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Sánta Ferenc novellái

Kevés írói pálya indult mesébeillőbben Sánta Ferencénél. A Székelyföldről elszármazott legényke a debreceni kollégiumbeli kényszerűen megszakadt tanulmányok után férj, családapa, ipari munkás lett, m a j d egyszerre csak — 1954-ben, talán
még önmaga számára is váratlanul — első novellájával s az ezt követőekkel az
irodalmi élet középpontjába került: íróvá avatták, beszéltek róla, idézték, figyeltek
a szavára. Szabó Pál „fedezte fel", indította el a pályán Sánta Ferencet, akiben hol
tudatosan, hol ösztönösen, de mozgolódott régóta a szándék: íróvá lenni.
Az az első novella — a Sokan voltunk — nemcsak Sánta Ferencnek, egy egész
prózaíró nemzedéknek a belépőjegye volt. Egy-két év eltéréssel ekkor jelentkezett
rajban a felszabadulás után induló prózaíró nemzedékek legtehetségesebbje: Sánta
mellett Csurka István, Kamondy Tóth László, Szabó István, Moldova György, s ide
kell sorolnunk a korábban induló, de későbben kibontakozó Galgóczi Erzsébetet,
Galambos Lajost, valamint az erdélyi Sütő Andrást. Az Emberavatás című antológia
(1955) e nemzedék többségét egybegyűjtötte. A címadó írás Sánta munkája. De
nemcsak így, más módon is kiemelte ez az antológia Sánta Ferencet. Négy írása
volt itt olvasható, míg tizenkét társa egy-két munkával szerepelt. E kiemelés már
az Emberavatás írásai alapján jogosnak tűnt, s azóta művek fedezete tette máig
érvényessé a megállapítást: e nemzedék legjelentősebb írója Sánta Ferenc. Sőt
mindazok közül, akik a felszabadulás után kezdték építeni az életművüket, a
tragikusan félbeszakadt pályájú Sarkadi Imre jelentősége vetekszik egyedül a
Sántáéval.
Sánta eddigi pályája két — elég élesen elkülönülő — szakaszra bontható. Első
korszaka alig több két esztendőnél, s a Téli virágzás című novellás kötet megjelenésével (1956) gyakorlatilag lezárul. Igaz, a Sokan voltunk még 1952-ben keletkezett, de megjelenésének, s így az igazi írói indulásnak az éve 1954.
A pályakezdés novellái egységes írói magatartás és hangnem szülöttei. Sánta
ösztönös íróként indul. Első hősei önmaga és családjának tagjai. Elbeszélései valóságosan is átéltek vagy a hallott történetet átéltté személyesítők. Mindenképp saját
élményvilágát rögzíti. Nem tesz túl sok erőfeszítést, hogy elrejtse ezt a közvetlenséget. Mindegyik történet egyes szám első személyben íródott. Az elbeszélő kisfiút
(később kamaszt, majd családapát) Ferikének, Ferkónak hívják. A szereplők többnyire a család tagjai: az apa (Ferenc), az anya (Anna) és a testvérek. De nemcsak
a család, az élethelyzet és a sors is azonos. A Sokan voltunkban a nagyapa Kácsa
András földjét javasolja kibérleni negyedében, a Kicsi madárban ugyanennek a
Kácsa Andrásnak a földjén dolgozik a család. Az elbeszélések központi motívuma
a szegénység, a nyomorúságnak az a foka, amelyben a betevő falat megszerzése
sem mindig lehetséges. Az éhség, az evés nemcsak motívumként, de sokszor a szerkezetet, a cselekménysort is meghatározóan jelentkezik.
Az elbeszélések önéletrajzisággal átitatottan szólnak arról a szegénységről, amelyik az életet végigküzdendő feladatnak látja, amelyben helyt kell állni, bármi
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történjék is. Vérbe ivódott, szigorú erkölcsi törvények késztetnek az emberi jóság,
szeretet, nemesség, tisztesség szerinti életre. Ez életnek két tartópillére a munka és
a család. Az irántuk való hűség az emberi lényeg hordozója. Nincs olyan élethelyzet
— sugallja szinte minden írásában Sánta —, amelyben hűtlenek lehetnénk eszményeinkhez, amelyben megfeledkezhetnénk arról, hogy legfőbb kötelességünk az életben: helytállni, embernek maradni.
Innen nézve s így értve, még nemesebb veretet kapnak a novellák. A szegénység fájdalmas sorsának felmutatása csak keret, képi kifejezése az írói mondanivalónak: bármilyen kegyetlennek, ellenségesnek mutatkozik is a külső világ, nem
szabad feladni emberi lényegünket.
Nem véletlen, hogy az önéletrajzi formát választotta Sánta. Nem csupán azért,
mert az ösztönös írói alkatnak, s általában az írói indulásnak ez jobban megfelelő,
szinte természetesen adódó közlésmód. Nem is csupán azért, mert a fikciós alakteremtés, a távolságtartás csak erősebb gondolatiság révén érhető el, s ekkor Sánta
még nem jutott el idáig; hanem azért is, mert így könnyebb volt kifejezni a novellák keletkezésének — a személyi kultusz éveinek — a korát. A képes beszéd, a
múltba helyezés tette lehetővé a teljes őszinteséget. Egy, a realitástól sok vonatkozásban elforduló, azt figyelembe venni nem akaró politika ellen csak így tiltakozhatott a pályakezdő író. Persze korántsem parabolikus novellák ezek. (Effélék majd
a későbbiek között akadnak.) Tehát nem a személyi kultusz kritikája a közvetlen
céljuk. De az írói mondandó értelmezése, gyakorlatra alkalmazása szükségszerűen
e kritikához vezet.
