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Bálint Tibor írói pályája 
 

1. 
 

„A szülőföld lebegő teknő a bodzabokrok árnyékolta malomárok vizén és bol-

dog sejtés, hogy az ismeretlen kanyarok, sötét hídaljak, bolgárkertek paradi-

csom- és mentaillatú partjai után egyszer kijutok majd a végtelen kék tengerre. 

/ A szülőföld három szem sárga szilva egy fekete sírkőlapon és az a gyerekes 

meggyőződés, hogy miközben a kövön átmelegedett gyümölcsöt majszolom a 

Házsongárdi temetőben, dédnagyapáim húsából táplálkozom, akikhez lenyúlik 

a szilvafa gyökere. / A szülőföld hársillatú szorongás, egy kép, amely fölidézi, 

hogy ott kuporgok a Farkas utcai vén fa lombjai között (…) A szülőföld gyertya-

fényes viskóból kiszüremlő fohász, egy asszony suttogó hangja, aki kilenc keddi 

böjtöt fogadott, csak hogy előkerüljön a sárgafoltos macskája. / A szülőföld édes 

és érces harangszó, amely az aranyló galuskákat ringatja a vasárnapi húsleves-

ben (…) A szülőföld a Szőke Szamos, amely egy tébolyodott pillanatában úgy ro-

hant be a Gyalui-havasok felől a városba, hogy a kunyhóban, amelyet elraga-

dott, még félénken pislogott a petróleumlámpa… / A szülőföld az ősi református 

kollégium, amelynek ablakában sápadtan izzó arccal könyököl Apáczai Csere 

János. / A szülőföld Mátyás király csizmája, amelybe oly félénk kíváncsisággal 

pillantottam bele, akár egy vulkán kráterébe. / A szülőföld nedves tornyok csil-

logása, eső utáni napsütés, kaporillat és Brassai Sámuel papírbillentyűzetű 

zongorájának képzelmi halk akkordjai. / A szülőföld az a város, ahol egyszer én 

is harangoztam, a Szent Mihály-templom tornyában csimpaszkodva a súlyos kö-

télbe” — vallja szerelmes-nosztalgikus emlékidéző izgatottsággal és elfogódott-

sággal Bálint Tibor szülővárosáról, Kolozsvárról; arról az erdélyi miliőről, amely 

az író számára egyszerre jelent felnevelő életközeget, bensőséges légkörű él-

ményhazát és igézetes művészi ihletforrást. Külső és belső tájat, amelynek köl-

tői vétetésű és szépségű felidézése, varázslatos elevenséggel és meghittséggel 

történő megjelenítése Bálint Tibor prózaírói életművének különös sajátja, jel-

legzetesen egyéni, szuverén értéke. 

Mert ami ezt a világszemléleti és életábrázoló artisztikumot oly szembetűnő-

en és élénken jellemzi, az éppen ennek a mély értelmű történelmiségben és er-

délyiségben gyökerező erkölcsi önismeretnek és helyzettudatnak, illetve a konk-

rét históriai és társadalmi léttapasztalatok egyedi és közösségi távlatait láto-

másteremtő fantáziával átszínező, újrafestő törekvésnek a sugallatos összeötvö-

zése. A bővérű valóság tarka panorámába foglalása; a nyers, tömény tényanyag, 

a sokarcú realitás dúsan stilizáló, képies-szemléletes megragadása. Mindezek a 

vonások szervesen illesztik Bálint Tibor műveit az erdélyi magyar prózairoda-

lomnak a morális töltésű sorslátásában, lírai-metaforikus stílusirányaiban, at-

moszférasűrítő nyelvezetében karakterisztikusnak, hagyományosnak tekinthető 
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vonulatába, mindazonáltal többféle egyéb vonatkoztatást is lehetővé tesznek. A 

széles ívű kor- vagy társadalomrajz igénye a dokumentatív, szociografikus népi 

realizmus örökségére (Móriczra, Nagy Lajosra, Asztalos Istvánra) utal, a kalan-

dosság az anekdotikus-lirizáló elbeszéléstípusra, az érzelmesség a romantikus-

újromantikus szubjektivizálás és finom lélektani poetizálás — „tündérivé” légie-

sítés — tradícióira (Krúdyra, Gellérire, Karácsony Benőre) mutat. A kisember-

tematika a vaskosabb vagy az átforrósított „munkásirodalom” köréből, illetve a 

hangulatpszichológiai novellizálás századfordulós ízléskultúrájából egyaránt ta-

lál magyar és világirodalmi elődöket — Gorkijtól Nagy Istvánig, Csehovtól Kosz-

tolányiig. 

Voltaképpen ezek a sokfelé villanó epikai-stiláris minőségek, ezek együttes 

érvényesülésmódjai jelezték az ötvenes-hatvanas évek fordulója táján azt a ki-

bontakozó folyamatot, amely — jórészt az akkor induló fiatalok világérzékelése 

révén — az 1944 utáni romániai magyar irodalom „nagykorúsodásához”, az elő-

ző egy-két évtizedet átható sekélyes-ideologikus sematizálás uralkodó tendenci-

áinak a felváltásához vezetett. A tájékozódás nyitottsága, a műalkotás esztéti-

kai összetettségének a szükségérzete határozta meg ennek a frissen színre lépő 

generációnak — az első Forrás-nemzedéknek — az alapmagatartását, amelynek 

Bálint Tibor kiemelkedő reprezentánsa volt és maradt. S a világképi, művészet-

felfogásbeli újításnak és modernizálódásnak ez a lázas igyekezete nemcsak a 

klasszikus vagy az avantgarde modernség (a prózában a prousti, joyce-i, woolfi, 

conradi üzenet) formanyelvi áthasonításában, olykor utánérzéses asszimilálásá-

ban mutatkozott meg, hanem a szinkron folyamatokkal (például a beat-iroda-

lommal, az egzisztencialista, sőt az abszurd áramlatokkal) való tudatos vagy 

ösztönös érintkezésekben is. Szilágyi Domokos, Lászlóffy Aladár, Páskándi Gé-

za, Hervay Gizella, Szilágyi István, Pusztai János, Köntös-Szabó Zoltán, Bodor 

Ádám, Sigmond István, Lászlóffy Csaba, Veress Zoltán és a többiek akkori mű-

veinek „vérátömlesztő” hatása általában a hatvanas évek egyetemes szellemi 

inspirációival, az angol „dühös fiataloktól” a mediterráneum „új hullámaiig” ter-

jedő hangulatvilág szétáradásával vethető össze; nemkülönben a magyarországi 

(s a vajdasági, a felvidéki) korabeli fiatal irodalom elbizonytalanodott külső-

belső útkeresésének, a kallódás-hányódás motívumainak erjesztő-pezsdítő im-

pulzusaival. 

A kapcsolódásoknak ebben a tág övezetében válik utólag is értelmezhetővé 

tehát a korai Forrás-próza, s az ebbe a sokágú összefüggés-hálózatba való bele-

helyezhetősége nyújtja a magyarázatot arra is, hogy a szemléletmélyítő ösztön-

zéseknek miért lehetett az idősebb nemzedék aspirációit is befolyásoló ereje. 

Olyannyira, hogy a felgyorsuló átrendeződés folytán ez a közvetlenül a háború 

után jelentkező (Sütő András, Kányádi Sándor, Szabó Gyula, Székely János, Ba-

jor Andor, Beke György, Panek Zoltán, Fodor Sándor, Huszár Sándor, Deák 

Tamás, Szász János, Majtényi Erik és mások fémjelezte) generáció a hatvanas 

évtized legvégére már az egész magyar nyelvterületet tekintve is jeles művekkel 

állhatott elő, fokozva ezzel az ugyanakkorra felmagasodó Forrás-írók teljesít-

ményeinek jelentőségét is. Szinte jelképes Sütő András prózai remekének — az 

Anyám könnyű álmot ígér (1970) című lírai-szociografikus „naplójegyzeteinek” 

— és Bálint Tibor első nagyregényének, (máig legismertebb) főművének, a Zo-

kogó majomnak (1969) az egymáshoz közeli megjelenése — mintegy serkentő 
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nyitányaként annak a hatalmas ívű hetvenes évekbeli erdélyi magyar irodalmi-

kulturális fellendülésnek, az idősebb és a sorjázó fiatalabb korosztályok „ölelke-

zéséből”, együttható és -hangzó sokszólamúságából fakadó értékösszegeződés-

nek, a diktatúra ellenére bekövetkező — sőt éppen annak az egzisztenciális ta-

nulságait is összetömörítő — minőségsűrűsödésnek, amelynek gazdag hozadéka 

csak a harmincas évek örökségével mérhető össze; s amely a hosszúra nyúlt „öt-

venes évek” periódusának vetett véget. Egy olyan időszaknak, amikor egy-két 

kivételt leszámítva nem születtek maradandó eredmények; amikor például — 

még 1968-ban is — egy „nyugatnémet kiadó képviselője a mai valóságot ábrázo-

ló regényeket kért”, s egyetlenegyet sem tudtak ajánlani a megelőző öt eszten-

dőből, amely a jelen „legsajátabb sajátságairól” szólt volna (ahogyan ezt Bodor 

Pál nyomán Czine Mihály följegyezte). 

