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KÖR

Éjszakám hűvös, egyenes 
folyosóján fél térden állva 
elgurította 
ő,
akit szeretsz,
rézből való és súlyos karkötőjét. 
Tömör, kapcsos darab volt: 
ebből tudtam talpának ívét, 
szavaidat egy idegen szobában. 
Célja van -  így az álom -  annak is, 
hogy másfajta terekben kell élned. 
Úgy nézem hajlásaidat, 
mint a szánkó a hintaszéket.

NOVELLAPÁLYÁZAT

Kapecz Zsuzsa

A HALAK NEM HAZUDNAK

A villamostisztogató vagyok. Ne tévesszetek össze, barátaim és üzletfeleim, a takarí
tókkal, a remíz éjszakai katonáival, akik felmosóronggyal és vödörrel várnak ott, ahol 
a sínek összeérnek, én nappal dolgozom, ingyen, önként és örökké, mert a mozgást 
szeretem, a kalandot, az utazást, a lendületet, a változást, ahogyan történnek a dolgok. 
Nekem nincs felettesem, aki ellenőrzi a munkámat, nincs parancsnokom, aki kijelöli, 
melyik kocsit vegyem kezelésbe, akkor jövök, megyek és pihenek, amikor akarok, és 
ha éppen olyan kedvem van, akkor csak a kedvenc járatomon, a négyes-hatoson 
ücsörgők, és lesem a kedvező pillanatot, amikor elővehetem a táskámból a nedves szi
vacsot.