Ezt az értelmezést elősegíti az is, hogy a pályakezdő Sánta általában nem érzi
szükségét — vagy nem látja művészileg hiteles lehetőségét — annak, hogy az ellenséges világot megszemélyesítse, egyedi képviselőin keresztül mutassa be. így kivételes a Kicsi madár, ahol megjelenik a nagygazda is. A Téli virágzásban pedig a
komor téli erdő nő mitikussá: csupasz fái a szegénységet szimbolizálják, a szegénységet, amelyet pusztítani kell.
Az ellenséges külvilág jóvátehetetlen tragédia okozójává egyszer válik: a Sokan
voltunkban a nagyapának meg kell halnia. E novellának két főhőse az apa és a
nagyapa. A nagyapa helytáll, feláldozza saját életét, hogy élhessenek az unokái.
Az apa kutyaszorító helyzetbe került: szülőjét kell halálba küldenie, hogy gyermekei életben maradhassanak. S az apa nem tud nemet mondani. A nagyapa sorsa
tragikus, halála felemelő áldozatvállalás. Az apa sorsa még tragikusabb, mert bármiként választ, vét emberségeszménye ellen. Olyan a helyzete, hogy bizonyos erkölcsi normákat kénytelen elfelejteni ahhoz, hogy gyermekeit megőrizhesse a jövőnek. Igen hasonló ez a drámai szituáció ahhoz, amelyet Gyurica él át Az ötödik
pecsét eímű regényben. Ott egy élőhalott kommunista foglyot kell a főhősnek megpofoznia — s így vétenie az erkölcsi normák ellen —, hogy ő maga életben maradhasson és tovább gondozhassa a rejtegetett zsidó gyermekeket. Mindkét hős iszonyú
kelepcébe kerül, ahonnan csak egy halálig kísértő megbélyegzettségérzés árán tudják kivágni magukat. Nem tehetnek róla: a kegyetlen világ kényszerítette e kelepcébe őket. Ezért nyernek az írótól feloldozást. És még valamiért. Az apa is, Gyurica
is erős jellemek. Mernek és tudnak választani. Nem térnek ki a felelősségteljes
helyzetben, nem hagyják magukat sodortatni a történelemmel, hanem szembeszállnak vele. Még feloldhatatlannak tetsző lelkiismereti dráma árán is.
A fő gondolat: az emberi helytállás a novellák felépítését is meghatározza.
A mondanivalót hangsúlyozandó így születik meg Sánta drámai novellatípusa. E típus lényeges jegye, hogy a főhős kiélezett, sokszor abszurdnak tűnő helyzetbe kerül,
,ahol választania kell az adott lehetőségek közül. Ez a drámai típus mindvégig megtalálható Sánta novellái között, sőt az éles hangváltás után még sűrűbben. A pályakezdő írások közül elsősorban a Sokan voltunk és a Kicsi madár tartozik ide. A választás motívuma még inkább ösztönösen jelenik meg bennük: a vívódás az etikai
kérdéseken szinte magától értetődően határhelyzeteket hozott létre a hősök számára.
,Sánta második pályaszakaszában már tudatosan jelenik meg középponti helyzetben
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a választás motívuma. Kísérője az írói etika határozott tétele: a választásban az
embernek lelkiismerete parancsát kell követnie, s akkor helyesen fog dönteni.
A tragikum nyomja rá bélyegét a Sokan voltunk és a Kicsi madár világára.
A későbbi elbeszélésekben a családi összetartozás, az egymásrautaltság érzése válik
vezérlő motívummá, olyan erővé, amely olykor-olykor semlegesíteni is t u d j a a kegyetlen világot, s erőt ad a helytálláshoz. A család az emberség megőrzésének
legfőbb biztosítéka lesz.
A családmotívum két okból is előtérbe kerülhet. A társadalmi életből való
kivonulás is lehet a magánéletbe, s ekkor elég egyértelműen a történelemmel való
szembefordulást jelenti: a történelem hiábavalóságát, értelmetlenségét tételezi s a
haladás létét vonja kétségbe. De jelentheti — és Sántánál inkább erről van szó —
az elvont humanizmus elleni művészi tiltakozást az ösztönös-népi humanizmus
nevében. S így nem a történelemmel, hanem egy hibás történelmi gyakorlattal fordul szembe az író. A személyi kultusz humanizmusa ugyanis elvont volt: az emberiség, az ember általánosságban jelentkezett benne, s a humanizmus normái többnyire jövő idejűek voltak. Pedig ezeknek a normáknak a jelenhez is szólniuk kell,
s nemcsak az emberiséget, hanem a körülöttünk élő embereket is szeretnünk kell.