A megérlelődő korforduló egészséges és jótékony esztétikai-poétikai változá-

sokat hozó fejleményeihez a műfaji árnyalatok nagy arányú kiszélesedése is el-

sőrendűen hozzátartozott. A több évszázados gyökérzetű erdélyi memoáriroda-

lom tömény intellektualitását őrző és újramozgósító napló-, emlékezés-, önélet-

írás-műformáktól kezdve az útleírás, az „úti tűnődés” válfajain keresztül a ko-

rabeli magyarországi metszetregény (kisregény vagy hosszú elbeszélés) társa-

dalmi-dokumentarista vagy éppenséggel elvont, parabolikus, vizionárius válto-

zataihoz hasonlatos műtípusokig számtalan lehetősége aktualizálódott a művé-

szi kifejezés-kultúrának. Az elbeszélésmód esztétikumának feltöltődésével pedig 

törvényszerűen járt együtt a narrációs szerkezetek megrétegződése, a reflexív-

esszéizáló előadás és beszédmodor hangsúlyosodása, az absztraháló-modelláló 

fikció, a fantasztikum szerepnyerése, a mimetikus funkciót viszonylagossá tévő 

megalkotottság eszközeinek és eljárástechnikáinak a térfoglalása. Az ideologi-

kum torz uralmának megtörése látványosan véglegesedett az epikai sablonok 

lebontásával, a lélektani és személyiséganalízisek előtérbe nyomulásával, az 

egyre érzékenyebb etikai-gondolati számvetés kibontakozásával. Az egyszerű li-

neáris struktúrákat, az egysíkú cselekményesség sémáit a differenciálódó idő- 

és térviszonyok, a villódzó jelentéssík- és hangnem-keverések, a nézőpontváltó 

elbeszélői perspektívák, a motivikus-szimbolikus képzetvariációk, az álom, a lá-

tomás, a képzelet, az ösztönvilág mélyére ereszkedő — és tudatáram-kivetítő — 

belső monológok szaggatták föl. — S ha mindezek az újfajta tematikai, világké-

pi, stilisztikai tulajdonságok és kísérletezések fokozatosan épültek-teljesedtek is 

összetett, monumentális koncepciójú, filozofikus-mitikus holdudvarú nagy re-

génykompozíciókká (például: Szilágyi István: Kő hull apadó kútba [1975]; vagy 

Pusztai János: A sereg [1978]) a hatvanas-hetvenes évek fordulójától kezdődően 

Bálint Tibor és nemzedéktársai pályáján: termékeny jelenlétük korábban is 

meghatározó volt. Így Bálint Tibor korai novellisztikája is meglepően érett 

ecsetkezeléssel vázol olyan pillanatképeket, amelyekben a hangulati impresszi-

óvá oldódó-párálló lelki történés az individuum modern nyugtalanságait vibrál-

tatja. 

Az 1932-es születésű író a háborút, a történelmi fordulatokat szinte kisgyer-

mekként élte át, ezért első megszólalásai idején már bizonyos rálátással rendel-

kezhetett a történtekre. Innen a kezdeti karcolatok, novellák egyfajta átszűrő-

elvonatkoztató hajlandósága, távolító-áttételező sűrítettsége és redukáltsága; az 

eseményvalóság puszta reprodukcióját meghaladó formálás szándéka. A leírás a 
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közhelyesség kereteit szétfeszítő emberalakokra, figurákra, karakterekre össz-

pontosul. A Csendes utca című első — a Forrás-könyvsorozatban 1963-ban ki-

adott — novellás kötet, majd az Angyaljárás a lépcsőházban (1966) darabjai az 

anekdotikus realizmus és a humoros-ironikus, karikírozó kiszínezés módszereit 

vegyítik sikeresen. Olyan megkapó hangulatvillanások ezek, amelyekben az 

elemző lélektaniságot különös átlégiesítő-finomító könnyűség oldja-lágyítja: az 

érzelmi mozgásokat gomolygó foltokként vázoló festőiség játszisága. A külváros 

csetlő-botló, olykor túlfűtött lényeinek ezt a szuggesztív költőiségű megemelését 

marasztalta el úgy gyakorta a korabeli — jórészt dogmatikus — kritika, mint 

ami a „periférikus” környezet hétköznapi apróságainak, sőt a devianciának a 

„mikrorealizmusával”, illetve „megszépítésével” és „idillikus” „elvarázsolásával” 

az „aktuális problémák” és „mondanivalók” elhanyagolásához vezet. Valójában 

éppen az eszmei didakticizmus levetkőzésének a hamar megtalált erénye növeli 

ezeknek a csorduló emocionalitással telített pszichikai pillanatfelvételeknek a 

továbbvihető értékeit. Mert a novellahősök szorongásainak, feszült idegállapota-

inak, homályos félelmeinek, a magánéleti, házastársi konfliktusokból, válságok-

ból eredő rossz érzéseinek, az emlékek, sejtelmek és vágyképzetek kavargásai-

nak, illetve a keserű csalódások elfojtásából kibomló érzelmi újjászületéseknek 

a hiteles megérzékítése nyilvánvalóan lényegesebbet közvetít az emberlét alap-

vető, rejtett és titkos szféráiból, mint az ideológiai verbalizmus. A tartalmi érze-

lemközpontúság eredendő sugárzását és báját pedig a romantikus erezetű — sőt 

a szentimentalizmusra és a rokokóra is emlékeztető — tónus fokozza, s a kivéte-

les szenzuális érzékenységre valló halmozása — gyakran szinesztéziásan is — a 

vizuális és hanghatásoknak, a — Páskándi Géza szerint — „vaskos impresszio-

nizmusra” utaló festői és zenei elemeknek, benyomásoknak. A serdülő lányok 

kinyíló fiatalsága és bizonytalan érzéki sóvárgásai, vagy a beteges-neurotikus, 

extrém-egzaltált emberroncsok mániái ugyanazon intuitív, éles szemű megfigye-

lés és gyors-találó jellemkörvonalazás tárgyai; amelynek elérzelmesítő hajlamát 

a szereplők habitusát belülről feltáró átképzeléses nyelvhasználat, az olykor 

szinte az érzelgősségig ismétlődő mondatvégi három pont alkalmazása, vagy a 

karcolat-kecsességű, törékeny, filigrán szerkezet, a miniatürizáló komponálás 

egyaránt tükrözi. A Bölcsődal például szinte szabadverssé ránduló ritmikus 

kontrasztja a gyermekség és az öregség megnyilatkozásainak, születés és halál 

egymásba fonódó őselveinek, a bölcsőt és a koporsót egyszerre jelképező mózes-

kosárban együvé szoruló csecsemő és beteg nagymama helyzetének; a bölcső-

dalnak és az öregasszonnyal nem törődő külvilág értetlenségének. 

A kisepikai alakzat ilyenfajta lírai-metaforikus és imaginárius megterhelése 

még inkább megnövekszik a gondolati-bölcseleti konstrukciók bővülésével. Az 

ezerféle lelki elsivárosodást, kiszikkadást, kiüresedést tanúsító családi, kiskö-

zösségi életképek és jelenetek az érzelmet, egyáltalán az igazi, genuin érzelmek 

átélésére való képességet mindegyre, mint legfőbb antropológiai elvet mutatják 

föl (Párhuzamos görbék, Hordozható kacagások, Játsszatok csak szépen, Atomfej 

zokog). Elvesztése, kiiktatása az emberség döntő tényezőjének hiányát jelzi. Ek-

kor szürke, embertelen elgépiesedés, kóros elsatnyulás következik be, vagy em-

beralatti és emberellenes vad indulatok, az erőszakos önzés, a gátlástalan törte-

tés, a vak önkény gerjedelmei uralkodnak el. A bármifajta egészséges és termé-

szetes érzés, a szeretet, a játék, a művészetélvezet, általában az érzelmi gazdag-
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ság, az irányítatlan kedély, az öröm, maga a teljes bensőség és mindennek a fel-

tétlen szabadsága és spontaneitása mint a romlatlan humánum alapminősége 

válik a modern technikai civilizáció térhódítására hivatkozó, attól megrészegült 

és azt kihasználó perverz szenvedélyek martalékává. Ilyenek áldozatául esik a 

gyermeki boldogság esélyétől is megfosztott, „csodagyerekségre” nevelt, állandó 

tanulási kényszernek alávetett és örökös szobafogságban tartott kisfiú, vagy a 

bűnös karrierizmus, a hatalmi rögeszme, az erőltetett közönyösség útjában álló 

többi megnyomorított szerencsétlen. A gépi-materiális fejlődés mindenhatósá-

gába vetett tévhit, a bigott és bornírt racionalizmus hirdetése és követelése 

rendre a társadalmi diktatúra parancs-mechanizmusaival szövetkezik, s tör-

vényszerű kivetülése valami közveszélyes paranoiának, mélypszichológiai za-

varnak vagy deformációnak. Bálint Tibor groteszk irrealitásba forduló abszurd 

példázataiban tehát olyan tiltakozás erősödik föl az elidegenítő, szervetlen élet-

vitelbe taszító patologikus társadalmi jelenségekkel szemben, amely történelem-

filozófiai és művészi értelemben is szorosan kötődik az intim közvetlenség szét-

zúzására törő technicizálódás — a tömegelvű-technikai egyneműsítést hatalmi 

rendszerré emelő „atomkorszak” — túlburjánzását ekkortájt bíráló szellemi vi-

lágáramlatokhoz. Az angol-amerikaitól a német és francia irodalomig (és to-

vább) húzódik az a válságérzet, krízistudat (főként) a hatvanas években, amely 

a különböző megszaporodó entrópia-metaforákban, ironikus apokalipszis-víziók-

ban, látomásos ellen-utópiákban kifejlő „kultúrkritikát” a gépi-ipari-technok-

rata vezérlésű társadalomszervezés ellen hangolja. Az elidegenedés zsákutcájá-

ba — és a saját pusztulásába — rohanó civilizáció mechanikussága és agresszi-

vitása ellen lázad ez a (részben neoavantgarde ihletettségű) közérzet Vonnegut, 

Barth, Albee, Brautigan, Pynchon, Kesey, W. Miller, G. Michel, Dürrenmatt, 

Kipphardt és mások — a science-fiction elemekből is épülő huszadik századi an-

ti-utópiák első hullámát (Wells, Huxley, Orwell stb.) követő — műveiben. Az eb-

ben a (Déryt, Hernádit is magában foglaló) kontextusban eléggé alig méltányol-

ható egyidejűséggel elhelyezkedő Bálint-kisregény, az Önkéntes rózsák Sodomá-

ban (1967) különös leleményességgel vonultatja föl, zsúfolja össze a negatív utó-

