Végh Antal: Aranyalma
. ö t regény, két novellás kötet, két színmű után tizedik könyve ez az elbeszélésgyűjtemény Végh Antalnak. A háttérben e művek mögött számos riport, szociográfiai
írás — köztük olyanok, mint a Kétpó, 1966, a tanyasi kollégiumok tárgyában szót
emelő, vagy az „Alma és gond", a szatmári jonatánalma termesztésével kapcsolatos
problémákról szóló. S a kiváltképp emlékezetes és vihart kavaró Állóvíz című penészleki riport, amely e vidéknek és környékének világát, sivárságát tárta országvilág elé irgalmatlan őszinteséggel.
Végh Antal eddigi írásai arról győztek meg bennünket, hogy küldetés-tudatos
író, a szó Veres Péter-i értelmében, nagyon tudatosan teszi, amit csinál. Kelet felől
jött, ahonnan Veres Péter, Szabó Pál, Váci Mihály és mások. „Kelet felől" — ahol
a t á j „pázsit-kapaszkodású", „tövises és virágzó szerelmű" s amely „millió gyökérrel,
szívós, görcsösen tartó", kapaszkodása az akácok földhöz ragaszkodásához hasonló.
Ha a művek etikai alapját tekintjük, erkölcsi tisztaságuk is a nevezettekéhez hasonló.
Első könyvének megjelenési évében, 1963-ban a Kortárs körkérdésére válaszolva
Végh Antal félreérthetetlenül megfogalmazta: „Én legfontosabb írói feladatomnak
érzem, hogy a ma emberét ábrázoljam, amint súlyos terhekkel jön a múltból, d e az
emberre jellemző töretlen hittel halad egy emberségesebb, tisztább jövő felé." Nagyszerű írói program — de milyen nehéz megvalósítani! A magyar parasztság életútja
— ha történetileg nézzük — rettenetesen bonyolult, mérhetetlen tragédiáktól — és
mindig a továbbélés reményét magában hordozó katarzissal teljes. Ezt megírni h a talmas vállalkozás.
A mozgó, változó világból, a szamosháti vagy a nyírségi parasztság életéből novellába, regénybe vagy drámába írni-tömöríteni azt az állandót, amely az élet
totális ábrázolásának igényével készül — írói feladat. S ha mindehhez hozzátesszük,
hogy az elmúlt tizenöt év különösen sok és mélyreható változása alapvetően átalakította a magyar parasztság életszemléletét, életformáját, viszonyát a társadalomhoz
— ennek írói megragadása rendkívüli feladatra készteti az írót.
Végh Antal elbeszéléskötetében sajátos hangvételű írásokkal találkozunk. A három ciklusba sorolt novellák érdekes kapcsolatban állnak egymással.
Az Anna feketében című novella az ötvenes évek egy kegyetlen eseményét eleveníti meg. Anna kiszolgáltatottságának megragadásában mérhetetlen emberi d r á m a
feszül. Különös értéke e novellának, hogy n e m a terménybegyűjtés tényére koncentrál, hanem arra a megalázásra, amely Annát női mivoltában éri. Megrázó ez a
történet, kitűnő emberábrázoló és légkörteremtő erővel írta meg Végh Antal.
Az első ciklus többi novellája nem éri el művészileg az említett írás színvonalát.
A Pók a falon' című elbeszélés inkább csak leírás; bár világosan érthető a faluról a
városba került parasztember „új cselédségének" problémája, de nem érezzük eléggé
a mondanivaló súlyát. Talán még a Vizit felvetései azok, amelyek elgondolkodtathatnak bennünket.
Az Aranyalma ciklus novellái is inkább leírások, felvillantanak egy alapvető
kérdést: a régi paraszti életforma és tevékenység átalakulását. Közülük talán a
Feruka balladisztikus története és a címadó írás, az Aranyalma a legsikerültebb.
A Feruka végigolvasása után akaratlanul is Mikszáth korai balladanovellái jutnak
eszünkbe. A novella maisága ott van, ahol a pásztor életmód problémáját fogalmazza
meg az író.
A középső ciklus novellái közül a címadó Aranyalma elsősorban azért figyelemre
•méltó, mert az alma termesztésével vesződő ember mindennapi küzdelmét m u t a t j a
be a természet erőivel, az időjárás viszontagságaival szemben. Ugyanakkor azt is
meg kell mondanunk, hogy az elbeszélés kissé terjengős, olykor túl részletező leírásokkal teljes. Talán némi tömörítéssel koncentráltabb írás születhetett volna belőle.