Ennek az ösztönös-népi humanizmusnak a jelentkezése teszi érthetővé a családmotívumot. De a motívum nem egészen tiszta. Sánta szemléletében ekkor még a
konkrétság alapvetően helyes és történelmileg rendkívül jogosult hangsúlyozása
keveredik a kivonulás gondolatával. E motívum letisztult értelmezésével — a h u m a nizmusfogalom módosulásával párhuzamosan — majd néhány évvel később találkozhatunk (A Müller-család halála). Az elvont és a konkrét szintéziseként megszülető humanizmusfogalom pedig még ennél is későbbi (Halálnak halála, Húsz óra).
A sötét tónusú elbeszélések mellett felcsillan egy-egy idilli hang is. A Tündérvilágban a mesélő és táncoló édesanya, a Téli virágzásban a fagyhaláltól megmentett kismadár jelzik: az emberséget el lehet fojtani, de kiölni az emberből nem lehet.
Az Emberavaiás és a Szálmaboldogság már kiegyensúlyozottabb világképet m u tató írások. Mindkét történet egy-egy szép és felemelő győzelmet mesél el s felragyogtatja a szegénység torokszorító létküzdelmében is megőrzött idilli perceket.
Sánta móriczi erővel s a móriczi örökséghez hűen támasztja ú j életre a szegénység
világát. Tragikum és idill váltását, egy történeten belüli egymásnak feszítését korábban Móricz élet- és írásismerete valósította meg a Sántáéhoz leginkább hasonlító
módon. A Móricz-örökséget sokszor csak divatos jelszóként hangoztató esztendőkben
Sánta megmutatta, hogy a lényeget is meg lehet tanulni a nagy elődtől: a magatartást, az írói szemléletet.
Sem Móricznál, sem Sántánál nem tiszták az idillek. A modern művészetben
efféle ábrázolás már nem is lehetne igazán hiteles. A diszharmóniát alapélményként nyújtó huszadik században az idill az élet értelmébe, szépségébe vetett hitet,
a mégis-morált, a rendteremtés igényét fogalmazza meg. Az idilli műalkotások —
inkább műalkotásrészletek — mindig utalnak ezen állapot átmenetiségére, kivételességére, sőt olykor elérhetetlenségére. Az idill nem az élet problémái elől való
meghátrálást jelenti (mint a giccsnél), hanem annak tudomásulvételét, hogy harmonikus időszakok nélkül az élet elviselhetetlen volna, s ezzel a művészetnek számolnia kell.
Móricznál a húszas évektől kezdve lett hangsúlyos a szegénység helytállásának
ábrázolása. E helytállás értelme: emberi értékek őrzése a jövőnek. Sánta pályakezdésekor ez a jövő már jelenné kezdett válni: győzött a népi demokratikus forradalom. A szegénység helytállásának ábrázolása így kettős funkciót nyert. Egyrészt —
Móriczhoz hasonlóan — példa: az emberi nemesség átvészeli a legnagyobb megpróbáltatásokat is, és mementó: innen jött — innen jön — a magyar nép. Másrészt:
figyelmeztetés a konkrét humanizmus szükségességére. S ez a humanizmusigény
nemcsak etikai, hanem szociális is. S ebben szintén rokonítható a két író. A Móriczéletmű utolsó szakaszát is meghatározza a népi humanizmus gondolata. De lényeges különbség, hogy míg Móricz közege egy antagonisztikus ellentétektől végsőkig
feszített társadalom, amelynek problémáira Móricz csak idealisztikus választ tud
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adni, s ennek megfelelően a hangsúly a szociális mondandón van, addig Sánta közege egy antagonisztikus ellentétektől megszabaduló,, győztes forradalom utáni társadalom, s ezért a hangsúly az etikai mondandón van. De az első pályaszakaszban
még összefonódik a kettő, el nem hanyagolhatóan jelen van a szociális figyelmeztetés.
Ami a módosult írói cél mellett leginkább megkülönbözteti Sánta pályakezdő
novelláit a móriczi világtól, az a megformálás módja. E novellák közös jellemzőjeaz erős népköltészeti ihletettség, az írói nyelv ennek megfelelő kialakítása. Sánta-,
többször is vallott arról, hogy gyermek- és ifjúkorának legnagyobb élménye a n é p balladák, népmesék világa volt. Az erdélyi havasok alján, Sepsibikkszádon a faluszerte híres mesemondó nagyapa indította el a népköltészet felé, majd Marosvásárhely, Kolozsvár s végül a debreceni Kollégium csak növelték vonzódását a
népköltészethez. A székely népmese, népballada, a monda- és hiedelemvilág Sánta
első s meghatározóan jelentős irodalmi élménye, s amikor ő maga is írni kezd, nem
egyik vagy másik nagy elődjétől veszi a példát, hanem a nép művészetétől. A korai
Sánta-novellákra jellemző a népmesei novellakezdés, a népmesei, balladai vagy dalszerű szerkezet átvitele a novellaszerkezetbe, s a nagyfokú líraiság. Egyes novellarészleteit szinte ritmizálni lehetne: a mondatok egymásutánja, a szórend, a tagolás:
költői dikciót jeleznek. Ez a választott művészi forma az, ami Tamási Áronnal
rokonit ja Sántát. Az elbocsátó közösség, az íróvá növesztő élmények azonosságarokonsága tette hasonlóvá a megformálási módot. De csak ezt, az írói szándék mást.
célzott Sántánál. A népköltészet formavilágának felhasználása erősítette s elmélyítette Sánta mondanivalóját. A konkrét humanizmus hitvallását így szemléletesebben, már a forma által is hangsúlyozottan tudta kifejezni.