Álmodni is csak villamosokkal szeretek. Mire megy az ember azokkal az álmokkal, 
amelyek buszokról, liftekről, pincékről vagy lakásokról mesélnek? Bizony semmire. 
Szép volt, nem tagadom, amikor egy furcsa, tüneményszerű vízesést vetített nekem 
az éjszaka, mintha ezüst szálakból vagy üvegből lett volna, és vízszintesen estek a su
garak, egy csillogó ablakon át néztem valakivel, akinek elfelejtettem az arcát és a hang
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ját. Szép volt az is, amikor macskám vagy kutyám volt álmomban, többnyire fekete és 
követelőző, éhes kóbor állat, s amikor beengedtem a konyhaajtón, rögtön megetettem 
egy tányérkából; nappal ugyan miből telnék erre? Japánokkal is beszélgettem már, 
érthetetlen és gyors nyelvükön, de álmomban minden szavuk tiszta volt, és olyan, 
mintha egy anya mellett nőttünk volna fel; és ültem távolsági buszon egy angol pro
fesszorral, aki egy kis fekete-fehér plüsskutyát tartott a karján mindvégig, és azután, 
amikor leszálltunk a pályaudvaron, megkérte a kezemet. Ezért mondom, barátaim, 
hogy semmi értelme buszokkal álmodni. Talán igaz, amit a régiek beszéltek, hogy az 
álom Isten elfelejtett nyelve, amelyen mindannyian értünk, az bizonyos, hogy sokat 
és hosszan álmodom, ma például egy palánk mellett meneteltem, közben azt mor
moltam magam elé: „fogoly vagyok”, tegnap egy ismeretlen templomkertben bo
lyongtam, a múlt héten „polgári géda” voltam, hogy ez mit jelent, ne kérdezzétek, de 
ha hiszitik, ha nem, álmomban tudtam, és tudta mindenki más is körülöttem. Sokat 
és hosszan álmodom, és néha úgy tűnik, az egész életem, az, ami nappal zajlik, az is 
csak egy kibogozhatatlan és fárasztó látomás, amelynek a megértéséhez csak az utolsó 
pillanatban kapom meg a kulcsot, amikor már nem marad erőm a zárba illeszteni, de 
nincs ezzel semmi baj, mert minek akarjon egy villamostisztogató több észt és szeren
csét, mint amennyivel elboldogul. Nem panaszkodom, sőt, azt kell mondjam, baráta
im és kedves üzletfeleim, hogy irigyelhettek engem, mert a kedvem szerint élek, s 
ahogy elnézlek titeket, miközben dolgozom, gyakran elborzadok a rosszakarattól, az 
ingerlékenységtől, a gondok barázdáitól és a pazarlás ráncaitól az arcotokon. Már aki
nek még van arca közületek, barátaim. Bizony az árkok, bizony a karikák, bizony a 
szemetek kifejezéstelen bambasága, mintha megszállt volna titeket az ördög! mert ez 
egy sátáni város, tudom jól, a romlás Babilonja, az erőszak fellegvára, tudom jól, és ti 
valamennyien pazaroltok, mert eltaszítjátok magatoktól a legértékesebbet, a számlál- 
hatatlan időt, amely a jókedv egyetlen forrása. Higgyetek nekem, barátaim, higgyetek 
a villamostisztogatónak, akinek minden szavát aranyba lehetne vésetni, vagy óriási kő
oszlopokra, miképpen azt a történelem előtti bölcs királyok tették, népeik okítására, 
de hát mi jö tt ki abból is? Semmi. Elolvashatjátok a naphimnuszokat, a törvénykezé
seket, a városépítések történetét, a ceremóniák rendjét, a ruházkodás szabályait, a sze
relmi tévelygéseket, mindent, amit akartok, ahogyan én is tettem, hiszen, ahogy 
mondtam, időm engedte bőségesen, de bizony, oda lyukadtam ki végül, ahova ti is 
fogtok, barátaim, ha mindezt megcselekszitek; igazat adtam annak az asszír íródeák
nak, aki ezt firkálta cseréptáblácskájára, mielőtt Bábelt eltörölték a föld színéről: „Ha 
jól megnézed, az emberek mindannyian ostobák!” Ezért mondom én, a villa
mostisztogató, hogy onnan jövök vissza, ahova ti éppen elindultatok, és úgy jártok 
majd, mint az én Elek nagybátyám, aki hosszú évekig gyalogolt végig mindennap egy 
kanyargós utcácskán a domboldalon, ahol magas kőkerítésnél egy cirádás kaput látott, 
mindenféle titokzatos és nagyszerű dolgot képzelt mögé, szóló szőlőt, csengő barackot 