Érdekes történeteket tartalmaz még A füst és az Anyó és apó. Tulajdonképpen az
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említett novellák rokonai, talán kicsit erőtlenebbek. Az Eladó ház pedig egy ötlet
kibontása, bár jó befejezéssel. Ez a novella egy kicsit kiesik a többi hangulatából,
hacsak a kertmotívum megjelenésére nem gondolunk.
A Sámánok ciklus tulajdonképpen — egy írás kivételével — szinte balladaciklusnak is felfogható. Ebben a ciklusban, ezekben a novellákban érezzük leginkább
azt, hogy Végh Antalnak különös hajlama és érzéke van a drámaiság iránt. Különösen a Sámánok és Az élettől a halálig című novella mutatja ezt. A mindennapok
tragédiáit jelenítik meg ezek az írások igen jó tömörítő erővel, szaggatottsággal, az
írói eszközök tudatos alkalmazásával.
Végh Antal novellái sajátos írói világot tükröznek; olyan írói világot, amely
azon túl, hogy tudatosan épített, a változásokban az állandót is kereső — a paraszti
életben a mindennapok tragédiáit megtaláló — törekvést mutat, nem merevíti mondanivalóját a mindenáron .racionális eszmeiség irányába. Érzi az élet drámáit, írói
eszközeit ennek szolgálatába állítja, nem veti el a komplex szerkesztést, az elbeszélés
menetében éppúgy megtalálható a képzetek, képzelődések beiktatása, mint az idő
síkjainak másfajta felbontásai.
Végh Antal novelláinak legfőbb értéke az, hogy — mint néhány kortársa:
Raffai Sarolta, Ratkó József és mások — érzi, az írói munka felelősség, szolgálat.
(Szépirodalmi, 1971.)
TÖTHPÁL JÓZSEF

Julesz Miklós: Kirándulás a pokolba
Nem tudom, illendő-e könyvrecenzióban a szerző személyével foglalkoznom a
regény helyett, amely nagyon szép, nagyon tetszett s amit ajánlani szeretnék az
olvasónak. Mégis ezt kell tennem, mert úgy érzem, a szerző személye jelenség, s ez a
mögöttes személyiség megemeli a művet is. Julesz Miklósnak nem egy, hanem három
élet jutott. Férfikora közepéig külső kényszerek hatása alatt, később elvből s tehetsége természete szerint gyógyító orvos, aki ezrek életét s tízezrek egészségét mentette meg. Ez az egyik élet elég lenne ahhoz, hogy köztiszteletben álljon. Neki azonban nem volt elég. Abban a korban kezdett tudományos munkát, mikor szerencsésebb kartársai már túljutottak életművükön s inkább csak reprezentálták tudományukat jól megérdemelt babérjaikon ülve s tanítványaik tiszteletétől körülvéve.
J.ulesz Miklós legyőzte a sorshátrányt, amibe a fasizmus éveiben került. Alapvető
kutatásokat végzett a belsőelválasztású mirigyekkel foglalkozó tudományban, az
endokrinológiában, és szakterületén a legnagyobbak közé emelkedett. Oroszul, németül, angolul, magyarul az ő tankönyve lett az ú j orvosgenerációk kézikönyve. Munkásságát összefoglaló műben ú j szintézist teremtett az endokrin orvostanban. Nem a
Kossuth-díj, kitüntetések, akadémiai levelező tagság, díszdoktorság jelentik a legtöbbet ebben a második életben, hanem a lezártság, az, hogy maradéktalanul befejezte, amit célként maga elé tűzött. Ez a második élet elég lenne ahhoz, hogy boldogságban éljen. Neki azonban nem volt elég. Hatvanhat éves korában — ez ma az
emberi átlagéletkor — írt egy regényt, amire negyedszázada készült, s ez az egyetlen
regény elég a harmadik élethez, mert nem a gyógyító orvostanár, nem a világhírű
tudós, hanem Julesz Miklós író írta. Nem a művelt ember, kulturált humanista kalandja, hanem vérbeli író, profi, szakmabeli munkája, aki saját élete véletlen, egyszeri eseményeit az emberiség egyetemes gondjáig magasítja. Julesznek sikerült megírnia, ami a haláltáborokról szóló emlékiratokban legtöbbször elsikkad, az esetleges
és egyszeri rémségek árjában elenyészik; azt, hogy ez nem felekezeti ügy és nem
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