Az első kötet után többen aggodalmukat fejezték ki: vajon nem fog-e Sánta
túlságosan bezárkózni gyermekkori élményeinek világába, nem marad-e egykönyves
író, lesz-e ereje a megújulásra, a valóság más területeinek a meghódítására. S főképpen az alapvetően érzelmi írói attitűd veszélyeire hívták fel a figyelmet. Az.
aggodalom a teljes novellatermés ismeretében némileg jogosult volt. S egybevágott
az írói törekvésekkel is: rövidesen gyökeresen megváltoztak Sánta írói módszerei.
1956 és az utána következő két-három év Sánta válságos korszaka. A válság
kettős. Van egy írói-mesterségbeli oldala: a régi módon nem tud, nem akar írni, de
az intellektuális prózára való áttérés nem megy máról holnapra. A másik oldal: a
világnézeti-gondolkodói válság, amelyet a személyi kultusz okozta torzulások méreteinek a megismerése, 1956 eseményei és azok következményei okoztak. A két ág
egymást erősítette. Sánta pályájának meredek felívelése azért vált lehetségessé,
mert mindkét válsággal meg tudott küzdeni — s úgy, hogy e küzdelmet művekben
követhetjük nyomon.
A szocialista hatalom torzulásai — nemcsak Sánta számára — izgató problémává tették a hatalom mibenlétének, természetrajzának a vizsgálatát, hatalom és
erkölcs viszonyának a tisztázását. A hatvanas évek első felének legjobb magyarműalkotásai közül jó néhány birkózik ezzel a kérdéssel. Ügy vélik, hogy ha a szocialista államszervezet sem tudta a hatalom demokratikus modelljét megvalósítani,
akkor úgy látszik, hogy van valami közös lényege minden hatalomnak, s ez antidemokratikus, antihumánus erőszakszervezetté változtatja még a szocialista hatalmat is. Ez a gondolatsor Sánta elbeszéléseiben ekkor még egy ehhez kapcsolódómásikkal párosul, s ez a világ elidegenítő kegyetlenségének a tételezése. Nyilvánvaló: az „illúziók elvesztésének", a világnézeti válságnak az időszaka ez — s nemcsak Sántánál. A szocializmusból való kiábrándultság állapotából többfelé lehetett,
elindulni. Válhatott valaki renegáttá — véglegesítve a kiábrándultságot. Meg is
lehetett rekedni ebben az állapotban, s ekkor vagy cinikussá, vagy apolitikussá vált.
a magatartás. S végül: meg is lehetett küzdeni ezzel a válsággal, meg lehetett küzdeni az „újra ezt kezdeném" hitéért. S ez utóbbiak közé tartozik Sánta is.
A válság mélypontján az 1956 előtti novellákhoz képest rendkívül felerősödik s-.
vezérlővé válik a kegyetlen világ motívuma. Ebben a világban az ember h e l y t állásának a lehetősége sokkal korlátozottabb, s a kegyetlen világ a legtöbbször e l 41

pusztítja az emberi értékeket. A hatalomnak védtelenül kiszolgáltatott ember többnyire csak beletörődhet sorsába, küzdelme — még a családjáért való is — eredménytelenné s így értelmetlenné válik. E gondolatsor legszemléletesebb megfogalmazása Az ötödik pecsét példázata a szigetről, ahol csak zsarnok vagy rabszolga,
hatalmon levő vagy kiszolgáltatott lehet az ember. De ez a mű, a regényvilág teljessége már kritikáját is tudja adni ennek az alternatívának, felmutatva a h a t a lommal szembeszegülő kiszolgáltatottak példáját. Az 1958—1959 közötti novellák
zárt világában ez még nem történik meg.
Az ú j írói mondanivaló már nem volt kifejezhető a régi, lírai típusú novellákban. Azok a novellák ugyanis még régibb és ú j a b b élménysíkok egymásra vetítéséből keletkeztek. S népmesei ihletettségük ellenére nagyon is konkrétak voltak helyés időviszonyaik. Az újabb novellák viszont térben és időben általános érvényre
igényt tartó igazságokat kívántak ábrázolni. S míg korábban az emberi helytállás
szépsége, az emberi nemesség győzelme volt — az eredeti népmesék világához h a sonlóan — az elbeszélés szervező középpontja, 1956 után — átmenetileg — éppen
fordítva: a helytállás hiábavalósága, az emberi nemesség bukása kerül a helyébe.
Az első ilyen elbeszélés, Az öreg ember és a fiatal még 1956-ból való. A szocializmus torzulásának megdöbbentő élményét ebben a frissen reagáló írásban sikerült Sántának a leghatásosabban megfogalmazni. A történet fiatalembere Sánta
nemzedékét képviseli, amelynek a szocializmusba vetett hitét, munkaszeretetét az
öregek megcsúfolták, s hóhérmunkára, az emberi tisztesség feladására kényszerítették őket. A parabola feloldatlanul végződik, hasonlóan a valósághoz, amely ekkor
még nem tudta a feloldást meghozni. Ez a feloldhatatlan tragikum Déry ez idő t á j t
keletkezett elbeszéléseiben is megtalálható, de Dérynéi az emberi lényeg megőrződik
és helytáll a kegyetlen világban (A téglafal mögött az emberi szolidaritás, a Szerelem, a Niki a szerelem diadala).