és mosolygó almát a kertbe, aranyhalas medencét a kavicsos ösvényre, no meg egy 
kacsalábon forgó palotát nyolcvanhét vakító ablakkal, s hát amikor végre egy szeles 
tavaszi napon rászánta magát, hogy lenyomja a díszes kapu kilincsét, mit látott mö
götte? Gizgazos szakadékot, amibe majdnem belecsúszott, mert az a kapu egyenesen 
a semmibe vezetett, az örök álomba, az üdvözülésbe, a nirvánába; kinek-kinek ízlése 
szerint, de alighanem igazuk van azoknak, akik azt állítják, hogy a pokol és a menny 
valahol összeér. A magam negyvenkét, elröppenni hagyott évemmel ezt még nem tud
tam kitapasztalni, miként azt a magamnak feltett kérdést is válaszolatlanul hagytam
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egyelőre, hogy vajon miért születtem éppen ide és éppen annak, ami vagyok és leszek, 
veletek együtt, kedves üzletfeleim és barátaim, pedig erre egyszer majd felelnem kell, 
olyanformán, mintha álmot fejtenék, de hát bizonyára így van rendjén az emberi nyo
morúság örökkön-örökké ismétlődő körforgásában, hogy a legtöbbje szemetel, firkál, 
rombol és fosztogat, de akad néhány, aki cipeli a szivacsot, és tisztít. Látom a szeme
teken, hogy egyetértetek velem, de azt is látom nap mint nap, hogy kedves nektek a 
mocsok, szívesen hajigáljátok magatok köré az almacsutkát, a papírfecniket, az elhasz
nált jegyeket, az elszívott cigarettákat, a kiürült dobozokat, és örültök, ha drága ku
tyaeledelen tartott kis kedvencetek a szomszéd ajtaja előtt végzi el a dolgát. Tudjátok-e, 
hogy ez éppen olyan, mintha biztonsági zárakkal óvott otthonotokban magatok alá 
vizelnétek a fotelba vagy a perzsaszőnyegre, és azt szagolnátok egész álló napon át? 
Túlzók, azt mondjátok? Nem hinném. Minden csak nézőpont kérdése, barátaim, ta
lán Elek bátyám is rálelt volna a maga Paradicsomára, ha eleget elmélkedik az utakon 
és az ösvényeken, amelyek az ismeretlenbe vezetnek, és váratlan mélységeket nyitnak; 
én csak annyit mondhatok, hogy mint magányos villamostisztogató, nem menetelhe
tek egy zászló alatt veletek, szemetelőkkel, hiszen ti az eszetekkel láttok, én meg a szí
vemmel, ezt nem vitathatjátok, azt hiszem. Nem tudom persze, mennyire vagyok 
egyedül, az ember mindig büszke magára, hogy ott lapul a zsebében a vizes szivacs, 
és elégedett, akárcsak a mondabeli Arthur király, amíg a vén Merlin el nem vitte hor
gászni a patakhoz, hogy bebizonyítsa, jobb, ha mindig számít arra, van valaki a világon, 
aki a legnehezebb dolgot is ügyesebben csinálja, mint ő, s ezzel megajándékozta a ki
rályt a gyanakvás képességével, nem is hiába, mert másnap megjelent az udvarnál 
valami Lancelot nevű taknyos. Amese végét tudjátok, barátaim, hát minek folytassam, 
a lényeg az, hogy figyellek titetek, és keresem a többieket, a titkos tisztogatókat, akikkel 
egy vérből valók vagyunk, akiknek homlokán ott a jel, a pici pontocska, az elsatnyult 
harmadik szem, amit csak a beavatottak ismerhetnek fel. Tudni fogom, ha eljön a mi 
időnk, a Megtisztulás napja, amikor pókháló szövi be az eget, felszikrázik a fény a fé
nyen, és már nemcsak példázatokban szólnak hozzánk, hanem színről színre. Addig 
azonban az ajtók nem nyílnak sehova, miként az, amelyiket tegnap este a kis földalatti 
egyik állomásán találtam, a falhoz támasztottan, miközben csikket szedegettem. Rám 
várt az az ajtó, tisztán hallottam, hogyan könyörög, keressem meg a helyét, ahol életre 
keltik, nyitják és csukják, elfed és feltárul, reggele lesz és éjszakája, titka és története, 
mint mindannyiunknak; hallottam, hogyan könyörög, sír és panaszkodik, mert értek 
a hallgatag anyag nyelvén, álmomban lélegzenek és éreznek, sírnak és nevetnek a tár
gyak. Boldogok. Nem úgy, mint ti, barátaim és üzletfeleim, sőt azt is mondhatnám, 
eltartóim, hiszen úgy elláttok tennivalóval, hogy estére gyakran bedagad a lábam, és 
