nik a Főnök, kiderül, hogy nem misztikus magasság lengi körül, érthetetlen
utasításainak nagyon is konkrét okai
vannak: nemtörődömség, s egy asszony,
aki miatt azonnal tovább robog motorkerékpárján, kétségben és bizonytalanságban hagyva Jeromost és dr. Katonát.
Csak napok múlva jelenik meg ismét,
amikor is ahelyett, hogy egyszerűen áthelyeztetné a pöcegödröt, véglegesíti azt
a nyári gát alatt, alkalmat adva Jeromosnak, hogy anyagot és fáradságot
nem kímélve kicementezze a gödröt, s
bár haszontalan, s különben is láthatatlan, mégis szakértelemre valló mesterművet hozzon létre.
Közben magas publicisztikai színvonalon olyan problémákra terelődik a figyelem, mint a munkahelyen való lógás,
a felelőtlen vezetés, az anyagpazarlás, a
társadalmi tulajdon (jelen esetben a sóder, a mész s egyéb építőanyagok) eltulajdonítása.

Ezek a konkrét, hétköznapi, munkaszervezési problémák külön-külön újságcikkbe valók, de együtt, Jeromos mesterművében összegeződve, a publicisztikai szinten túlnövő szimbólummá válnak. Ez a hiábavaló, a jövőben legföljebb csak alantas célokat szolgáló mestermű a kisregény egyetlen esztétikailag is hatékonyabb momentuma: a pöcegödör paradox módon költői hordozójává válik annak az egyszerű tanulságnak, hogy sok helyütt jobb szervezéssel, több felelősséggel az egyszerű emberekben levő alkotóerőt méltóbb feladatok megoldására is felhasználhatnánk, hogy a gazdasági szempontokon
túl az ő emberi mivoltuk is egyre jobban kibontakozzon, s így megyorsuljon
társadalmunk humanizálódási folyamata is. (Szépirodalmi Könyvkiadó 1966.)
KASSAI KELEMEN JÁNOS

B A R Á T H LAJOS: L O P A K O D Ó P R É D I K Á T O R O K
Egy regény és egy novellás kötet Baráth Lajos utóbbi éveinek termése. A
Tűz és korom, amely az Üj Írás múlt
évi első négy számában jelent meg, öszszegezés: a korábbi kötetekből jól ismert témáját, a gyár és környékének
életét fogta össze, és rendezte kiérlelten
egyetlen kollektív cselekvés adta kompozíció törvényei szerint. A regény
szomszédságában keletkezett novellák
egy része is idekötődik, rutinos biztonsággal mozog a számára tmár jól ismert
környezetben.
Ugyanakkor az ú j kötet novelláinak
jelentős részében más témák felé fordult; a nagyvárosi gyár, a szinte százados munkásdinasztiák szervezett és ú j raszerveződő zártabb világát felcserélte az ipari vidék szétesőbb, az előbbinél sokkal kevésbé ismert terepére. E
novellák nagyobb része az írónak ezen
a vidéken levert jelzőkaróiként hatnak.
Ez a felfedezés mégsem jelent ismeretlen, újonnan megismerendő terepet
Baráth Lajos számára. Ezeknek az írásoknak sajátos szerkezete épp az író
életútjától adódik: majd mindenütt ¡személyesen is ott szerepel a cselekményben. Az utóbbi években ugyanis, a megyei lap munkatársaként ismét találkozott tíz-tizenöt év előtti élete színhelyével. Hisz az emberesedé kamasz itt
élt valaha, dolgozott bányában, épített
akkor még hadiüzemnek készülő gyárat

