása.
Valószínűbbnek látszik, hogy nem is annyira| az előző .módszer lehetősége
vagy lehetetlensége kérdéses, hanem szükségessége vagy szükségtelensége. A döntő
.nem az, hogy lehetetlenné, vagy legalábbis rendkívül nehézzé vált a típusfejlődés megrajzolása, hanem hogy az esztétikai érdeklődés elfordult tőle. Más alapélmény
•fonmálta a XIX. századi regényt, ós más alapélmény hozta létre a modern kis: regényt.
A kisregény anyagát ú j f a j t a látásmód rendezi. A 'középpontban nem egy determinista lánc áll, hanem az a felismerés, hogy a Szabados-sors intellektuálisan
megkerülhető. Az élményforrás éppen az, hogy bár a hősök mindegyike tehetetlenül a neki kijelölt úton marad, és mindvégig hű' belső logikájához, ragyogóan
bebizonyosodik, hogy egyiküknek sem kellene megmaradni a régi kerékvágásban,
ú j .irányt lehetne adni az eseményeknek. Vitáik, dilemmáik felold'hátatlansága
.a szituáción belül, és feloldhatatlansága a mű varázskörében, 'hihetetlenül megnöveli az olvasó vállalkozó kedvét.
Merőben más természetű az élmény is. A Gerinctörés feldúlta belső világunkat, a hatása alá kerültünk, azonosultunk a hőssel, és hasznos -hatását a m ű
ebben az emelkedett hangulatban, lelki életünk akaratlagos összetevőitől jórészt
függetlenül fejtette ki. Megrendültünk, milyen törvények erőterében élűink, és a
m ű úgy segített rajtunk, hogy felfokozta erkölcsi-érzelmi ellenállásunkat a r r a az
•esetre, h a e törvények hatósugarába kerülnénk. A Próféta racionálisabb és aktívabb
olvasóra számít, olyanra, aki nemcsak „ellenáll a gonosznak", nemcsak védekezik
.az őt eltorzítani hivatott tendenciákkal szemben, hanem elébük megy, hogy előnyösabb pozícióból hadakozhasson ellenük, hogy energiájukat céljai elérésére
hasznosítsa. Az alkotó célja nem a negatív példával való elrettentés, hanem a
jelen egy sajátos jelenségének átgondolása azért, hogy néhány szemponttal gazdagodva, szerencsésebb feltételek között 'foghassunk hozzá s a j á t életkérdéseink
megoldásához.
Az a distancia, amely hősök és olvasók között tapasztalható, nem teszi lehetetlenné a beleélést, az alakokkal bizonyos -fokig való azonosulást. Nem brechti
•elidegenítés ez, és a mű nem példázat. Ha viszonylagosan is, de a hősök mindegyikének sorsa, gondolatmenete jogosult, elképzelhető. A kisregény egy valóságos
élettendenciát tükröz, de — a hagyományos realista regényekkel ellentétben —
bevallottan nem a teljesség megragadásának igényével. A totalitás ebben a kompozícióban nem a cselekmény-konfláktus-jellemek síkján valósul meg, h a n e m a
sajátos módon inspirált olvasói tudatban. A XIX. századi regény ma m á r többékevésbé naivnak ható statikus világképe szerint a teljesség megragadható; számunkra azonban hihetőbben hangzik, hogy ritka pillanatokban megsejthető. Egy
ilyen ritka pillanattal ajándékozza meg olvasóját ez a regény is.
A feldolgozott valóságanyag, ha elemeiből nem is rajzolódik 'ki korunk fő
tendenciája, jellegzetesen mai, és kiválóan alkalmas ennek a korszerű szemléletmódnak a hordozására. A múlt században is közkeletű volt az illúzióvesztés á b r á zolása, de akkoriban társadalmi illúziókról volt, itt pedig társadalomformáló illú-.938

ziókról van szó. Az utóbbiak makacsabbnak bizonyultak. M á r régóta bebizonyosodott, hogy az e m b e r i létet kíméletlen törvények és nem nemes szándékok kormányozzák, hogy a polgári társadalom menthetetlenül a maga képére f o r m á l j a d e f o r m á l j a a z embereket, amikor a f o r r a d a l m á r még mindig r o m a n t i k u s t u d a t tal, csak eszményeire hagyatkozva szegült szembe a környező valósággal. Hitt
abban, hogy eszméje nemcsak a polgári környezettel szemben teszi immúnissá,
de egyben k i v o n j a mindenféle társadalmi törvényszerűség hajtásköréből is. Ennek
az illúziós t á r s a d a l o m f o r m á l ó t u d a t n a k volt irodalmi vetülete a pozitív hős. Somogyi Tóth regényében élményanyag és látásmód örvendetesen szoros egységének lehetünk tanúi. Hiszen az illúziós f o r r a d a l m á r t u d a t o t hevesen bíráló m ű v e
olyan esztétikán alapul, amely gyökeres tagadása a sematikusan pozitív hőst követelő művészetszemléletnek. Szabados a l a k j a e n n e k a művészi célnak a megvalósításánál játszik döntő szerepet. Ha valami érdekes Szabadosban, az éppen
nem sorsa és sorsának végterméke: cinizmusa, hanem magatartása, stílusa és
stílusának f ő t a r t a l m a : kritikája.
Somogyi Tóth í r j a : „Az értelem és az öt érzék erejében hiszek leginkább."
Érdekes módon az elmarasztalt figura, Szabados intellektuális merészsége, m a gamentő próbálkozásai is ezt sugallják. Az első regény lélektani mélységei h á t t é r b e szorulnak, bár az idegösszeroppanással végződő bonyodalom épp elég alkalm a t kínált volna a pszichológiai bravúrokra. A pszichológiai megfigyelések ebben a kompozícióban nem közvetlenül segítik elő a művészi gondolat kibontakozását, eszköz jellegűek, és feladatuk a szituáció valószerűségének megőrzése.
Szabados racionalizmusa azonban i n k á b b pragmatista logika, amely csődbe viszi
hirdetőjét. A regény anyagát rendező és az élményt formáló értelem viszont a
felülemelkedés, a túlhaladás m ó d j á t m u t a t j a .
Somogyi Tóth a klasszikus realizmus hagyományait átgondoló első kisregényében szükségesnek látta, hogy m e g t ö r j e a tragikus véget okozó törvények varázsát.
Ügy érezte, hőse lényegéhez tartozik újjászületési képessége. Szabadosról viszont
a regényből megismert szituáció a l a p j á n nincs jogunk feltételezni, hogy a k á r m i kor is megváltozhat. Végtére is azonban egy regény n e m a világ, és Szabados
csak addig Szabados, ameddig valamilyen külső hatás, vagy eddig „feltérképezetlen" belső motívum nyomán egy fél fokkal meg nem billenti élete vitorláját.
Hosszabb idő a l a t t ez az apró mozdulat is új, ismeretlen vizekre viheti. De nem is
ez a lényeg, hanem hogy eninek a m ű n e k nem kompozíciós sarkköve a tipikus
sors elkerülhetetlensége. Egy igen n a g y kisregény hőse m o n d j a : „az ember nem
a r r a született, hogy legyőzzék". És hogy ki lesz Ember, ki a .kiválasztott", az
egy másik kisregény szerint mindvégig nyitott kérdés m a r a d . Ilyen tanulsága is
l e h e t a Gerinctörés
„vigasztaló" epilógusának.
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