fehér cérnakesztyűmön számlálni lehet a koszcsíkokat, az én tünékeny rangjelzései
met, mert minden sáv egy-egy megtisztított villamoskocsit jelez. Elláttok tennivalóval, 
és közben figyellek titeket, próbálom az arcotok rejtvényeit megfejteni, közelíteni hoz
zátok a nyelveteken, az ész nyelvén és az ősi nyelven, a szív tartományában; arra a 
szavak mögött, a múlt derengő aranyködéből átmentett, már csak töredékesen meg
őrzött nyelvre gondolok, amely nappalaink zűrzavarában elkopott, de álmainkban 
még hiánytalanul beszéljük. Ahogy a megfáradt háziasszonyokat nézem, a töredezett 
körmű, fénytelen hajú, tisztátalan bőrű fiatal nőket, ahogy a borostás, ürgelyukszagot 
árasztó, formátlan testű hajléktalanokat, az erőszakos, elkényeztetett kölyköket, s a 
férfiakat, akiknek idő előtt esik szét az arcuk és a tartásuk, egyszóval, ahogy nézlek 
titeket, barátaim, azon töprengek magamban: legalább álmotokban boldogok vagy
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tok? Az a mérhetetlen nagy vágyakozás, amely rabul ejt mindannyiótokat, vajon szár
nyat ad-e a képzeletnek az éjszaka torokszorító sivatagában? Ó, mindent tudok erről 
a vágyról. Eldobott cédulákról, könyvekből kihullott noteszlapokról, összegyűrt és be 
nem fejezett levelekből értesülök róla nap mint nap, nemcsak az arcotokra kiülő só
várgásból; nagy fadobozban gyűjtöm odahaza az elhagyott vágyak arzenálját... Ezek 
a félbemaradt üzenetek jó  helyen vannak nálam, a ládikámban, eljuttatom mindegyi
ket a címzetthez, ahhoz, aki az Időt teremtette, miközben pazaroltok és pazaroltok, 
firkáltok és szemeteltek. Sebaj. Itt vagyok én, a villamostisztogató, hófehér kabátom
ban, hónom alatt egy zizegő műanyag zacskóval, amelyben a kefét és a szivacsot viszem 
magammal, feltűnés nélkül járok köztetek, hogy felszedegessem az ülések alá dobált 
szemetet, és lemossam a támlára írt ocsmányságokat. Gyorsan és alaposan dolgozom, 
kerülöm a zsúfoltság óráit, és kihasználom az ünnepnapokat, tudom, hogy én nem 
pazarolhatok, mert a szárnyas Idő velem sem elnézőbb és kegyesebb, mint veletek, s 
ha elmúlik majd ez a röpke álom, amelyen osztozunk, ugyanazzal a tollpehellyel mé
retik meg valamennyiünk lelke. Lássátok hát az éjszakát, barátaim, a sötéten fénylő 
vadont, álmodjatok sokat és hosszan, hogy kikerüljetek a néma pusztaságból, hiszen 
azt mondják a régiek, hogy mindent és mindenkit csak álmodunk, bele a sötétbe, és 
bele a fénybe; íme, úgy ragyognak körülöttünk a körút neonjai, az autók reflektorai 
és legfőképpen a villamosok lámpái, mint az időtlen idők óta üzeneteket hordozó csil
lagok; fejtsétek meg hát az üzeneteket, a dolgok második létének értelmét, amely arra 
buzdít, hogy tiszteljétek az állatok függetlenségét, a növények óhajait és a tárgyak aka
ratát, próbáljátok meg tisztelni egymást, és tanuljátok meg tisztelni magatokat. Én, az 
egyszerű villamostisztogató csak ennyit mondhatok nektek, olyanformán, mint Budd
ha, amikor kilépett a szimszafaerdőből, és így szólt: „Amiről beszéltem, az ennyi, mint 
ez a pár levél a kezemben, de nézzétek mögöttem az erdőt! Ennyi, amit még nem 
mondhattam el.” Könnyen lehetséges, hogy nem hisztek nekem, hogy szavaimat mé- 
telyezettnek tartjátok, és intelmeimet feleslegesnek. Úgy is jó. Én látok, barátaim, lá
tom a nappalt és az éjszakát, látni fogom az igazság esőjét rátok zúdulni, amikor k ö n 
nyeitekből folyók születnek, és keserves utatokon majd azok vezetnek végig, látni fo
gom az ég lovasait a megszabadulás napján, amikor a hegyek alámerülnek, a völgyek 
felemelkednek, és elérkezik a tükrök meghasadásának pillanata. Addig csak szeme
teljetek és firkáljatok, barátaim, s ha nem hisztek nekem, higgyetek a halaknak. A ha
lak nem hazudnak.
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DÉLI SZÉL ÉS SZÉP IDŐ

