
Annus József: Pányván 

A gyermekkor élményei sokak szerint életreszólóan meghatározók. Az első mé-
lyebb vonások a szemlélet és irányulás jellegét eldöntik. Van aztán, aki az ú jabb 
élmények hatására gyökeresen szakít gyermekkorának közegével, elmenekül, kiszö-
kik belőle. Másokban egy életen keresztül visszajár ez a múlt. Annus József ez 
utóbbiak közül valónak látszik. Világosan tagolt bemutatkozó kötetének első ciklusa 
csupa olyan írásokat tartalmaz, melyeket az író gyermekkori élményei motiválnak. 
Ha az írói személyesség révén az önarckép is feltűnik a novellákban, akkor leg-
többször ez is gyermekkori (Téli mese, Díszoklevél, Párbaj). Ez a gyermekkor az 
ötvenes évek elejének falusi parasztvilágában telt, így a személyes élmények a ma-
gyar paraszttársadalom egyik válságos korszakába vezetnek bennünket, a személyes-
ség is társadalomtörténeti vetületben nyilatkozik meg. Az azóta eltelt negyedszázad 
már történelmi távlatot jelent, az akkori események megidézhetők, múlttá, emlékké 
váltak. Az eltelt idő is rá juk rakódott — újabb szemléleti rétegként. Bennük van 
az egykori tragédiák szomorúsága, s az azóta történt túllépés diadalmas öröme is. 
Éppen ez a távlat árnyalja humorral a Díszoklevél — valaha egyáltalán' nem víg-
kedvű — eseményvilágát. Az írói személyesség ebben a novellában a leggazdagabb 
tartalmú: a gyerek a közvetítő láncszem, s így a leleplező faktor az ellentétek vilá-
gában. Némi ünneplős büszkeséggel veszi át apja helyett a díszoklevelet, s csak 
otthon veszi észre, hogy amit ő berámáztatni akart, azzal az anyja legszívesebben 
begyújtana, hiszen a kétszáz százalékon is felül teljesített beszolgáltatás nem a szü-
lők szándéka volt, következménye pedig nyomor, nincstelenség. Egy korszak leple-
ződik le ebben a kettősségben: az élet valóságának és látszatának ellentmondása. 
Ezt gazdagítja a pontos írói megfigyelés a kor légkörének közvetettebb megjelení-
tésével is: az apa nem meri széttépni a megalázó kitüntetést, Isten tudja, mi jön 
még itt, mikor lesz rá szüksége, beteszi az asztalba „az évtizedes marhalevelek, 
lejárt adókönyvek és megsárgult őrletési bárcák közé". Az egyén és társadalom tel-
jes disszonanciáját ebben a novellában az idő enyhítő vetületben mutatja, az em-
bert igazgató „fortélyos félelem" nem kiélezett léthelyzetben nyilatkozott meg, ezért 
utólag a humor színeiből is kapott. 

Az egyén teljes kiszolgáltatottsága, a jogrendbe vetett bizalmának felszámoló-
dása, az igazság erőtlenné, védhetetlenné, hiábavalóvá degradálásának tudata azon-
ban tragédiákat is okozott. Távlat révén sem enyhülő események indítéka lett. Ennek 
a társadalomtörténeti motivációjú félelemnek a természetrajza a Zörgettek. Egyik 
kritikusa karikatúrát írt erről a novelláról. Ezt könnyen megtehetjük bármely klasz-
szikus művel is, csak el kell tekintenünk motivációs rendszerétől, s a történetet 
egyetlen mondatban kell karikírozva elmondanunk. Annus József novellájának hőse 
öngyilkosságra készült már a novella első képeiben, s öngyilkosságának oka a féle-
lem. A kötél ott függött az istálló gerendáján elkészítve, amikor a szerencsétlen 
ember — ismét csak félelmében — még elment a kultúrházba, ahol kiénekelték, 
nyilvánosan is a nép ellenségének nevezték. Ez az esemény felfokozta félelmét, élet 
és halál küzdelmében újabb érv lett az utóbbi mellett, mert az öregember nagyon 
jól tudta, hogy a kiénekelés után mi a következő lépés. Nagyon félt a börtöntől, 
igazságtalanságtól, mellyel szemben tehetetlen volt, „a lelkét nyomorították meg". 
Hazafelé menet az elhurcoltatás ellen bosszúra készült, de az adott társadalomtör-
téneti szituációban ez a bosszú nem lehetett más, csak önpusztítás. Másképpen 
nem tudta a maga igazságát védeni, az egyéniség szuverénitásának legvégső mene-
dékét választotta, mindennel leszámolt már, amikor „zörgettek". Az, hogy ekkor 
még nem érte jöttek, hanem a lánya hívta volna segítségül, nem komikumba for-
dítja a tragédiát, hanem elmélyíti — az alapos motiváció révén — a korrajzot, meg-
mutatja a félelem légkörének emberpusztító hatását. Kimondja, hogy nem lehet 
olyan bizonytalanságban élni, amelyben az ártatlan ember minden kapuzörrenéskor 
attól retteg, hogy érte jönnek. A lélektan régi alap ténye, hogy az ember a bizony -
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talanságot sokkal nehezebben viseli el,' mint a biztos rosszat. Annus József novellája 
éppen - pszichológiai hitelességével emelkedik korrajzzá, telik meg a történeten túli 
minőségekkel. 