1957-ben Sánta képtelen az eredményes alkotó munkára. Az újrakezdés Az öreg
ember és a fiatal problematikáját viszi tovább. Két novella még a népmesei örök:ség végsőkig finomított felhasználásával, időtlen, balladai környezetben ábrázolja a
világ kegyetlenségét. A Szegény leány, szegény legény ben a tiszta szerelemnek kell
pusztulnia egy farkastörvényű világban, s a tragédiát csak növeli az, hogy a legény
kergeti önnön tisztességének feladásáig s így az öngyilkosságig a lányt. A legény a
szegénység ellen lázadna, de rosszul: a hatalmon levők kegyetlen törvényei szerint
.akar élni, s így feladja emberi tisztességét.
A Bíró Juliban összegződik mindaz, amit Sánta népmesei és népballadai hagyományból felhasznált. Egyik kritikusa igen szerencsés kifejezéssel balladás táncjátéknak nevezte (Kerékgyártó István). Valóban a Székelyfonó hoz hasonló jellegű alkotás ez, szinte zene és koreográfus után kiált. Bíró Juli kegyetlensége megfagyasztja
a körülötte élők vidámságát. Szépsége és fiatalsága hatalmat ad a kezébe: bolondulnak érte a legények. De ez a hatalom csak addig él, míg a közösség erkölcsi
normáinak a rendszerét át nem lépi, s amint kívül helyezi magát e normákon —
csúfosan elbukik. Népmesei feloldással végződik Bíró Juli története: a gonosz elnyeri méltó büntetését. De ekkor csak így, csak népmesei formában tudta Sánta a
kegyetlenség feletti diadalt megjeleníteni, vagyis e diadal elérhetetlenségét kívánta
hangsúlyozni.
Második novellás kötete a Farkasok a küszöbön címet viseli (1961), s ezzel nem
•csupán Bíró Juli történetére utal, hanem központi motívumára: a kegyetlen világéra. E kötet Olasz történet ciklusa: variációk e témára.
A háborúk kiélezett helyzetei tudják a legszemléletesebben példázni a kegyetlen világot, ezért Sánta szívesen helyezi hőseit háborús időkbe. A legreménytelenebb hangot a Tyúk és kakas üti meg. A frontok közötti senki földjén levő tanya
gazdáját mindenéből kifosztják, házát rommá lövik, s ráadásul két fia is meghal a
háborúban. E paraszt szimbóluma az elnyomott, kiszolgáltatott, a hatalom ellen
semmit tenni nem tudó néptömegeknek, akiknek egyetlen lehetősége: fizikai létük e t megmenteni a történelem viharaiban. Sántának kedves gondolata ez jó ideig.
Az druló parasztja ugyanezt a létfilozófiát fogalmazza meg. Ugyanez a nézete Mül42

lernek A Müller-család halálában, s ugyanezt hangoztatja Az ötödik pecsét asztaltársasága. De ami a Tyúk és kakasban még abszolút igazságként jelenik meg, az a
többi történetben fokozatosan részigazsággá alakul. Az elbeszélések közül A Müllercsalád halála tükrözi leginkább ezt a kritikai éllel megfogalmazott azonosulást.
Sánta régi kedves gondolata (az ember feladata a munkáért és a családért való
élet) lesz Müller cselekedeteinek mozgatójává, de úgy, hogy hangsúlyossá, szinte
mániákussá a családért való élet válik. De micsoda felelősség az, amely családján
nem lát túl, nem tud nemzetben és emberiségben gondolkozni? Utódait az állat is
felnevelheti, f a j t á j a folytonosságáról az is gondoskodik. Hiába vállalják Müllerék a
nélkülözést, hiába vonnak meg maguktól minden „fölöslegeset", hogy a gyerekeknek
több legyen, hiába táplálják kalóriatáblázatok segítségével őket, ez kevés. A testi
nevelés mellett elsikkad a lelki. Ezt a legnagyobb fiú, a tizenöt éves Franz már
észreveszi. Igaz, torz módon, téves irányban keresi azt, amit nem kapott meg otthon. De hiszen éppen a szülők felelőtlenségének a következménye ez: ki tanítsa
meg egy hazug világban a helyes emberi magatartásra a fiatalokat, ha nem a szülők? Franz búcsúlevele vádirat. Vádolja a fasizmust, amely ennyire elvakította a
gyermeki világot is, és vádolja a szülőket, akik nem óvták meg gyermeküket ettől
a veszedelemtől. Mindez tehát Sánta önkritikája is. Korábban a konkrét humanizmus nevében bírálta az elvontat, s ehhez használta fel a családmotívumot. Most
már ezt a konkrétat túlzottan előtérbe helyező, s így féloldalas szemléletet is a maga
helyén látja, értékei mellett megmutatja fogyatékosságait. Á dialektikusabbá váló
szemlélet számára a kiélezett történelmi helyzet már nem a dezillúziónak, hanem a
humanizmus- és a történelemfogalom elválaszthatatlanságának a megjelenítési közege.
Müller teljes elkötelezetlensége torz formában s szubjektív szándékától függetlenül valamiféle elkötelezettséggé változik. Müller ugyanis röplapokat terjeszt,
de leleplezik s halálra ítélik. Még ekkor sem döbben rá szemlélete helytelenségére.