pia, a biblikus-archaikus és a sci-fis jövendölés, a jeremiádszerű jajongásokkal 

töltekező morális prófécia, az eddig jórészt csupán bujkáló gunyorosságot izzó 

szarkazmussá élesítő abszurd szatíra, a groteszk-karikírozó komikum és a kese-

rű „black humor” (olykor a szándékoltan naiv műszaki leírások farce-os humo-

rával kevert) jegyeit-eszközeit. Naturalisztikus ajzottság és hevület, ex-

presszionisztikus, eruptív figyelmeztető hang kíséri ebben az intelemszerű pate-

tikus-agitatív lírai példabeszédben az elfajuló emberiség lehetséges végállapo-

tának felidézését. Azt a rémálomszerűséget, amelyben tombol a robotokkal és 

automatákkal felszerelt embercsökevények kíméletlen anyagi-hatalmi érdekér-

vényesítése, a kafkai félelmetességű bürokratikus-hierarchikus zsarnoki totali-

tarizmus könyörtelensége, a szubjektivitás tárgyi eszközzé személytelenítését-

atomizálását célzó kísérletezése, s amelyben az öngyilkos tudományos-technikai 

„forradalom”, a kegyetlenné merevedő ál-ésszerűség dehumanizáló folyamatát, a 

„legmiazmásabb mocsár, a lélek szittyósainak holtvizé”-t (Illyés Gyula), az 

atomháborús hőhalál és a belső degenerálódás együttes fenyegetését egy iszo-

nyatos bűzös lápvidék: az elképzelt K. város mellett fortyogó Sodoma-kert, va-

lamint a „Kétfejű halál” allegorikus szörnyalakja jelképezi. A katasztrófa-bün-
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tetést is megérdemlő elkorcsosulás, az ősi atmoszférájú modern bomlás vesze-

delmével pedig — egyfajta nevetséges-ijesztő szimbolikus inverzió szerint — az 

emberiesség eszményi lényegével feltöltődő géplények: a robotok szegülnek 

szembe. Az uniformizáló haszonelvűség és szcientizmus primitívségébe süllyedő 

— és egyébként is aberrált — Kobalt úr pokoli önhittséggel teszi tönkre környe-

zete életét: féltékeny gyűlölködésből még leendő unokáját is elvetélteti. Többe-

ket őrületbe vagy a halálba kerget, s átkozva üldöz akárminemű természeti, 

művészi vagy gyermeki szépséget. A mindent gépszolgává alázás karikatúrája, 

akivel szemben tehát — a tragikomikus szerepcsere folytán — éppen a fizikai-

lag is emberré válni vágyakozó robot: a lelki melegség — az alanyi minőség — 

összes eltiport értékének megtestesítője, Róbert Mátyás kel föl. Személyében a 

humanitás messianisztikus ideáltípusa ütközik meg és hadakozik a gépiesség és 

az alantas ösztöniség együttes mételyével, az elállatiasító lealacsonyodás mo-

delljével — a dühöngő antropológiai degradációval —, hogy a képletszerű drá-

mai konfliktus — noha túlságosan hirtelen és könnyű, vagy legalábbis indoko-

latlannak tetsző (s ezért részben talán ironizáló) optimizmussal — végül a jóság 

győzelmébe torkolljék: beültetett rózsák millióival fékezik meg az infernális So-

doma-kert terjeszkedését, s a menekülő Kobalt is elpusztul. 

 

 

2. 
 

A tisztán maradás erkölcsiségének, a méltón megőrzött lelkületi önértékek 

eszméjének romantizáló megfogalmazásával az érzület elemi igazságaihoz fér-

kőző stiláris érzékletesség, lenyűgöző szenzibilitás, nyelvi színpompa és bizo-

nyos dekoratív-szecessziós vagy neoromantikus ornamentika párosul Bálint Ti-

bor műveiben. Vérbő kolorit festi a képzelgések, hallucinációk, emlék- és idősík-

villanások filmszerű vágásaiból montírozódó jelenetsorokat az Önkéntes ró-

zsák…-ban is; s a képvilág a ritmikusan indázó-cikázó, poétizált apró szöveg-

egységek már-már költői alakzatok (ellentétek, párhuzamok, fokozások) szerinti 

elrendeződésével együtt építkezik. Hasonló a szintén számtalan halmozódó kis-

forma (adoma, anekdota, kroki, balladisztikus rövidtörténet, groteszk novella, 

lírai karcolat, jellemkarikatúra, tréfa, bohózat, burleszk-jelenet stb.) mozaik-

kockájából kiterebélyesedő Zokogó majom nagyregényi struktúrája is. A csatta-

nóra kihegyezett, intenzív novellisztikus részletek, a pro- és retrospektív beté-

tek azonban itt már morajló történelmi mélyáramokat felkavaró, hömpölygő 

epikumba ágyazódnak. Roppant dimenziókban széthullámzó életanyagot, társa-

dalomtörténeti és lélektani sorsvalóságot, s több évtizedes időtartamnyi ese-

ménytömeget ölel át ez a széltében (tényirodalmi-szociografikus méreteiben) és 

hosszában (történelmi folyamatívében) hatalmas távlatú és boltozatú kortabló. 

A kolozsvári külváros szegénynegyedeinek és lakóinak a második világháború 

körüli nyomorúságát, tengődését és sorsalakulását követi nyomon, benne az író 

saját felnövekedésének motívumaival; műfajilag így egyszerre egy egész közös-

ség helyzetének, szokásvilágának, figurarengetegének a feltérképezését végző (s 

a lumpen-kispolgári rétegek megvilágításának tekintetében Fejes Endre Rozs-

datemetőjével rokonítható) társadalmi regény, a keletkezéséhez képest egy ré-

gebbi korszakot megelevenítő, múltfeltáró történelmi regény, illetve egy közép-
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ponti família és egy abban felnevelkedő, belőle kiemelkedő tehetséges fiatalem-

ber pályáját megrajzoló önéletrajzi, lélektani családregény vagy fejlődésregény. 

Egy a nagypolitika uralma alá szorított, szinte vegetatív létre kárhoztatott buja 

populáció, egy furcsán-meghatóan az életéért küzdő, az életben maradást, az él-

niakarást példázó népességcsoport tarka freskója, olyan összegezés, amelyben a 

roncsolódás és a vitalitás lüktető életrealitása megszenvedett léttapasztalatok 

özönétől áradó morális látomássá duzzad. A létezésképletekké lényegülő embe-

ri-alkati változatok forgataga, a legendáriummá fényesedő sorsszituációk ka-

valkádja valami mesei-népeposzi ragyogást kap — mint például Márqueznél, 

vagy más modern mágikus-látomásos realistáknál. Nem véletlenül vallja Bálint 

Tibor legvonzóbb mestereinek a múlt századi nagy orosz klasszikusokat, a lélek-

tan és a társadalmi erkölcs látnokait: „nekem a legnagyobb iskolát ők jelentet-

ték, Gogoltól Gorkijig”; s nem véletlenül hivatkozik a sejtelemszerű képiség bű-

vös elementaritására, az igéző mozzanatok hátborzongató hatására, a csaknem 

tapintható testközeliség egzisztenciafelfedező mámorára: „amit nem érzékelünk 

részleteiben, az egészében sincs (…) ez minden titok kulcsa”; „a legelvontabb 

gondolatnak” is „a valóság emlékezetes alakú cövekéhez kipányvázva”, „képsze-

rűen kell megjelennie”; s csak „a tapasztalás vérfestékéből kikevert” hangulat 

zsong tartósan az idegeinkben. A Zokogó majom maga is az egyedi jelenségek, 

az egyszeri tünemények forró magjából szikráztatja föl a megvilágosító kápráza-

tot: a megrendítő történelemvízió metafizikai csóvájú jelentéseit — a jellegzetes 

és az egyetemes összeolvasztásával. A peremvilágban — a „Sánta angyalok ut-

cájában” — zajló vergődés a létezés határvidékére taszított, az önálló és cselekvő 

sorsintézés, a nagytörténelem menetébe való beleszólás esélyétől is elütött — de 

közben folyvást a túlélés reményébe kapaszkodó — élet: a kelet-közép-európai 

kisnépi, magyar fátum jelképes tükre — miként más Kárpát-medencei magyar 

írók (Dobos László, Duba Gyula, Gion Nándor stb.) panoramikus krónikáiban is. 

Ezt az esendőségében, groteszk torzulásaiban, virulásában és pusztulásában is 

emberarcú tenyészetet irdatlan messzeségből (a köznapi cselekményszálak közé 

Dos Passos-i montázstechnikával beékelt — egyszersmind elkülönített — sajtó-

kivágások: újsághírek, cikkcímek, rövid közlemények, apróhirdetések — tény, 

hazugság, ripacskodás önleleplező és ironizált elegyedése — jelezte kül- és bel-

politikai mozgások távolából), de annál gyötrelmesebben érik-sújtják az általá-

nos gazdasági válságtól a fegyverkezési készülődésen és magán a világháborún 

keresztül a Sztálin haláláig terjedő időszak csapásai. A főszereplő Vincze-család 

tagjai mind különféleképpen próbálkoznak a számukra értelmetlen és érthetet-

len, merő fizikai brutalitássá leegyszerűsödő történéseket és felső rendelkezése-

ket átvészelni vagy kikerülni. A szerencsétlen, durva, iszákos, munkanélküli 

apa, a lecsúszott péksegéd — mint az örökös kudarc és újrakezdés szánalmassá 

idétlenedett bajnoka — hóbortos találmányokkal, elvetélt ötletekkel kísérlete-

zik; a szelíd, béketűrő, matriarcha-típusú anya a nélkülözéseket is enyhítő áldo-

zatvállalással, önmegtagadó jósággal és meleg családszeretettel igyekszik össze-

tartani és oltalmazni az övéit, gyermeknek és rokonnak menedéket adni, s lesz 

minden letaglózó komisz vád, maró kihasználtság, megkeseredés ellenére is az 

érzelmi-erkölcsi helytállás és kilábalás mintaadó megtestesülésévé. Böske, a 

nagynéni, és Hektor, a „cipószájú”, hőzöngő másodpincér — ez a prostituálódás-

ból, léha úrhatnámságból és önámító illúziókergetésből összegyúrt, bizarr „pa-
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noptikumi” páros — viszont szüntelen vándorlással — folyton pórul járva, ma-

rakodva, élősködve, csavarogva, bűnözve — keresi a szerencséjét. 