a Bervában, lakta a munkásszállások,
kovártélyok mindenütt egyforma szo-.
báit, és őt is magukkal hívták a mindig váltakozó társak a nehéz munka
után ivással oldiani fáradtságukat vagy
bánatukat, a szabad szombatokon pedig
ővele is ment a zsúfolásig telt vonat
hol ide, hol oda, ahol éppen az otthonát vélte megtalálni. A hőskorban lakta ezt a vidéket: amikor mi csak a dekorációt ós a felcicomázott eredményeket ismertük, akkor ő látta valóban hős
módjára dolgozni a bányászfalvak munkásait, ismerte valódi gondolataikat,
szólamok nélküli életüket. Most ezeket
az emlékeket éli át újra, felnőtt fejjel,
felidézi a valaha volt fiatal munkást ós
környezetét, és íróként kiválasztja azokat a mozzanatokat, akkori életéből,
amelyekből ma is érvényes
példákat
készíthet. És közben ú j ismerősöket
szerez, mai életképeket les el, autós újságírói kirándulásait a változások felmérésére használhatja fel.
A novellákat kiváltó élmény határozza meg így a kidolgozás formáját is.
írásai nem egy-egy szabályosan lezajló
eseményt mondanak el, hanem inkább
portrégyűjteményeknek
'hatnak. A kiutazó újságíró, vagy az emlékező író
fejt meg előttünk egy tucatnyi emberképletet. Nem hősei cselekednek, hanem
ő kíváncsiskodik: kik is voltak, akiket
— amíg közöttük élt — természetes kör187

nyezetnek vett, és csak ma látja meg
típus voltukat; vagy mi minden rejlik
a csak futólag meglátott arcokban,
egy-egy elkapott beszédtöredékben, néhány nehezen összefüggésbe hozható
mozdulatban. Így a portrék nem valamely hős belső alakulását formázzák,
hanem a külső figyelő r a k j a össze őket
az elkapott, látható pillanatokból. A
történés, a pszichológiai produkció az
íróban zajlik, ahogy a megismerés logik á j a és nem a cselekvés időrendje szerint felidézett jellemző jelenetekből,
megnyilvánulásokból összerak egy emberi sorsot, ahogy utólag végre megérti
őket.
Ez a megértés Baráthnál nem csak az
ember pszichikai feltárását jelenti, inkább az egyedi történésben jelenlevő
tipikus társadalmi képlet felismerését.
Így olyan problémákkal is foglalkozik
ez írásokban, amelyek nem csak egyedi
élmények, vagy egy t á j couleur localejához tartoznak, hanem épp ez írásokkal egy időben már a gazdasági tervezés és a publicisztika témáivá is váltak:
ingázás és kétlakiság, vidéki ipartelepek szociológiai képlete, munkásszállás
és megtelepedés, munkaerő-vándorlás és
cigánykérdés stb.
Az így — emberi és társadalmi meghatározóival — fejtegetett portrék mind
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belesimulnak egy közös környezetbe.
Részletező, szinte szakpontosság, és az
emlékező hol ironikus, hol magyarázó
általánosításai egészítik ki egymást e
láttató környezetrajzban. A kötet legmaradandóbb élménye az Eger—Diósgyőr—Edelény—Barcika
határolta
bányászfalvak hangulata. Ezt még a vázlatosabb, újságírósabb rajzok is képesek magukban hordozni. E felé a közös
miliő felé zökkenti az olvasót különben
mindegyik írás zárása tudatosan is: a
főhős kilép a képből, a többiek m a r a d nak, még beszélnek egy keveset róla,
aztán az élet megy tovább — m a j d jönnek újabbak, vagy ő tűnik fel később
egy-egy faluval távolabb.
A Tűz és korom olvasásakor azt hittem, hogy Baráth
mozaiktechnikája
már túlérett, ismételhetetlen, e kötet
jelzései után az az érzésem, hogy csak
egy rendszerező történet ötlete hiányzik, mely mágnesként, az előzőhöz hasonlóan egyetlen regénybe kényszerítheti ezeket a portrékat. Egy átfogó koncepcióra van szüksége, ahol ennek a
nagyon is széthúzó világnak
alakjai
nem kilépnek a novella végén, hanem
egy nagyobb regény, és egy rendezettebb élet alkotóivá válhatnak. (Szépirodalmi Könyvkiadó
1966.)
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