Azt, hogy mennyire értelmetlenül élt, a halála előtti jelenet teszi egészen nyilvánvalóvá. Kivégzése előtt találkozik az ugyancsak halálra ítélt Kurt Schmidttel, aki
tudatosan vállalta sorsát. (Tudja, hogy hamarosan hóhérai is lógni fognak. Tizenegygyermeke van, mégis vállalja a harcot.) Müllert csak sajnálja Sánta, részvétet érez
iránta, de nem menti fel. Elítéli: így nem szabad élni.
Az emberi kiszolgáltatottság megmásíthatatlanságának tudatából nem lehet
értelmes létfilozófiát kialakítani. Ez Sánta meditációinak legfőbb tanulsága. S hogy
a kiszolgáltatottság eltűrésének is van határa, van egy pont, ahol a mégis megőrzött emberi tisztesség fellázad és helytáll, azt legszebben Az ötödik
pecsét
példázza.
A Farkasok a küszöbön novelláinak világát nem lehet az eredetükben ugyanerre az időre (1956 válsága) visszanyúló regények nélkül elemezni, mert akkor egyoldalúvá s hamissá válna a kép. Sánta műveinek világképe szervesen összefüggő, a
világkép fejlődését szemléletesen feltáró rendszer. A regények a problémák összetettebb felvetését, gazdagabb kibontását, a távlatosabb válaszadást teszik lehetővé.
De ami a regényekben megjelenik, az csírájában legalábbis, mind megtalálható már
a novellákban.
A regények s főleg a Húsz óra egyértelműen bizonyítják, hogy a kegyetlen világ
vezérmotívumként csak rövid időre jellemző, hogy Sánta a történelem korszakaiban ekkor már nem az azonosat látja lényegesnek, hanem a különbözőt. Vagyis
meg tudott küzdeni a válsággal. De nemcsak a regények oldják föl az Olasz történet ciklus világképét. A novellák egy másik csoportja is felesel velük.
Sánta első novelláiban egy történeten belül keveredhetett idill és tragikum.
A válságkorszak ezt nem teszi lehetővé. A világ elidegenítő kegyetlenségét ábrázoló
írások egyértelműen tragikusak. A dezillúzió mélypontján éppen az élet dialektikus
szemlélete szorul háttérbe: a diszharmónia-élmény abszolúttá válik. S bár először
az idill jelenik meg, ez is ennek a jele. Az idill is abszolútnak tűnik. Mégis ezek
az idillek lesznek a világkép mozdulásának első jelei. A némaság görcsét oldják, s
ez már a tisztulást ígéri. Sánta első nagy győzelme a válság felett: maga a megszólalás.
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A Sárga virág, kék virág, A csillagokig azért lehetnek tiszta idillek, mert hőseik
gyermekek, a gyermeki világ felhőtlensége és szépsége tükröződik bennük. Ahhoz,
hogy a gyermeki világ igazán idillikus legyen, hozzátartozik a természet idilli volta
is. A Téli virágzás nem lehetett teljes idill: a könyörtelen téli világban fakadt egy
tiszta dallam a kihűlt családi tűzhely körül. Ott a természet még konok ellensége
az embernek, a fiú számára az erdő fái a nyomorúságot szimbolizálják. A második
korszakban az újrakezdés novelláiban a természet idilli volta csak még jobban
hangsúlyozza a teremtett természet, az emberi világ nem idilli voltát. A párhuzamosságnál nagyobb hatásúvá, kiáltóbbá növeszti a mondanivalót az ellentétes szerkesztés. Ezek a tiszta idillek tehát csak a kegyetlen világ tételét legélesebben feltáró novellákkal együtt érthetők igazán. A kapcsolatot jelzi a groteszk halvány
jelenléte is. S bizonyítja, hogy az idill a gyermeki világ felől árad, mint e világ
természetes létezési módja, létfeltétele. A gyermek még tiszta lap: a jóra született
— mondja Sánta —, és tőlünk függ, hogy mivé neveljük ezt a jóságra termettséget.
A legteljesebben Gyurica fogalmazza ezt meg: „Ami ma van a világban, az az
ember ellenére van! Az ember jó! Ezért múlik el tőle minden gonosz!" S ezzel
Sánta etikájának alaptételét mondja ki. Az ember jóságában, tisztességében való
hit végigkíséri Sánta egész pályáját, s ezért lehetséges az, hogy bár átmenetileg
vezérmotívum lesz a kegyetlen világé, Sántát megérinti a nihil, mégsem válik sohasem cinikussá, nem tudja kiégetni magából az emberbe vetett hitet. Ezért t u d j a
elvégezni a dezillúzió kritikáját.
A válogatott novellák kötetének címet adó, s így kiemelt elbeszélés az Isten a
szekéren. Szomorkásán kedves-játékos közegben játszódik le, s finoman keverednek
benne a reális és irreális elemek a népmesei és az idilli hanggal. A kötetbeU. közléskor az első publikáláshoz képest megváltozik a parasztember neve: Sánta Ferencnek hívják. A példázat az emberről szól. Etikájának alaptételét fogalmazza meg itt
is Sánta. Két — egymást kiegészítő — gondolatsort követhetünk végig. Az egyik
szerint — Sophoklest idézve —' „Sok van mi csodálatos, de az embernél nincs csodálatosabb." A másik az esendő embert, a hitetlent, a gyanakvót ábrázolja. Megláttatni az emberben az istenit, az „isten"-ben az emberit — ez Sánta célja. Hogy
az emberi szolidaritásról, a „testvér lészen minden ember" távlatáról beszélhessen.