A mintegy eposzi állandó tulajdonságokkal, vezérmotívumként ismétlődő 

helyzeteket is kikerekítő vonásokkal bíró, szinte mesei funkcióköröket betöltő 

magatartástípusok között eszmélkedik a főhős kisfiú: a tanító-segítő és hátrálta-

tó hatások, kalandok szövevényében felnőtté érő Vincze Kálmánka. Ahonnan 

indul: roncstelepek, szeméthegyek szomszédságában, gyárfüstben fulladozó 

szűk utcák, a „zokogó majom” cégérével ékeskedő kocsma és találkozóhely lum-

penproletároktól, lezüllött kisegzisztenciáktól, napszámosoktól, részeg fuvaro-

soktól, házalóktól, szélhámosoktól, félbűnöző alkoholistáktól, utcalányoktól, val-

lási fanatikusoktól, vajákosoktól, becsületes és becstelen munkásszervezkedők-

től hemzsegő környéke. Ahová érkezik: az autentikus értelmiségi hivatás, a 

részvéttel és szolidaritással — mindent megértő, de nem mindent szerető vagy 

felmentő éthosszá szellemült önvallomásos ítélkezéssel — készített számadás a 

múlt vállalható és vállalhatatlan hagyatékáról. A valaha félszeg, gyámoltalan-

ábrándos fiú, átélve naiv-ösztönös viszonyulásait (például az anyjához fűződő 

vonzalmát, amelynek lélektani finomsága olyan, mint — a Freud utáni írók kö-

zül — Lawrence-nél), felbolydítva egy tiszta szerelem fájdalmas szépségétől, val-

lás és művészet válaszútján (miként Joyce Ifjúkori önarcképének hőse) az utóbbi 

mellett döntve, a kolozsvári református kollégium ódon-tekintélyes falai között, 

majd kemény fizikai próbatételek — családfenntartó alkalmi munkák — sodrá-

ban válik tudatos íróvá-újságíróvá — és jellemmé. Olyanná, aki bátran fordul 

szembe az ötvenes évek sztálinista dogmáival és erőszakos „haladás”-fantaz-

magóriáival, amelyek a személyes múlt kötődéseinek és az együttérzésnek, a 

hovatartozás-tudatnak a besározására, sőt a megtagadására kényszerítenék. 

Hűséggel ragaszkodik az anyai felismeréshez — „Hát az, hogy élünk… hogy tes-

tünk-lelkünk egészséges maradt… hogy nem cselekedtünk rosszat senki kárára 

— az nem hősiesség?” —, hirdetvén: „a hősök sorozatgyártása helyett oda kell 

hajolnunk a panaszló szájak elé… Mert minden kisember sérült (...) nincs olyan 

elv vagy eszme, melynek fényénél fölöslegeseknek és ostobáknak ítélhetnők meg 

őket (...) az élet mélysége és magassága épp általuk méretik meg”. Az anya és 

fia által átmentett — és életet érdemlő — erkölcs az elesett vagy botladozó, fo-

gyatékossá csonkult, kisemmizett és emancipálatlan szegényemberek veszendő-

be ment értékeire figyelmeztet; a regényalcím szerinti „élhetetlen család kálvá-

riája” a létezés belvárosába még be nem költözött emberiség szinekdochéjaként 

is értelmezhető. Bálint Tibor szavaival: „mindig ezek az egyszerű emberek érez-

ték át leggyötrőbben a lét súlyát, az egyszeri életet, s (...) még tragikomikus té-

velygéseik közben is szüntelen megigazulásra törekedtek”. 

 

 

3. 
 

Ami művészi erényt a Zokogó majom feledhetetlenné teremtett világa egybe-

fogott, mindazt Bálint Tibor érett novellaírásának legjava darabjai folytatólago-

san hordozzák. A sorjázó elbeszéléskötetek — Császár és kalaposinas (1971), 

Nekem már fáj az utazás (1973), Mennyei romok (1979), Látomás mise után 

(1979), Mese egy őrült kakaduról (1982), Családi ház kerttel (1986), Égi és földi 
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kovártély (1989) — a zamatos mesélő kedély termékenységéről, az egyenes-

vonalú történetmondás és a csomópontszerű, poentírozó jelenetképzés virtuóz 

keresztezéséről és összehangolásáról tanúskodnak. Az etikai tétel vagy üzenet 

ízes — köznapi vagy fantasztikus — históriák tarkálló szőttesébe merül; az éle-

tes gesztusaik révén plasztikussá egyénített karakterfajtákban szétválasztha-

tatlanná olvad a különös, a váratlan, a megrázó viselkedés és a mélypszicholó-

giai, erkölcstani, emberismereti tanulság. Izgalmas, fordulatos cselekménygör-

dülés, érintésközelből vizsgálódó, „kiveséző” figurateremtés a morálbölcseleti, 

humánontológiai reveláció közvetítő közege: a rejtélyes lélektárnákban működő, 

az ösztöni, érzéki, lelkiismereti romlást, illetve romlatlanságot meghatározó 

végső emberi törvények kifürkészéséé. A jó és a rossz földerítendő, örvénylő tit-

kainak a sejtetéséé. S ezt segíti elő az egyszerre nyelvi, szemléleti és érzelmi 

alakzatként oly bőséggel alkalmazott szabad függő beszédnek az írói beleélést-

beleérzést biztosító stilisztikája is. Emberlátomását — az emberi milyenség ár-

nyalatait — így helyezi a legváltozatosabb nézőszögekbe ez a csapongó emóciók 

tüzétől hevült, fantáziától és élénken ragyogó nyelvi formáltságtól duzzadó, telt 

zengésű novellaköltészet. 

A csupasz, kietlen anyagelvűséggel fegyverkező hatalommánia és az abszo-

lút, ideális emberlelkűséget demonstráló robotok harcáról szóló dramatizált in-

telmek vagy tanítómesék ugyan még inkább csak egy-egy szeletét sarkítják — 

túlzó didakticizmussal — plakátszerűvé az Önkéntes rózsák… kétségtelenül 

amúgy is kissé mesterkélt koncepciójú mondanivalójának; a rideg, szívtelen föl-

di civilizáció víziói legfeljebb akkor súlyosodnak meg, ha a bűnként megbélyeg-

zett jóság, szeretet és önzetlenség felbukkanásait a szorongás misztikus-

szürrealisztikus rémképei övezik — mint Kafkának A perében —, a gyermeki 

üdeség kiveszése miatti elkeseredést borzalmas dührohamban kompenzáló til-

takozás kontúrjai, vagy az emberi nemnek a kozmikus jövevény, a mellkasában 

több szívet is hordozó marslakó által történő megszégyenülésén élcelődő gro-

teszk humor villanásai (Vérrel álmodni meglepetés, Ha a gyilkos ismeretlen, mi a 

teendő?, Mennyei romok). Az állatok világa ciklus játékos-mókás fabulái azon-

ban már invenciózusabb, tartalmasabb szituációkból bontanak ki meglepően 

igaz felismeréseket. A beszélő-gondolkodó állatok szórakoztatóan derűs, publi-

cisztikus-aforisztikus monológjai ráébresztenek az ember természetgyilkos bru-

talitására, az alávetetteket kizsigerelő bánásmód tekintetnélküliségére, illetve 

az emberi mozdulatok, szokások, felfogások fonákságaira — azok tréfás átvetíté-

sével, vicces utánzásával; az egér a műveltségével kérkedik, mert sok tudós köny-

vön „átrágta” magát, a macska pedig — képmutató, mert részvét nélküli hízelgése 

miatt — „a legelső egzisztencialista háziállat”. 

Még teljesebb sugallatképzés és stílushatás érvényesül az Apokrif történetek-

ben. Ami Bálint Tibor világképének szemléleti állandósága — a kiszolgáltatott-

ság botrányának, módozatainak felkutatása, leleplezése mind az előidézők, 

mind az elszenvedők szemszögéből —, s ami néha a kétféle pozíció — a szemér-

metlen basáskodás, a démonikus elvetemültség, a szadista kéj, illetve a nyomo-

rulttá alázott ártatlanság — szélsőséges látványformáiba csap át: az itt egyen-

súlytartó, szuggesztíven jelentésgazdag alakot ölt. Mint modern bibliai parafrá-

zisok, fiktív „apokrif” átértelmezések nyújtják egyfajta evilági, immanens szere-

tetvallás vagy etikai immanentizmus lírai bizonyságait ezek az elbeszélések. 
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Profanizált hermeneutikájuk révén a mítoszi igazságokat az emberi teremt-

mény számára igazabbnak, valószerűbbnek és szükségesebbnek vélt magyará-

zatokkal billentik meg (rokonulva így a demitologizálás Székely Jánostól, Mé-

szöly Miklóstól Köntös-Szabó Zoltánon át Ördögh Szilveszterig lendülő tenden-

ciájával), de parabolisztikus mondandójuk mégis valami újfajta „szent”-ségét, 

szakralitását sugározza az emberfaj autonóm üdvösségügyének. A Kerüljétek a 

csodatevőket avagy Keresztelő János fejevétele az öncélúnak, hiúnak, szemfény-

vesztőnek talált csodatételi „mutatványok” értékbizonytalansága helyett az em-

berméltóság és a szabadság fundamentumán nyugvó köznapias irgalom, szána-

lom, könyörületes jóság és segítőkészség, s a bűn elleni cselekvőképes akarat és 

küzdelem realizmusát szorgalmazza; Keresztelő Szent János a testi rútság és 

elgyötörtség naturális kínjai közül korholja a szerinte az ámítás könnyebb útját 

választó Jézust is. A Dühöngő Messiás Krisztusa szintén a földi vigasz, a lelki 

segélynyújtás elsődlegességét prédikálja, s a túlvilági boldogság hitének erősíté-

se helyett a belátható konkrétumokra hivatkozik, elutasítva a leszegett fejű alá-

zatot (mint Sütő Káinja); így protestál keresztre feszítése ellen, gyűlölve az os-

toba tömeget, s perlekedik az Istennel is, aki engedi az ő magasrendű szándéka-

it, az aktív szeretet és a szekularizálható erkölcsi igazság humanista emelke-

dettségét elveszejteni. A legendának hasonló érzülettartalmai domborodnak ki 

az Álomlátók szövetségében is: a kútba vetett álomlátó Józsefet nem véletlenül, 

hanem a népi hiedelemvilág tisztaságára jellemző látomásos intuíció és ihletett-

ség vezérlésével találják meg a pusztai kereskedők. Az álomlátás közösségében 

a misztikus révület egysége rejlik: az érzékelést és a képzelődést azonossá for-

rasztó túlfűtöttség. Végletek mosódnak egybe: érzékiség és spiritualizmus, testi-

ség és testetlenség, naturalizmus és enthuziazmus; „ki tudná megmondani, 

hogy az álomlátókban az esztelen rajongás mikor tűnik át érzékiségbe, s az ér-

zékiség ismét túlzó rajongásba?” A felemelő megnemesedésnek és elragadtatás-

nak ez a transzcendentális tágassága eredendően feltételezi az állhatatosság és 

az eszményóvó kitartás morálját. Csökevényességének tünete a vagyonféltő al-

kudozással, zsarolással érdekfüggővé silányított istenviszony (Jób hetedik véde-

kezése) vagy az árulás: az idegen hódító aranyszobor-bálványának kényszerített 

imádását — a Székely János-darabból (Caligula helytartója) is ismerős szituáci-

óban — a megtört kisnép fiai közül nem mindenki tagadja meg (Az égő tüzes 

kemence).  