-  Bukfencezni szeretnék -  mondta anyám, és kinyújtotta elgémberedett lábát, aztán 
felemelkedett féloldalt fektében, és nagyot szisszent, mert a csípőjébe szúrt öt vékony 
aranytű közül véletlenül megnyomta az egyiket. A keskeny lepedő, amit ráterítettek, 
félrecsúszott, és anyám egy vackába bújt, összegömbölyödött kutyakölyökhöz hason
lított.

-Tessék? -  riadtam fel a gondolataimból. Az ágy mellett kuporogtam, egy kényel
metlen támlájú széken, amit a családtagok számára állítottak oda, a teremnek abban 
a részében, ahová a legerősebben tűzött a fény. A nővérem új házasságán já rt az eszem, 
aki egy pénzes vállalkozóhoz ment férjhez, hogy pontosan milyen üzlettel foglalkozott, 
a család még nem tudta, de én egy ilyesfajta alakkal legfeljebb egy lármás hétvégét 
töltenék el. Anya halkan köhécselt:

-  Olyan kíváncsi vagyok, hogy tudnék-e még bukfencezni. Az biztosan jó t tenne a 
gerincemnek. Nem hiszed?

-  De... dehogynem -  feleltem, és az ágy mellé gondosan odatett, a sarkánál már 
elkopott, vajszínű szandált néztem. Apró lába van anyámnak, olyan apró, mint egy 
gyereknek, és most vettem észre, hogy ugyanolyan irányban csámpázom ki én is a 
cipőimet, mint ő.

Bejött az örökösen mosolygó, szapora mozgású kínai orvosnő, és megigazította a 
sarokban fekvő beteg párnáját, villámgyorsan kikapkodta a testéből a csillogó tűket, 
és dörzsölgetni kezdte a lapockáját. Anyám újra feltápászkodott, és az egyik könyökét 
nyomogatta.

-  Kérdezd meg tőle, mennyi idő van hátra -  suttogta nekem.
A doktornő odakapta a fejét, és bátorítóan intett:
-  Mindjárt, mindjárt... még tíz perc.
Anyám elgyötört arccal visszafeküdt. Ilyenkor mindig bűntudatot éreztem. Én be

széltem rá, hogy kezeltesse a hátfájását valamelyik akupunktúrás orvossal, itt a külvá
rosban, a kínai kolóniánál. Hetente kétszer vagy háromszor végigkínlódtuk az utat a 
zsúfolt metrón, és aztán buszra vártunk a gyártelepek és az elhanyagolt lakóházak ka
réjában. A végállomáson rendszerint már ott volt a sokdioptriás szemüveget viselő 
koldus, akinek mindkét lába hiányzott, és olyan rezzenéstelenül ült a mozgólépcsővel 
szemben, mindig ugyanazon a mozaikkockán, mintha Buddháról mintázott volna ala
kot egy keserű szobrász. Amikor a busz felkanyarodott a vasúti hídra, anyám végig
pásztázta tekintetével a kietlen, sínekkel és vasoszlopokkal szétszabdalt tájat, és csak 
hogy bosszantson, mindig megszólalt:

-  Elegem van. Nem jövök többet.
Az ágyra néztem. Anyám elaludt, szuszogott és mocorgott álmában, a nap ferde 

csíkokban zúdult a szobába a függöny műanyag csipkéin át, és a szemembe sütött. 
Hátrább toltam a széket, és a falhoz támaszkodtam. így ültem egy darabig, ernyedten, 
és törölgettem az izzadságot a homlokomról. Mintha minden izzott volna odakint, re
kedten és süketen, lihegve és reményt vesztetten a forróságtól, az aszfalt és a bárány
felhők határolta, délibábként csalóka térben.