Az isten és az ember, a szekérutazás és az élet már-már közhelyessé szürkülő
szimbolikus kapcsolata támad ú j életre.
Sánta konok racionalizmusa csodás-misztikus elemekkel békül itt össze. Az elbeszélése nem valamely közismert ősi mítosz újjáteremtése, teljes egészében egyéni
írói lelemény. Analógiát csupán azzal a nagyon elterjedt motívummal mutat, amely
valamely nagy egyéniség álruhás „országjárásáról" számol be. De Sánta történetének nincs csattanója, — s ezzel összefüggésben — nem kíván valamely katekizmusszerű erkölcsi tanulsággal, „parancsolattal" szolgálni. A példázat nem is kerek egész:
életképszerű jelenetsor, amelyben még groteszk elemeket is felfedezhetünk.
Az emberré lényegülő istenről és az emberré lényegülő parasztról szóló példázat nehezebben érthető Sánta más elbeszéléseinél, sőt félre is érthető. Nagyon általánosról nagyon konkrétan beszél itt az író, s a két sík között az átkapcsolás lehetősége kevés.
A kegyetlen világnak különböző fokozatait ábrázolta Sánta. Különösen azután,
hogy leszámol a világnézeti válsággal, s így nagyobb írói távolságtartásra képes. író
és téma kapcsolatának alakulását legszemléletesebben a fasizmus világát ábrázoló
írások mutatják. Sánta azért fordult a fasizmus megjelenítéséhez, mert így még a
háborús helyzeteknél is világosabban tudta problémáit és kétségeit kifejezni. Általában a szocializmusból való kiábrándultságnak, a személyi kultusz torzulásai okozta
lelkiállapotnak a kiélezett megjelenítésére volt alkalmas a fasizmus mint téma.
De a lényeges tartalmi különbségek háttérbe szorultak, s bizonyos formai azonosságok váltak abszolúttá. A nihil gondolata itt lesz leginkább tetten érhető: egyén és
közösség mereven szembeállítódik azáltal, hogy minden közösség hamisnak, embertelennek tételeződik. S ezekkel szemben áll a tehetetlenségre kényszerített egyén.
Sajátos, hogy mire Sánta ráébredt a téma modellvoltában rejlő lehetőségekre, már
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túljutott a dezillúziós mélyponton. így a fasizmusnovellák már nem a világ elidegenítő kegyetlenségének a kizárólagosságát állítják, mint az Olasz történet, vagy a
Tyúk és kakas. A fasizmus Sántánál nem a szocializmus bírálatának, hanem az
embertelenség elleni tiltakozásnak a témája lesz. így van ez már a korai Nácikban
is, amely A vederrel együtt szinte mérnöki pontossággal megszerkesztett lélektani
tanulmány. A Nácik öregembere és kisfiúja tehetetlen a fasisztákkal szemben.
A veder hőse viszont önszántából illeszkedik be a hatalmi rendszerbe és ezt a beilleszkedést élete értelmének tartja. A Müller-család halálában és Az ötödik pecsétben már háttérbe szorul a modelljelleg. S elsősorban nem az ábrázolt életanyag
gazdagsága miatt, hiszen nyíltan téziseket bemutató művek ezek is, hanem a tézisek írói végiggondolása, a dezillúzió fokozatos szétfoszlása, sőt tudatos kritikája
miatt.
A második korszak összegző elbeszélése, a szintézis és a lezárás a García Lorca
emlékének ajánlott Halálnak halála, Sánta ez ideig utolsónak megjelent novellája
(1963. december). Sánta humanizmusfogalma itt (s a Húsz órában) teljesedik ki, itt
válik egyszerre történelmivé és konkréttá is. Ez az elbeszélés már tagadja a kegyetlen világ győzelmének tartósságát, s az emberi jóságot, a diadalmas humánumot állítja vele szembe. Mindezek a változások nyilván nem a történelem elmélyült
tanulmányozásának köszönhetőek, hanem a szocializmus magyarországi konszolidációjából, a hétköznapi valóság figyelmes írói tanulmányozásából, Sánta józanságra
törekvő gondolkodó racionalizmusából következnek logikusan.
Az elbeszélésben elhagyott tájon kísér egy őr két rabot a városba, ahol ki fogják őket végezni. Az őr a gondolkodni nem tudó kisember típusa. Aki nem született
fasisztának, de azzá nevelték. A fasizmus és minden hasonló diktatórikus rendszer
tömegbázisát: az elnyomorított, félrevezetett kisembert villantja fel az elbeszélés
egyik pólusa. Azt, akiből kioltódik az emberi nemesség, aki „önként, kéjjel öl".
De az elnyomorított ember is ember. A humanista magatartásnak vele is számolnia
kell. S a másik póluson a két halálraítélt Sánta kiteljesedett humánumának megfogalmazója. Nem tudjuk, miért vár rájuk halál. Valószínűleg „csak" azért, mert
gondolkodó fők voltak, s így szükségképpen szembekerültek a fasizmussal. A Lorcának szóló ajánlás is ezt sejteti.
