Gaígóczi Erzsébet: Kinek a törvénye?
A „vers" az ő számára nem is cifra szolga, csak amolyan egyszerű, kemény'
tenyerű, szíjas izomzatú dologtevő, aki cipekszik, verekszik, harcol. Ezt vállalta.
Mert Galgóczi szerint élet és műalkotás „csak úgy szép, ha szükségszerű".
Leírhatnánk róla ú j r a és sokadszor: kiváló ismerője a mai magyar falunak, s az
ott élő embernek, akit — jobb szó híján — parasztnak nevezünk. Ez igaz is. Ám
Galgóczi Erzsébetre mondva-írva már-már sértésnek számít. Mintha erdészre mondanánk: ismeri az erdőt. Nem elég a szó: ismeret. Tudás ez, olyan, amilyennel kevesen rendelkeznek. Galgóczi akkor is tudná, milyen is e pillanatban műveinek,
életművének színhelye, milyenek a benne mozgó emberek, ha évek óta nem hagyta
volna el Budapest határát. Akár az erdők tudója, aki . apró jelekből is következtetni
tud, miféle harcok dúlnak a sűrűben, mivé fejlődtek a rég nem látott suhángok,
füvek, állatok. „Szabályos" írónak egy életre elegendő lenne a tudás, amelynek Galgóczi Erzsébet birtokában van. De ő nem akar „szabályos" író lenni, nem akar
csupán a felhalmozott tudásból élni. Időről időre ellenőrzi magát riporter képében.
(A megnevezést a szó legnemesebb értelmében használjuk.) Tapasztalatai persze
arról győzik meg, hogy az erdők nem mindig fejlődnek az elképzelt módon, s a
logikusan következtethető mértékben. Az erdész elmélázik ezen, s fejét ingatva
tovább ballag. A riporter és az író ellenben fölháborodik. Az indulat adja kezébe
a tollat, s nem engedi „szabályos" írói témákon spekulálni.
Mindez nem azt jelenti, hogy Galgóczi Erzsébet a riportjait írja át novellákká.
Az elbeszélésekből mindig kisüt ugyan a kurrens tényismeret, de ott áll mögötte
a gazdag írói tudás a valóságról s az emberről, aki ekkor már nem paraszt, nem
munkás, nem gyógyszerész vagy jogász — „csak" ember. író által teremtett ember,
aki természetesen közeli rokona a valóságosnak, mert belőle (belőlünk) vétetett.
Galgóczi indulatai — szerencsére — nincsenek kiszelvényezett mederbe szorítva.
Irányuk azonban tisztán kivehető. Gyűlöletének lángja mindig az aljas embert, a
harácsolót, a gonoszt világítja J perzseli. De jut a tűzből az ingyenélőnek, basáskodó
herének, s mindazoknak, akik eltöppedt testük-lelkük mindent földre rántó nehezékeivel elibénk állnak. Novelláinak javát ennek a gyűlöletnek parazsán izzítja. Ez
a tűz magas hőfokon égeti-érleli a műalkotást. Deformált, elnagyoltan csiszolt, akár
ormótlan is lehet emiatt egyik-másik alkotás. A mondandó, a mindig jobbra, igazabbra lázító indulat azonban első pillantásra leolvasható róla.
Pontosan sorba szedhetnénk az ú j kötet novelláit,' hogy mondandónkat idézetekkel, címek, történetek fölemlegetésével bizonyítsuk. Elővehetnénk például a Valahol
•fények című elbeszélést, amelynek története egy sárbaragadt tanyaközpont múlt századi világában játszódik. Figyelmeztethetnénk arra, hogy „fehér foltjaink" nem
csupán mutatóban — néhány „merész" riport kedvéért — léteznek. Élnek még nálunk
emberek (a maguk vagy a mi hibánkból) olyan mikrovilágban, ahová negyedszázada
tartó igyekezetünk eredményeiből alig jutott valami.
A kötet legjellemzőbb írása azonban a címadó novella, a Kinek a törvénye?