Eszembe jutott egy régi nyári nap, amikor anya korán felkeltett, mert elhatározta,
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hogy lúdtalpbetétet csináltat nekem. A fodros ruhámba öltöztetett, hajamat összekö
tötte, kézen fogott, és elindultunk a frissen locsolt utcán. Anya tarka mintás bő szok
nyáját, amit később egy jelmezbálra átalakított a nővéremnek, minden lépésénél meg
lebegtette a szél. Anyám akkoriban töltötte be a harminckettőt, mint én most. Egy 
stukkókkal díszített, hűvös lépcsőház félhomályában baktattunk felfelé, és azonnal 
nyüszíteni kezdtem, amint a fiatal, nyegle segédorvost megláttam. A nyüszítés átcsa
pott halk hüppögésbe, pedig nem kellett sokat várni, gipszmintát vettek a lábamról, 
felírták az adataimat, és már mehettünk is haza.

Már nem tudom pontosan, hol volt az épület, hiszen nem lehettem több ötévesnél, 
de az megmaradt bennem, hogy ragyogó napsütés támadt, ahogy kiléptünk a kapun, 
és csodálatosan kéklett a tiszta nyári ég. A rendelővel szemközt egy kis parkot láttunk, 
épp csak akkorát, hogy elférjen benne három hinta és egy homokozó. Néptelen hét
köznap délelőtt volt, éreztem, hogy ezt a birodalmat azonnal birtokba vehetem, egye
dül, csakis én.

-  Hintázni szeretnék -  néztem fel anyámra, és máris szaladtam előre a kaviccsal 
felhintett úton. Hevesen megragadtam a láncot, rávetettem magam az ülésre, és re
pültem. Bátor gyerek voltam, és magasra hajtottam a hintát. Suhantak mellettem a 
tömött lombú fák, az ágakon tollászkodó verebekkel, suhantak a házak, szélesre tárt 
ablakaikkal, ahonnan edényzörgés, nevetés és rádiózene szűrődött a térre, suhant 
anya, a paddal együtt, amelyen ült, és suhant a mosolya is, ahogy nézett a magasba, 
nem szólt, nem féltett.

-  Ügyes vagy -  mondta végül, amikor odafutottam hozzá, és átöleltem. Megsimo
gatta a hajamat, és úgy éreztem, minden a helyére került a világban, az a dolgok rend
je , hogy ezen a napsütötte kerti pádon üldögéljek az anyámmal, ameddig csak kedvem 
van, egész délelőtt, vagy holnap és holnapután, akár az idők végezetéig.

-  Mennünk kell -  mondta anyám, és idegesen az órájára nézett. Látta a megdöb
bent arcomat, felállt, és lesimította a szoknyáját. -  Hiszen tudod, hogy dolgozom...

Szótlanul, lehajtott fejjel baktattam mellette, csak a park kijáratánál fordultam visz- 
sza, hogy egy pillanatig újra az enyém legyen minden, az ösvény, a csend, az árván 
hagyott hinta és a máris emlékké merevedett suhanás.

Anya felnyögött, és nem sokkal utána felébredt, megérintette a karomat, és vissza
térített a forróságtól izzó orvosi szobába.

-  Mit gondolsz, telefonál este? — kérdezte.
Tudtam, hogy a nővéremről beszél, aki az olasz tengerpartra repült az új férjével. 

Megsimogattam a kicsi, barna szeplőkkel tarkított kezet.
-  Nem. Nem szokott.
-  Hogy érted ezt?
-  Ez a harmadik nászútja, anya. Nem hiszem, hogy rászorul a tanácsaidra.
-  Nem is azért, csak... -  aztán hangot váltott. -  Irigyled? -  kérdezte kárörömmel.
Sóhajtottam, és nem szóltam semmit. Kinéztem a szélesre tárt ablakon. Az elrobogó

teherautók nyomában a szél kavargóit, zúdította a port a kiégett, szürkészöld fűre. 
Már ötödik napja tartott a kánikula, a nagy fejű, hosszú szirmú sárga rózsák megper
zselten hajladoztak az otromba vaskerítés mentén.