Gondolkodó f ő k . . . s a cselekményszintet elemezve szinte ostobának tűnik a
két rab: megmenekülhetnének, s ők ehelyett a folyóba zuhanó őrt mentik meg. De
gondolati szinten visszájára fordul ez az értelmezés. A két rab a gyakorlatban is
alkalmazza a humanizmus elveit. Életet ment. S önmaga életét feláldozza. A zsarnokság, az elnyomás, az antihumanizmus, a „halál" halála lesz cselekedetük eredménye (B. Nagy László).
Mégis jelez valami problémát a cselekmény írói megoldása. A két rab hisz a
jövendő győzelmében — s ez igen nagy dolog —, de önmaguk képtelenek ezért a
jövendőért egy kiélezett helyzetben szükségszerűen kiélezett eszközökkel küzdeni.
Jósággal akarják megváltani a világot. Bármennyire is művelt emberek — vagy
éppen azért, mert a humanizmus háromezer éves európai hagyományait örök módon értelmezik, nem tesznek különbséget a hétköznapi és a forradalmi, illetve
ellenforradalmi helyzet között. Illetve a különbséget látják, de képtelenek a magatartásukon ennek megfelelően módosítani. A humanizmus, az emberség általános
normái nemcsak az önfeláldozást teszik lehetővé, hanem megengedik, sőt lényegük
szerint meg is követelik az aktív — az erőszak alkalmazásától sem visszariadó harcot. A kiteljesedett humanizmusfogalom így egy kicsit idealisztikus marad: egy
majdani, erőszaktól mentes társadalom normáit állítja a jelen hősei elé. Kétségkívül előremutató s a jelen világhelyzetben igen fontos az erőszak kiküszöbölhetőségének a hirdetése. Ám a huszadik század történelme azt bizonyította, hogy az
erőszak ellen csak erőszakkal lehetett küzdeni. És Sánta konkrét történelmi közegbe
helyezi paraboláját. Ezért nem lehet „tökéletes".
Sánta — vívódó-küszködő évek után — megszabadul a világ kegyetlenségének
mindent elborító látomásától. Meditációi tanulságaként az erőszaktól való tartózkodás elvét hirdeti. Nyilvánvaló, hogy az erőszakprobléma is a dezilluzionizmus
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miatt került a középpontba. S a humanizmusfogalommal párhuzamosan módosul —
íróilag konkrétabb helyzetekben jelentkezik az erőszak is. Az erőszakhoz való viszony központi probléma Az áruló vitáiban, s lényeges szerepet kap a Húsz órában
is. E regényekben a nepet akarata ellenére boldogítani akaró forradalmi hatalom
erőszakosságáról esik szó. Az árulóban a szintézis lehetőségét éppen ennek az erőszaknak a túlkapásai akadályozzák meg. A Húsz órában viszont Sánta igazolja a
rugalmas, igazságosságra törekvő, túlkapásoktól tartózkodó forradalmi erőszakot.
Mivel belátja, hogy a történelem ezt szinte máról holnapra jóváhagyja. Ugyanezt a
szemléletet észlelhetjük a Húsz órát előkészítő három elbeszélésben is. (Föld, Föld,
csillag, Hold). Középpontjukban a magyar falu nagy életformaváltása, a szövetkezeti gazdálkodásra való tömeges és végleges áttérés áll. Írói megoldásuk szinte azonos a Húsz óráéval: formailag a riporthoz-szociográfiához közel álló módon, az író
hallgató-figyelő, mindent följegyző jelenlétével készültek. A paraszti alakok beszéltetésének, életsorsuk néhány oldalba sűrítésének művészete már az elbeszéléseknek
is egyik erőssége.
Sánta Ferenc második írói korszakát 1956 és 1965 közé tehetjük. E korszak korántsem olyan statikus és egységes, mint az előző. Hirtelen elsötétülő és ellentmondásossá váló világképe fokozatosan tisztult. Megmarad ugyan témaként a világ kegyetlensége, de a későbbi fasizmusnovellák már nem a torzulások okozta személyes
megrázkódtatás közvetlen lecsapódásai, hanem objektívabb hangú, lehiggadtabb
világképet sejtető írások. Sánta világa ekkor fokozatosan kitágul, egyre nyitottabbá
válik, észreveszi az akkori évek egyik legfontosabb kérdését, a paraszti életformaváltást. A valóság mozgásához való közvetlen kapcsolódás nagymértékben elősegíti
a tisztulási folyamatot. A legtökéletesebben, a legteljesebben a Húsz órában tudta
egész eddigi munkásságát összegezni. A magyar történelem felszabadulás utáni húsz
esztendejének ez a nagyszabású tablója a múltat, jelent s jövendőt értő, a szocializmust építő nép mellett elkötelezett alkotás. Nemcsak Sánta, de az egész magyar
irodalom számára korszakos jelentőségű.
Sánta egy évtizede nem publikált elbeszélést. Úgy tűnik, végleg elhódította a
regény. Amit eddig írt — regényeitől függetlenül is —, a magyar próza legjobbjai
közé emelte. S esztendők óta várt ú j regényei fogják eldönteni, tovább emelkedik-e
a pályán Sánta Ferenc a hosszú hallgatás után következő harmadik írói korszakában.
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