Félresiklató csábítások és kísértések, vétkek és bukások, fájdalmak és boron-

gós nosztalgiák, megaláztatások és megtiportatások, rettegések és szorongások, 

hallucinációk és rémlátások: az Öregek könyve ciklusban is egész enciklopédiája 

kerekedik ki a különleges vagy tipikus erkölcsi-lélektani eseteknek. A dekame-

ronszerű novellafüzérré szaporodó adomás elbeszélések az „öregek padján” ös--

szecsoportosuló idősödő urak ajkán születnek, s magukon viselik a betegség bio-

lógiai nyavalyáival bajlódó mesélők rezignált kedélyállapotát is (miként Szilágyi 

Domokos ugyancsak Öregek könyve című kollektív monológ-poémájában is; s az 

Illyés- vagy Déry-féle öregség-ábrázolás derűs-racionális, elmélkedő-bölcselkedő 

elégiájához és önironikus melankóliájához hasonlíthatóan). A megszenvedett 

élet hitelességével hangzó sztorik és aiszóposzi, Heltai Gáspár-i jellegű záradé-

kokkal oktató tanmesék sokasága vonultatja föl a hétköznapi gyarlóság — 

gyengeség, bogarasság — és az extrém különcség mindig meghökkentő változa-
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tait. Tobzódnak a fájó rögeszme, a nyomasztó elfáradás, a részeg megszállott-

ság, az elmeháborodottság űzött áldozatai (Régi gyönyörű havak, Ebzárlat, Ne-

kem már fáj az utazás, Nyári színkör, A Megváltót is jajjal szülik, A szatmári 

Noé, Az ember, aki megsajnált engem); van, akit a vízkór öl, s mást a mondha-

tatlan tisztálkodási vágy pszichózisa hajszol; a rokkantak pedig kivetik maguk 

közül az egészségeset (Vegyenek, kérem, vizet, Háború volt, kérem, Vannak ut-

cák, vannak házak). A meghibbanás, a hisztérikus őrjöngés gyakran a rossz 

természet, a fanatizmus, a fuldokló, falánk egoizmus oktalan elfajulása, tudat-

alatti téboly felszökkenése, de lehet felbőszítő társadalmi sértés okozata is: a 

szobrásznak arra kell rádöbbennie, hogy az orvosa szándékosan tartotta huza-

mosan gyulladásban a szemét, hogy minél több ajándékszobrot kaphasson a ke-

zelésért (A szemek világa). Bálint Tibor groteszk-érzékletes pszicho-patológiai 

univerzumában a betegség, a fiziológiai elváltozás, az ideg- és elmebaj egész ti-

pológiája, illetve a kiváltó okok, a kórtünetek és a következmények egész tárhá-

za gyűlik fel; s a sérülés és a megzavarodottság hol szánalomra méltó, kiszolgál-

tatott, meghasonlott vétleneket emészt, hol viszont az eszeveszett gonoszság ve-

lejárója. A fokozhatatlan önkívület gyakori színhelye pedig a kórház vagy az el-

megyógyintézet zárt osztálya, a házasságszédelgők, szélhámosok, sikkasztók, 

szektás őrültek, meghurcolt és tönkrement emberroncsok klinikai eseteivel teli 

bolondokháza (Vegyétek és egyétek, Látomás mise után, Tahiti asszonyok, Hasa-

dozott tükrök, Maria Belmondo, Szerencse, kerülj el!, Virág a Déli-sarkon, A fe-

ledékeny evangélista). Túlfeszítettségében a féktelen, szadista aljasság és a halá-

los kór képzete megnyúló iszonyattá, rikító, lidérces, diabolikus káprázattá vég-

letesedik: a dorbézoló, garázda szörnyeteget ízléstelenül virító maskarái mögött 

sorvasztja el a rák, hogy szétfoszlott testéből csak a „fán kitelelt barackhoz” ha-

sonló feje — mint „diónyi, ráncolt bőrtok” — pottyanhasson a szennyvízcsatorna 

rácsán át az iszapba (Mese egy őrült kakaduról). 

A morbid testi-lelki vonaglások, gyűlölködések, a megveszekedett acsarkodá-

sok, féltékenykedések, hiú pózolások, szenvelgő és szemforgató önsajnáltatások, 

kéjenc önösségek, gyalázatos — az áldozatot sokszor öngyilkosságba kergető — 

zsarnokoskodások kitüntetett terepe a perpatvaros családi viszonyok, a házas-

társi, rokoni viszálykodások mindennapi színtere; s a békétlen emberi kapcsola-

tok anomáliái az áskálódó kapzsiságtól, a hencegő karrierizmustól, az irigy el-

lenségeskedéstől, a fásult, cinikus részvétlenségtől, az élvhajhász, gyönyörhab-

zsoló alakoskodástól, a buta majomszeretettől a házasságtörésig, a válásig, a jó-

vátehetetlen elkényeztetettségig, hálátlanságig, rászedhetőségig, az álságos, ön-

sanyargató mártíromságig, a szervilizmusig, a természetellenes önfeláldozásig 

mindent magába foglaló diagnózis-sorozatban tárulkoznak föl (Családi ház kert-

tel, Hűvös idő, változó felhőzet, A lyukasbegyű galamb, Leszakadt egy híd, Sza-

ladjon velünk, fiam, Magányos fa a Sivatag utcában, Valaki áll a sötétben, Gon-

dok társbérlete, Napozni lehetett a gyöngédségénél, A rőzsehordó nő, Pulykák 

szalmakalappal, Ebéd a forró égövön, Pincék és padlások, Szemek fogságában, 

Paroles, paroles, paroles, Malomárok, Legközelebbi pokol). Tagadhatatlan azon-

ban mindennek a bosszúszomjas erőszakoskodásnak az olykori túlhajtottsága és 

redundanciája; különösen a Madonna házinyúllal című kisregényben — noha a 

földkerekségen keresztülrohanó, a feleségét feneketlen önzése és elviselhetetle-

nül ocsmány szeszélyei szerint rángató férfi — e pénzsóvár, pöffeszkedő, „telhe-
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tetlen kan” vagy hím-fúria — ámokfutását a külföldre szakadt magyarok sokfé-

leképpen megnyilatkozó honvágyának, identitásőrzésének érdekes színfoltjai 

témagazdagítóan ellensúlyozzák. Az üres, semmirekellő meggazdagodás vagy az 

elgyávuló, meghunyászkodó kényelemszeretet ostoba züllöttségnek tűnik föl a 

nemes magyarságtudat — a nyelv-, a kultúra-, a népművészet-tisztelet — ér-

telmes ápolásának tükrében. Általában a megkötő empíria, a morális-társadal-

mi motivációk konkrétsága az, ami csökkenti ezekben az elbeszélésekben a je-

lentéskioltó ellaposodás, a lektűrszerű felhígulás veszélyét. De óv az eloldás ru-

tinszerűsödésétől a borzalmakat, a sötét indulatokat ellenpontozó, azokra vará-

zsos ellenfényt gyújtó humanitás jelenléte is: a galambevő, galambgyilkos bugris 

házmester undorító randalírozását a szelíden röpködő-burukkoló madarakat — 

a tömbház „csöndes líráját” — kedvelő lakók viharos sebességű felhorkanása 

kell, hogy megfékezze (Égi és földi kovártély); a megbocsátás megejtő harmóniá-

ja az elgyötörtség, az indokolt ellenszenvek mélyéből is felvibrálhat (Öt kenyér 

és két hal, Ne menjen le a nap a te haragoddal); a végképp eltörődött, agonizáló 

vénember betegszobáját a lánya átrendezi, hogy az azt hihesse: visszaköltözött a 

szülőfalujába — s mosolyogva halhasson meg (Bár térhetnék haza); s a marako-

dó rosszindulat és gyűlölség is elcsitulhat, habár csupán az emberi természet 

iránti szkepszist ironikusan kifejező fordulat esetén: a hályoggal szemoperáció-

ra készülő betegek egymáshoz megértőek, tapintatosak — „csak” gyógyultan ve-

rekednek össze, lesznek „látóként” is „vakok” (Szürke és zöld partok). S hasonló 

bizarrságokat felfedő komikum itatja át a pökhendiség megleckéztetését, a ri-

deg, besavanyodott életvitel vidám kigúnyolását vagy a művészeket regulázó 

pártállami főkorifeus fölényes megcsúfolását (Egy nyaralás története, avagy a 

messzelátó, Egy mai férfi arcképe, Példázatok a halálról). 

Az értékszembesítő novellák lírai-drámai (vagy humoros) tömörségét a szoci-

ális utalások, a társadalmi háttér átszűrődései rendre felfokozzák. A lakásából 

— az ősi szülői házból — az ötvenes években fondorlatos úton kitúrt régimódi 

jámbor tanár kálváriája a kommunizmus új urainak jogbitorló invázióját érzé-

kelteti (s e motívum a Bábel toronyházában fog majd kiszélesedni) (Az elátkozott 

ház); a feleslegessé vált öreganyó házának kifosztása, a berendezési tárgyak 

szemérmetlen széthordása pedig az általános korszellemet jellemzi: a számító, 

haszonleső mohóság elömlését (Egyszer mindenkit szólítanak). A haldokló szeme 

láttára szétdúlt holmik, átlelkesített apróságok egyenkénti siratása a ragadozó 

türelmetlenség karmai között: torokszorító tiszta prózai balladává kristályoso-

dik. 