Érdemes ennél hosszabban időzni. Már folyóiratbeli megjelenésekor fölfigyelhettünk
a súlyos mondandóra, amelyet hordoz, s amellyel szembenézni ma már kötelező;
nem szembenézni gyávaság lenne. A történet főszereplője látszólag a tiszta lelkű,
világos gondolkodású „kisrendőr", aki érthető és tiszta törvényeink szerint igyekszik leleplezni tolvajt, csalót, ingyenélőt. Nehéz ellenfelet kap, Mátét, az „elbárósodott" tsz-elnököt. Harcra kél ellene, s — elbukik. Az erők vonulásából az is
kitűnik: szükségszerűen. S ez az igazi figyelmeztető. Ha erre figyelünk, könnyen
beláthatjuk, hogy a novella valójában Máté miatt íródott. Nem a történet a fontosabb, hanem ez a sokféle nézetből bemutatott, igen pontosan megrajzolt figura.
Nem ú j szereplő ez az ispán módra dirigáló, a hatalom mákonyától megrészegült,
eltorzult ember a mi irodalmunkban. Sarkadi Imre Ulveczki Sándora szabadult
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talán a börtönből, miután kitöltötte a tanyai gyilkosságért kapott éveket, s indult
ú j rohamra a karrier hegyoldalán a tetőn levő nyugalom fennsíkjára. Időközben
azonban megtanult valamit. Nem dúvad már, aki szenvedélyének, vére dobolásának
engedve ökölbe szorítja a kezét. Lecsihadt, megfontolt, viselkedni tudó úr, aki
éppen hidegvérével, körültekintő taktikázgatásaival teremt maga körül rendet, olyan
rendet, amely az ő kívánsága szerint állja a haptákot. Kordában t a r t j a az indulatait,
mint a megfontolt kakas, amely csak módjával rúgja a saját szemétdombját, mert
tudja, a magaslaton óvatosan kell ficánkolni, különben leszédül.
Tehetségtelen fajankó vajon ez az elnök-Máté? Dehogy. Sőt! Az emberek
is elismerik: másfél évtizede joggal kapott kitüntetést, megbecsülést. Á m akkor
még — feleségétől tudjuk — hittel küzdött, a többiekkel együtt fáradozott. Senki
nem kívánja, hogy ma is velük kaszáljon, csépeljen. Azt kéri tőle a szűkebb közösség, a feleség, a tiszta fejű kisrendőr s az író, hogy a saját munkáját végezze el.
Erről azonban leszokott. Évek óta csak kárt okoz. És itt jutunk el a legfontosabb
kérdéshez: vajon kötelességünk-e a rosszul értelmezett humanizmus jegyében t a k a r gatni olyan emberek vétkeit, bűneit, akik — bár egykor hozzájárultak közös m u n kánkhoz — hosszú időn át mindent leromboltak maguk körül, s tömegek előtt csúfolják meg legszentebb eszméinket? Tűrhetjük-e és meddig? A novellából megismert egyetlen esetet könnyen elintézhetnénk, ha az irodalom, a fikció tárlójába
utasíthatnánk. Ezt azonban nem tehetjük. Nem, mert Galgóczi írásának jól érezhetően valóságfedezete van, s nem legyinthetünk könnyedén azért sem, mert a
napi hírek között gyakorta hallunk Máté-típusú emberekről. Meg is nyugodhatnánk
ilyenkor, hiszen ezek lelepleződtek. Igen, de elmaradhatatlanul ott a következő
gondolat: mennyi-mennyi pusztítás, rombolás marad utánuk az emberi lelkekben!
S ezt a kártérítést bizony nem tudja behajtani semmiféle bíróság sem.
Nem cifra szolga a „vers" Galgóczi impériumában — mondottuk bevezetőként.
Az ú j kötet novelláit sem nevezhetjük kellemes, üdítő olvasmánynak. Aki olyanra
vágyik, ne vegye kézbe az írónő kötetét. De töprengjenek fölötte sok tanulsággal és
előrelendítő indulattal mindazok, akiknek fontos az ügy, amelyért munkálkodunk.
Akik szeretnék mind tisztábbnak látni az utat, hogy nyugodtan haladhassunk. (Szépirodalmi, 1971.)
A. J.