Hasonlóképpen a gyermekkori élménykörben gyökéreznek Annus Józsefnek azok . 
a novellái, amelyek az aktív, cselekvő életből kiszoruló öregek létküzdelmére épül-
nek, azt kutatják, miképpen kísérlik meg az öregek legalább utólag tartalmassá 
tenni az életüket megszépítő mesével, kitalációval (Téli mese), vagy milyen elkese-
redett küzdelmet folytatnak azért, hogy még hasznosak legyenek, ne csak a család 
terheként éljenek (Pányván). Van, aki súlyosan elmarasztalja a Téli mesét is. 
Engem éppen az írói távolságtartás és megértés különös ironikus humora fogott 
meg ebben a novellában. Az, hogy az író a novella címével, a népmesei számokkal 
— a tizenkét oszloppal, hetvenhét vörös csillaggal —, valamint a kételyeket finoman 
nyilvánító kérdésekkel egyértelművé teszi, hogy a család is meseként fogadta ezt a 
történetet. Belement a játékba, mert tudta, hogy ennek a magányos öregembernek 
létszükséglete a múlt megszépítése. A semmis dolgokban elmúlott élet legalább a 
fantázia utólagos segítségével szeretne a történelem részese lenni. Valóban mind-
egy, hogy Lenin szerepel-e a novellában vagy más történelmi személyiség, hiszen 
ennek az írásnak ez a megszépítő, mesét termő lelki mechanizmus a tárgya és 
eszméje. 

Az említett novellák egyértelműen bizonyítják, hogy Annus József jó probléma-
érzékenységű író; bár meg kell említeni: ábrázolása olykor nem elég korszerű. Máskor, 
mint a Pányván című novella esetében is, túlságosan kiélezett, esetleges a cselekmény-
bonyolítás. Elrontja ezt a novellát a befejezés keresett peontírozása, az önműködő 
fűrészgép megjelenése, s az, hogy áz öregember úgy nézi azt, mintha „álombeli ször-
nyet látna". Ez a véletlenszerű egyediség szférájába szorítja vissza a történetet, telje-
sen értelmetlennek mutatja az öregember küzdelmét, pedig az semmiképpen nem fölös-
leges: önnön hasznosításának a lehetőségét mindenképpen megnyerte. Fordított módon, 
de hasonló a probléma a Párbajjal. Ebben egy véletlen {gozzanat miatt kap „optimista" 
befejezést — és didaktikusán moralizáló vetületet — egy nagyobb igényű motívum. 

A kötet másik ciklusa történelmi novellákat tartalmaz. Induló író számára — \ 
nézetem szerint — a lehető legnehezebb terep a történelem. Akkor tanácsos csak a 
múltba merészkedni, amikor már eltéveszthetetlenül biztos és kiérlelt a saját hang, 
szemlélet, mert a történelmi tárgyú művekben együtt kell lélegeztetni múltat és 
jelenkort. Ehhez viszont kitűnő stíluskészség, jó korismeret és érzékeny probléma-
látás kell. Annus József történelmi novellái közül A kapitány tarisznyája és az 
Egyenközű vonalak ez utóbbi képesség okán figyelemreméltó. Eleven lüktetésű, tör-
ténelmi hitelességű és aktuális drámai magja van mindkét novellának. A hatalom 
egy idő után elteszi útjából azokat is, akik segítették, ha a további érdeke úgy 
kívánja, s van történelmi szituáció, amikor ez bizonyosnak látszik. De megteheti-e 
ezt a hatalom, morális vesztesége miképpen esik számításba? Ezek a kérdések sűrű-
södnek Bocskai kapitányának, Lippai Balázsnak a tragédiájában. Bolyai János drá-
májában pedig az érvényesülés, helyesebben a megélhetés és a becsület mérkőzik 
egymással. Ez a két novella az író műhelyébe is bepillantást enged: időközben 
mindkettőből drámát írt Annus József (Meztelen kard, Párhuzamosok mentén), s a 
drámákban gazdagon motiváltan, hiteles történelmi atmoszférában és izgató aktua-
litással társul a történelem és a jelenkor valóságos drámai konfliktusokban. A no-
vellák, különösképpen A kapitány tarisznyája még csak csíraformában jelzik a drá-
mát, a Meztelen kard összetettebb, mélyebb konfliktust, sűrűbb atmoszférát teremt -
főképpen azáltal, hogy bemutatja, mennyire kényszerhelyzetbe került Bocskai is. 

Annus József kötetének értékei, 8 empirikus életközelsége, morális és lélektani 
érzékenysége, eleven problémalátása, történelmi értékű társadalmi tapasztalatai nagy 
írói küzdelemben nyilatkoznak meg. Írói fejlődésének további útját az dönti el, 
lesz-e ereje és bátorsága kegyetlenül szembenézni a mai életet közvetlenebbül meg-
határozó élményekkel, mennyire lesz képes tágítani világát, s mennyire sikerül 
művészetének csak az értékeit megőriznie és újabbakkal gazdagítania. (Magvető, 
1977 ) 
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