A halál és a halálközelség az a gyakori létállapot, amelynek tükrében a lélek-

attribútumok, a morális és történelmi kataklizmák leglényege, legvalódibb arca 

sejlik föl. A végső léttörvények felől különböztethető meg sokszor élesen egy-

mástól jó és rossz, sátáni és angyali, de ugyaninnen, az erkölcsvizsgálat legma-

gasabb szintje felől nézve gomolyog máskor borzongató, szételemezhetetlen lét-

szerűséggel egybe csodálandó, szánandó és megvetendő. Például a tohonya, bár 

ügyefogyottságában is jóhiszemű kishivatalnok a mély vízbe sodródni vélt kisfia 

megmentésére hősiesen gázol a hullámok közé, de amikor mást pillant meg ott 

hánykolódni, visszafordul: a jó szándék önző kicsinyességgé bicsaklik és tragi-

komikus árnyalatú fatális véghez visz; vétség és sors determinációja szerint a 

fölöslegesen erőlködő apa a tengerbe fullad, s a partra vonszolt tetemén, „fölpuf-
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fadt hasán” „cikázva szalad végig egy légy” (Dráma a tengerparton). S még szo-

rongatóbbak, tragikusabbak az érték- és érzetkeveredések a háborús történelem 

traumatikus, dilemmatikus határpontjain. A kényszerfüggések, a kölcsönös ki-

szolgáltatottságok láncolatának minden részese áldozat: a haláltáborból mene-

külő, az egész családját elveszítő fogoly is, aki a megszabadítói által kijelölt új 

— de a volt rabtartók nemzetiségéhez tartozó — gazdáján akar szenvedéseiért 

elégtételt venni; a személyes és közösségi sérelmet az ellenségnek látott egész 

másik kollektívum olyan tagján kívánja megtorolni, aki egyénileg alig tehető fe-

lelőssé a történtekért. Áldozat így tehát a megbízott nagygazda is, aki ugyan ki-

zárólag a maga parancsteljesítő feddhetetlenségének az igazolásával törődik, 

„vendégét” emberszámba se véve, de akit öngyilkosságba hajszol a félelem, hogy 

mégsem sikerült elvégeznie a kirótt feladatot, mert önérzetes, az ételt el nem 

fogadó rábízottjának sértettsége és makacs engedetlensége meghiúsította a re-

habilitáció — a feltápláló „hizlalókúra” — eredményességét. A két félben hábor-

gó haragból, gyanakvásból, egymásrautaltságból, s részben kényszeredett, rész-

ben őszinte szolidaritásból összevegyülő érzéshalmaz a történelmi életválság eg-

zisztenciális megoldhatatlanságáról tudósít; a tehetetlen viaskodást előhívó szi-

tuáció képtelenségéről (Falstaff fogyókúrája avagy a megkésett boldogság). Ha-

sonló az Esti szédülések egyetemes alapélménye is: a lakodalmas nép, miután 

éjszaka hazafelé menet kierőszakolja, hogy még körhintázhasson, rajta ragad a 

vég nélkül pörgő hintán — a szintén az egyik ülésre felpattanó kezelő legénnyel 

együtt, aki azt hitte, kevesebb benzin van a motorban. Hajnalra már csak élette-

len testek, lógó végtagok, szakadt ruhafoszlányok csüngenek alá reménytelenül 

a magasból. Az apró tévedés — egy semmiség — és a kísérteties végzetszerűség 

katartikus látomásába bűn és bűnhődés, vágy és csömör, telhetetlenség és meg-

lakolás, gyanútlan kezdet és céltalan végkimerülés, élet és halál metafizikája 

sűrűsödik; a komoran groteszk vízió véletlenszerűség és a befolyásolhatatlanul 

ateleologikus örök körforgás abszolútumában való részesülés egybeesését, a pil-

lanat és a lebírhatatlan, végtelen idő (semmi és minden), a látszólagos mozgás-

szabadság, a látszatidő és a ciklikus, időtlen mindig ugyanoda érkezés felfogha-

tatlanul titokzatos összetartozását nyomatékosítja. 

 

 

4. 
 

Rövidebb elbeszéléseiben, jegyzetszerű karcolataiban, tárcanovelláiban és 

humoreszkjeiben Bálint Tibor az emberi visszásságok kipellengérezésének to-

vábbi számtalan variációját szolgáltatja — babonás hiszékenység, öncsaló illúzi-

órabság és hamis erőfitogtatás felderítésétől (A pecsétgyűrű, Trombitáljatok, 

disznók, Monokristályok szerkezete, Önarckép szerencsepatkóval) a hanyag fele-

lőtlenség, nemtörődömség, köpönyegforgató hazudozás és gőgös otrombaság le-

leplezésén keresztül (Van-e ébren valaki?, A tékozló fiú, Holland kakaó, Család-

látogatás, Fagylaltszezon) látszat és valóság meglepő disszonanciáinak kifigurá-

zásáig (Magával sem élnék egy szigeten, A madárfejű tagló, Szomjas juhász). 

Ami az írói módszer alapsajátossága — hogy az embertermészet kimeríthetet-

lenségéről valló jelenségszilánkok önmagukban emelkednek típusokká, egy-

szersmind megszemélyesedő példákká, vagyis az elvont-tipikus és az érzéki-



 19 

 
perszonális közötti azonosító áttétel közvetlen és maradéktalan (ezért a „beszé-

lő” szereplői nevek tömkelege: Motyogó Mátyás, Másodi, Sikolya Eszter, Talán 

úr, Enny Anna, Nokedli, Böhöm-Nagy, Romvári, Vén Emil stb.) —: az itt is tö-

mény stíluserővel, a szinte dallamos lejtésű, csiszolt mondatformák, a tájnyelvi 

szavak, a szóképek, a hasonlatok, a míves szépségű és kifejező-láttató hatású 

igék és jelzők, az onomatopoetikus eszközök lebilincselő energiájával érvénye-

sül. A Zsebtükör, a Légyfogató hintók, az Irodalmi ínyesmester című ciklusokba, 

illetve a Kenyér és gyertyaláng (1975) és a Nyargaló ihlet (1988) című kötetekbe 

foglalt esszék-kisesszék, publicisztikus vallomások, glosszák, lírai fantáziák, pa-

rodisztikus zsánerképek azonban nemcsak gyakorolják esetleges és általános 

(jel és jelentés) célratörő — stilizáló példálózással, illusztrációval, hiposztázissal 

gyorsított — egybejátszatását, hanem magyarázzák, fejtegetik is: ars poetica-

szerűen taglalva az érzéki és a szellemi szférák harmóniájának a szükségessé-

gét, az egyszerű, természetes és a meggazdagító erkölcsi-kulturális értékek, il-

letve a felzaklató, megfaggató létigazságok összekapcsolásának a fontosságát. 

Egyszerre fogékony a művész „szavakra” és „szívekre”, „illatra” és „filozófiára”, 

együtt pillant rá az írói szem „kenyérre” és „gyertyalángra”, „látomásra” és 

„kényszerzubbonyra”, „abszurdra” és „naturalizmusra”, s von kontrasztot „há-

borgás” és „békesség”, „nyugtalanság” és „tündérvilág”, „istenek” és „halandók”, 

„műkedvelők” és „tehetségek” között — mindent viszonyítva és társítva. A Nap-

lopó, a Töredelmes vallomások, Az emlékezet állandósága gyűjtőcímű ciklusok 

jegyzettöredékei, gondolatszilánkjai, szubjektív értekezései és kritikái (s Bálint 

Tibor további tanulmányai) olvasmányélményeket, műhelygondokat, világ- és 

magyar irodalmi remekműveket s jeles kortársi alkotásokat (például Nagy La-

jos, Asztalos István, Sütő András, Bajor Andor, Panek Zoltán, Fodor Sándor, 

Lászlóffy Aladár stb. életművét) elemezve feszegetik a humán kultúra egzisz-

tenciális-társadalmi szerepének, „hasznának” talányos és felkavaró kérdéseit, s 

pécézik ki szellemesen-szemléletesen az irodalomértés furcsaságait, a megköze-

lítés felszínességeit: a sznobizmust, a divatozó nyegleséget, az epigonizmust, a 

primitív valóságutánzás számonkérését. A töprengő, gondolkodó író az esztéti-

kai hatásformák mivoltát és emberi jelentőségét világteremtés és stílusminőség, 

illetve intellektuális befogadás és primer műélvezet egységében boncolgatja — 

Balzac, Dosztojevszkij, Csehov, Kafka, Hemingway és mások ihlető zsenialitása 

alapján. Tolsztojjal vallja: „úgy kellene írnunk, mintha a szomszédos szobában 

mindig épp haldokolna valaki”. S úgy érzi, ha az „öreg gróf” annyit is mond velő-

sen, hogy „süt a nap”: „az ember oly boldog meglepődéssel siet az ablakhoz, 

mintha egy februári reggelen azt közölték volna vele, hogy az éjszaka lombot 

hajtottak a fák”. Ilyen és hasonló intuitív, a képi és a fogalmi megnevezést pró-

zaversszerű finomsággal egymásba remegtető kisportrék, miniatűr tollrajzok 

idézik meg a világkultúra halhatatlanjait — „képekben kiáltva ki az iramló 

képzelet mámorát” (Láng Gusztáv), „a műveltség örök nagy hangulatát” lehelve 

(Lászlóffy Aladár) — Dantétól, Villontól Picassóig és Daliig. Ezek az „Arcképek a 

köröm hátán” magvasak, lényegkimetszők, pontosak és cizelláltak (mint Ká-

nyádi „körömversei” és versportréi, Lászlóffy Csaba „szavaink szépapáit”, vagy 

Király László „a régi mestereket” szólító-ébresztő költeményei), s hol bravúros 

stílusimitációkkal, fiktív öntanúsító gesztusaiban, hol delejező lírai festmények-

ben markírozzák az erkölcsi és szellemi mértéket állító személyiség művészi 
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habitusát, etikai szenvedélyét: a kiválóság és a vállalás mibenlétét; Petőfi „ma-

gasra tartott kardjára füzérben szúródtak fel a véres hattyútollak”, s „egyszerű” 

és „fennkölt” mozdulata utánozhatatlan; Arany János „ajkai közül gyöngéden 

kivette a szót”, s az „színarany”; Móricz Zsigmond „nagy piros hátú kenyereket” 

sütött, hogy tápláljon vele egy népet; Csehov pedig „egy szem rózsabogyót vesz 

elő a felső zsebéből, a magasba tartja, s a következő pillanatban már az égő 

csipkebokor lobog előttünk”. 