Anya nehézkesen felült, és láttam, hogy vége a türelmének.
-  Hol van ez a nő? Húsz perce kiszedhette volna a tűket... -  hirtelen hozzám fordult, 

és meleg tenyerét megint a karomon éreztem. -  Legalább te csinálhatnál egy unokát 
nekem! Te persze addig válogatsz...
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-Anya, kérlek... hagyjuk most ezt!
Lefejtettem magamról a kezét, átmentem az első terembe, és megkerestem a mo

solygó doktornőt. Könnyen és ügyesen csippentette ki a fémpálcikákat anyám comb
jából, mondott néhány kedves szót, és elköszöntünk.

-  Mit főzzek ma apádnak? -  kérdezte anya odakint az utcán, ahogy a homokos já r
dán mentünk egymás mellett. Nem válaszoltam, és tudtam, hogy nem is várja. A szél 
egyszer-egyszer gyönge lökésekkel megrezegtette a fák poros leveleit, de nem ígért 
egy csipetnyi enyhülést sem, sokkal inkább hőgutával fenyegető nappalokat és nehéz, 
álmaüan éjszakákat, mikor az ember kiszolgáltatottan hever az ágyon, és már inni sem 
akar, mert undorodik a saját verejtékétől.

Lesimítottam a szoknyámat, és az órámra néztem. Dél volt, és ez mindent megma
gyarázott. Fényes délben a napszúrás úgy reszket a levegőben, mint valami hegyes, 
gonosz aranytű.

Lackó Miklós

TÖRTÉNELMI „NEOPOZITIVIZMUS” -  
IRODALMI ÚJREALIZMUS

Száz éve született Hajnal István

A címben foglalt fogalmakat -  neopozitivizmus, újrealizmus -  mindjárt idézőjelbe te
hetjük. Az a történetkutatói irányzat -  Hajnal István és főleg tanítványi köre - , amelyet 
a „neopozitivizmus” irányzatába sorolok, csak erős fenntartásokkal tekinthető poziti
vistának, a „neo” jelző sem adja vissza azokat a lényegesen eltérő vonásokat, amelyek 
ezt a 30-as években fellépő irányzatot s főleg Hajnal felfogását a régi hagyományos 
pozitivizmustól megkülönböztetik. S ami az „újrealizmust”, hosszú időn keresztül iro
dalomelméletünk máig sem igazán tisztázott egyik vezérfogalmát, egy időben a „szo
cialista realizmus” mintegy előképének beállított irányzatot illeti, ennek körvonalai 
nem kevésbé elmosódottak és bizonytalanok. Amint látható, történettudományi és iro
dalmi fogalmakat együtt, egymásra vonatkoztatva emlegetek. Úgy vélem, hogy azokat 
a problémákat, amelyeket Hajnal István és tanítványai a maguk módján felvetettek, 
a korabeli irodalom területén is megtaláljuk. Nem mintha az irodalmi esszéisták és 
kritikusok fogalmai tisztázottabbak lettek volna, mint a történészekéi, de felidézésük 
a tudomány számára is termékeny lehet.

A bizonytalanság rögtön megmutatkozik, amikor az elméleti fogalmakat vagy be
sorolásokat konkrét irodalmi művekre akarjuk alkalmazni. A magyar prózairodalom 
realista áramlata kétségtelenül uralkodó maradt az első világháború után is. De a 30-as 
évek újrealizmusához talán elsősorban azok az írások sorolhatók, amelyek érzékelte
tik, hogy szerzőik átélték az első világháború utáni modern irodalmi irányzatok ha
tásait, ám később mintegy visszakanyarodtak a realista ábrázoláshoz. Ilyennek tekint
hető az egykor avantgardista Márai vagy Illyés Gyula pályája, aki a 30-as években a