A bővülő témakörökkel és -variációkkal építkező Bálint Tibor-életműben az 

alapgondolatok, a vissza-visszatérő, ismerős motívumok szervesen fejlődnek, 

lombosodnak — átültethetően más-más műfajokba is. Például a Zokogó majom-

nak vagy a Falstaff fogyókúrájá…-nak dramatizált változata is készült (Sánta 

angyalok utcája, illetve Az engesztelés napja címmel), az önéletrajzi mozzanato-

kat vagy a mesei (fabulisztikus, fantasztikus) ötleteket pedig ifjúsági és gyer-

mektörténetek hangszerelik át (Bálint Tibor évtizedekig munkálkodott a Nap-

sugár című kolozsvári gyermekirodalmi lap szerkesztőségében; jelentősebb me-

séskönyvei: Búcsú a rövidnadrágtól [1964], Kifli utca, zsemle szám [1978], Én 

voltam a császár [1984], A háromszáz esztendős pacsirta [1986], Végtelen világ-

bajnokság [1999]); s még a fontosabb prózai műfordításokban is megfigyelhető 

az írói látás és az eredeti (elsősorban román) mű közötti bizonyos affinitás, té-

ma- vagy jellegrokonság. 

A szertekalandozás azonban csak az egyik tendenciája ennek az eredendően 

novellista vénájú, a kisformákat kedvelő elbeszélőművészetnek. A másik a bur-

jánzó motívumokat átölelő, összefoglaló, szintetizáló igény. Ennek újabb — a 

Zokogó majom utáni második — kicsúcsosodása a Zarándoklás a panaszfalhoz 

(1978) című, „párhuzamos életutakat” összekomponáló nagyregény. Folytatás is 

ez a történetegyüttes: a háborút követő „vaskor”, a totális diktatúra első fázisá-

nak — az ötvenes éveknek — a véres valóságát teríti elénk; mint „igaz krónika” 

és „tanúskodás” a „törvénysértések”, a „személyi kultusz korszakának nevezett 

idő embertelenségeiről” — egyszerre „tárgyszerű” és „poétikus” nyelvezetű elő-

adásban (Sütő András). Az ábrázolt életsorsokat összekötő kapocs egyrészt ma-

ga a terror fülledt, áporodott levegővel mérgező lélekgyilkos világa, másrészt a 

nyüzsögve eluralkodó téboly, az emberrohasztó pszichózis megsokszorozódó ese-

tei közötti analógiák összefüggésrendje. Bálint Tibor itt elemében van: az önma-

gát meghazudtoló, önmagából a felismerhetetlenségig kivetkőző emberi lény, 

vagy az éppen a benne lakozó sátáni szörnyeteggel azonosuló, ördögpofájú te-

remtmény viselkedése igazán az ő tollára való; s annak a társadalmi berendez-

kedésnek a virulása, amelyben a beteg, elfajuló ösztön olyan beteg társas viszo-

nyokat és hatalmi mechanizmusokat szül, hogy azok ne csak megengedjék, ha-

nem éppenséggel még erősítsék, ösztökéljék is a kártékony egyéni aberráció 

vadhajtásait. A galád alantasságokkal telefertőzött társadalomban az önkény-

uralom, a teljhatalom központi és helyi struktúrái keretet és alkalmat adnak, 

gerjesztik és elszabadítják az aljasságot — hiszen maguk is arra épülnek. Bálint 

Tibor antropológiai víziója nagymértékben táplálkozik a freudizmussal rokon 

felismerésekből. Az egyedek a nemiség, az erőszak meghatározó ösztönparan-

csainak ütemére ránganak, az élet- és a halálösztön általánosan elvakító befo-

lyásától terhesen, s az elfojtott vagy elfojtatlan szexualitás és agresszió ösztön-

mélyéből fellávázó indulatok felelnek a tárgyiasult szexuális vagy társadalmi 
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agresszivitás korlátlanságáért. S a tudatalatti viharzás és a másokat leigázás 

tudatos, objektivált szerkezetei között, a kontrollálhatatlan vágy, impulzus és a 

csillapíthatatlan tettlegesség viszonyában olyan kölcsönhatás munkál, amely 

szabad utat nyit a heveny szexuálpatológiai elfajzások, a pszichotikus ferdesé-

gek és mindenféle perverzitások eláradása előtt. — A freudi-pszicho-logista 

érintettségű emberképet azonban általánosabb biologista-szociáldeter-minista 

vonatkozások (az „ember embernek farkasa” sugallatú képzetek) is rétegezik 

(innen a szenzualista-naturalista-[neo]expresszionista intonáció helyénvalósá-

ga), sőt a biblikus-ószövetségi hangütés fortissimója, ódon-ókori veretessége 

egyetemesíti: a romlást és a bűnt, a patológiát és a bűnösségszemléletet mitolo-

gikusan-eszkatologikusan társító erkölcsi prófétizmus univerzalitása. Mindeme 

hiperbolikus „égig növesztés” különös módon egyensúlyoz a regényben az apró-

lékosabb, kidolgozottabb leírásmenet realizmusával, a részleteket bőségesebben 

görgető — s az analitikus lélektanisághoz közelítő — cselekményvezetés folyé-

konyabb, tempósabb nyugalmával; a felnagyítás klisészerűsége a beszédmód 

higgadtabb mértékletességével. 

Az utálatos és ismerős gaztettek elkövetői is egyszerre plasztikus, életszerű 

figurák és idomtalanná stilizált sűrítmények, akiknek „nyújtózó” „árnyéka” a 

„napot” is „elfödi”. Zsákos, a falusi néptanácsi titkár, a kontraszelektált karrie-

rista, tele alsóbbrendűségi komplexussal és kompenzációs akarnoksággal: a bol-

sevik autokrácia kiváltságosainak őspéldánya. Hitványsága (részegeskedik, ap-

ját nem temetteti el), magánakciói (goromba nemi ingere az intelligens tanítónő, 

majd a rettegő, kis testi hibás adminisztrátornő megkaparintására sarkallja), 

rémületkeltő, vandál intézkedései (ki akarja irtatni a falu kutyáit) közutálat 

tárgyává süllyesztik. A sebzett, véresen szenvedő kutyák görcsös éjszakai voní-

tása és a vérengző, vonagló lelki gnóm űzöttsége, elvetemültsége (s kudarca: a 

„dongalábú” titkárnő féltékeny ura borotvával összekaszabolja) harsányan exp-

resszív pszichikus tájfestésben egységesül. 

A mindenkori hatalmat elvtelen pálfordulásokkal is kiszolgáló, pozicionált 

értelmiségi prototípusa Kenyér Pál, aki mint teológus előbb lázas istenhívő, 

majd iskolaigazgatóként ugyanolyan fanatikusan, idülten vakbuzgó ateista; s 

ekként az ártatlanokat halálra üldöző törvénytelenségek ridegen számító béren-

ce. Álhit, bigottéria, kicsinyes merevség és hataloméhes neofita túllihegés dü-

höng benne, a besúgórendszer, a szűk látókörű ideológiai megbélyegzés, a tu-

datátprogramozás gyilkos intézményes eszközeivel felfegyverkezve. A szintén 

hitehagyó Bárány Lajos, a nyomorék, trágár „Antikrisztussá” vedlő aposztata 

élettársait, gyermekeit emészti föl fajtalan bujálkodásával; egyik fiára alvilági 

orgiákkal, parázna tivornyákkal hozza rá a vérbajt. Érzéki hánykolódása és sze-

szélyfüggősége végül az őrültek házába löki, ahol a füvet legeli — magát Nabu-

kodonozornak vélve. 

Az alaptalan rágalmazások, feljelentgetések, jogtalan rendőri zaklatások, a 

társadalmi és társadalomalatti obszcenitások virulens képviselőinek ellentét-

párjai és tönkretett áldozatai a megtépázott szelídek, a megfélemlített falusiak, 

a tisztességes, szolgálatkész és türelmes kisértelmiségiek, a hatalom becsületes 

szellemi ellenfelei: orvosok, tanárok, diákok, fiatalok; vagy az az apácáknál ne-

velkedett Vecserda Teréz, aki zokszó nélkül gondozza beteg családtagjait, naivul 

férjhez megy egy ővele — az ő szeplőtelenségével — pusztán ferde érzékeit fel-
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csigázni óhajtó, majd őt el is hagyó romlott homoszexuálishoz (habár viszolyog-

va, mint Németh László „iszonyodó” Kárász Nellije), s annak örökletes terhelt-

sége miatt (mivel magzata torzszülött lenne) kénytelen abortálni is. Fivérét az 

1956-os magyar forradalom ürügyén a romániai magyarság ellen elharapódzó 

bosszúhadjárat idején koholt vádak, koncepciós per folytán bebörtönzik — s az a 

fogházban leli halálát. Teréz azonban krimibe illő találékonysággal és vesze-

delmek között kihantolja bátyja csontjait a rabtemető jeltelen sírjából, hogy a 

többi hozzátartozó összegyűjtött maradványai mellé szállíthassa. E „levétel a 

keresztről”, e gyenge, törékeny, meggyötört asszonynak a szégyentelen hatalmi 

rendszerre rápirító antigonéi lázadása intő mementót állít, kínenyhítő reményt 

és megváltáshitet sugároz, s kegyeletátörökítő ragaszkodást a családi, közösségi 

passió tisztán őrizhető tanulságaihoz, a mártírok emlékének „legendáihoz”. 

Az erdélyi magyarság utóbbi fél évszázados kálváriájának egészét pedig Bá-

lint Tibor eddigi utolsó regénye, a Bábel toronyháza (1996) összegezi katartiku-

san. Az erdélyi-kisebbségi irodalmi és kulturális önszemlélet hagyományos 

hangsúlytöbblete a mitikus-biblikus sorsazonosítás emfázisából származik: a 

magyar nemzet(töredék) szenvedéstörténetének folytonos ó- és újtestamentumi 

sorspárhuzamokba és -metaforákba emeléséből. A szakrális-bibliai jelentésvi-

szonyítás perspektívája ebben a műben egy eszelős diktatúra, egy földi infernó 

bugyraiba merített népközösség végeláthatatlan pokoljárását fogja át: a kelet-

európai kommunizmus testet öltött kísértetének — s a keleti despotizmus sovén 

magyar- és kisebbségellenes etnokratizmussal totalizált romániai válfajának — 

az életsenyvesztő végzetét. Valódi történelmi „haláltánc”, ó- és középkori rette-

netű világvége-hanyatlás ez, egy apokrif örök „Bábel” égostromló önistenítésé-

nek, észvesztő tömegbolydulásának és -nyomorának a fátumbeteljesítő kataszt-

rófája. Northrop Frye szerint a Jelenések könyvében a „látvány apokalipszise” 

után következik „az olvasó elméjében” lezajló „részvétel apokalipszise”, amely 

„átvezet a gyötrelmek, megpróbáltatások és ítéletek törvényesített látomásán 

egy második életbe”, hiszen a Biblia a „szabadság kiáltványa”, amely ledönti a 

„szorongás-építményeket”. Ez a regény ebben az értelemben nyer keresztülvilá-

gító és megszabadító sorsjelképi erőt: az apokaliptikus lényeget úgy vizionálja, 

hogy az kizárólag a radikális-transzcendentális kitörést és túllépést igazolhatja. 

Ezért is hiteles mint „nagy Elbeszélés”: a szempontviszonylagosság, a jelentés-

szóródás korában a közvetlen kollektív egzisztenciális, létezéstörténeti igazsá-

got tapintja ki s ragadja meg, azt a lét és nemlét feltétlen alternatívájáról meg-

bizonyosodó sorstapasztalatot, amely kétségtelen érvényességgel tehet különb-

séget pusztulás és megmaradás, kereszthalál és feltámadás között. 

Létigazság és ismereti igazság egybeesik; megélés és reflexió, valóság és fik-

ció ugyanarra mutat. Belülről és kívülről ugyanaz látszik: az időben és térben 

szétnyúló, az egyes életpályák és életjelenetek mindegyikét megszabó valóságos 

embertelen világképtelenség. Tökéletes és sötét elviselhetetlenség, amelyben 

nincs részletmegoldás vagy külön-kiút. Az abszolút rémuralom farsangol, s az 

abszurdum realitása és a realitás abszurduma. Huxley, Orwell nyomdokán az 

émelyítően bizantin tirannizmust a természeti csapás elkerülhetetlenségének 

groteszk vonásaival ruházza fel itt Bálint Tibor. Mintha ördögi elrendeződéssel 

működnék a talpnyalókkal körülhízelgett paranoiás kényurak és a megtaposott 

rabszolgák társadalma. 
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Ha a Zokogó majom a „lumpentársadalom sokrétűségét” „nemes hevülettel” 

és „rejtett belső titkok” „felpattantásával” (Féja Géza) érzékeltette, s ebben tö-

rekedett szintézisteremtésre, a Zarándoklás a panaszfalhoz pedig mélypszi-

chologikum és személyközi zsarnokoskodás korjellemző áttételeihez igyekezett 

hozzáférkőzni (noha némi egysíkúsággal és modoros kiszámíthatósággal), akkor 

a Bábel toronyháza mindezt felfrissíti és továbblendíti: a társadalom teljes ke-

resztmetszetére és hierarchiájára (a „toronyház” összes emeletére) nyitva, a kis-

emberi, alsó és középrétegbeli viszonylatokon kívül a hatalmi piramis csúcsán 

tomboló legfőbb kegyetlenkedők és szenvedtetők viselt dolgait is végigpásztázva. 

S időben is betetőzi az eddigieket; ezt a „valójában összefüggő regényfolyamot” 

vagy „trilógiát” „a Trianon utáni állapotokból indítottam, a Zarándoklásban a 

Gheorghiu-Dej hatalmának kiteljesedését regélem meg, s ebben az utolsó köny-

vemben Ceaușescu agyonlövéséig az elmúlt huszonöt évet” is „megörökítem” — 

fogalmazza az író. 

A roppant tér- és időkoordinátákat kifeszítő eseményrengeteg csakugyan vé-

gigvezet az egész újabb kori román politikatörténeten. Az „éleződő osztályharc” 

kezdeteitől, a „vörös” rezsim megszilárdulásától, az öntömjénező hatalmi klik-

kek vetélkedő machinációin keresztül Ceaușescu — a hajdani kissé debilis, de 

annál kíméletlenebbül harácsoló „csiszlik” suszterinas, a tolvajlási sikerekkel és 

álnok furakodásokkal felfutó „első szocialista fáraó” és volt tökmagárus felesége 

— horribilis „aranykorszakáig” halad ez a rémhistória — az értelmesebb veze-

tők eltüntetésének és titkos kivégzésének, a likvidálásoknak, a Duna-deltai 

kényszermunkatáborokba deportálásoknak, a bebörtönzéseknek, a főként a ma-

gyarságot célzó genocídium mindennapos gyakorlatának a bűntényözönén át. S 

beletorkollik egy hallatlan történelmi gazságot huzamosan fenntartó és milliók 

tragédiáját okozó cezaromán egyeduralomba. 

E társadalmat kettéhasító elképesztő császárság nem nélkülözheti a végre-

hajtók, a szekértolók hadát; a militarista erőszakszervek fenevadjait. Az öntelt-

ségtől „leffegő” alsó ajkú brutális, gyilkos rendőrök, a magyart hazátlan bitang-

ként („bozgor”-ként) gyalázó „államvédelmi” tisztek, a kilakoltatásokat, kitelepí-

téseket, az elrománosító betelepítéseket, a totális csődöt siettető iparosítást és 

urbanizációt, a természetes élet- és gazdaságközösségek, a magyar intézmények 

szétverését büntetlenül vezénylő-intéző apparatcsikok és fogdmegek garmadája 

tolong itt. Van, aki a hivatalos történelemhamisítás felkentje, s más, aki a főve-

zér születési dátumához akarná átigazítani a naptár-számítást. Velük szemben 

égbekiáltó a megalázottak esélytelensége; a megölt fiát kutató — és ezért szin-

tén az életével fizető —, „vinnyogó” csontú öregasszonyé, vagy azé a Szabédi 

Lászlóé, aki valahai baloldali illúziójára és erőfeszítésére mint krónikus tév-

eszmére, átkos vakhitre („Mefisztó elvtárssal” való „parolázásra”) döbben rá, s 

becsapottságában és önmarcangoló kiábrándulásában csak a vezeklő önleszámo-

lást, a kiérdemeltnek vélt kérlelhetetlen magabüntetést: az öngyilkosságot vá-

laszthatja (mint Székely János Mórokjában). Így rögzül kétségbeesett cselekede-

te viszont a morális integritás és megmaradás, illetve a magyar önrendelkezés 

végvárának, a kolozsvári Bolyai egyetemnek az 1959-es felszámolása elleni til-

takozó mártírium alaplegendájává. 

A mű kulcsregényszerűsége (Ceaușescu itt: Hamudius; Elena, kéjsóvár, hisz-

térika uralkodópárja: Nicoleta; az iszákos, nőcsábász gengszter, a strici tivor-
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nyalovag Nicu fiuk — és büszkeségük —: Főfi; Kolozsvár: Szamosvár, Szabédi: 

Húsvéti László — és így tovább) a valósághűséget, a tárgyi-történeti pontossá-

got dokumentálja. Mindaz a csaknem hihetetlen mértékű őrültség, ami egyszer-

re merő kabarétréfa és merő tragikum, kicsattanó, abszolút komikum és tömény 

kilátástalanság, lidércnyomás és konkrétum, s maga a történelem groteszk ab-

szurditása: megtalálta az íróját. Az uralkodó klán korrupt nepotizmusa, palota-

birodalma és a földbe-sziklába vájt odúkban, kőfalakra tákolt rozoga viskókban 

lélegző siralomvölgy elevensége, a töméntelen alaktalan lelki fenomén sokadal-

mi monumentalitása, pittoreszk összetorlódása: mind-mind újraköltött témája a 

(Bosch, Brueghel táblaképeire is emlékeztető) bámulatos Bálint Tibor-i regény-

látványosságnak, az ágas-bogas cselekményszövedéknek és a kanyargós epizó-

doknak, s alkotórésze a románcos szomorújáték mélabújától a fekete vagy 

akasztófahumorig, a balladától a viccig, a szakrálistól az alpáriig csapongó poli-

fóniának. Amelynek tartozéka a népi hiedelemvilág babonás lehelete, s a nosz-

talgia is: az, ami az éppen nem szent Sánta Mária körül leng. Mert ez az ere-

dendően jóravaló utcalány átkozódó és fohászkodó imával, ráolvasással tartóz-

tatná föl a nagyvárosi kültelek, a szegénysor televényének elsöprését, az álcivi-

lizáció buldózereit; s még hosszú évtizedek múltán, messze külhonból megtérve 

is az egykori bordélyház utcáját, az eltűnt régi sikátorokat keresi révülten bo-

lyongva — az emléksajgással a számunkra való lét csúnyaságot és szépséget ér-

tékfüggetlenül keverő öntudatlanságába merülve, a feltoluló létmegérzés bor-

zongató irracionalitásának átengedetten —, sírva-sóhajtva: „mért múlik el min-

den, ami szép?… Miért?…” 

A Bábel toronyháza krónika és számvetés; a jelenbe érő (befejezett vagy befe-

jezetlen?) múlt olyan mély és egybelátó feldolgozása, mint a mai erdélyi (vagy 

erdélyi vétetésű) prózairodalom többi hasonló súlyú alkotása: Szilágyi István 

Agancsbozót (1990), Székely János A másik torony (1988), Köntös-Szabó Zoltán 

Trianon gyermekei (1992–1997), Szabó Gyula A sátán labdái (1978–1981), Pusz-

tai János Tatárjárás (1984–1996) vagy Bodor Ádám Sinistra körzet (1992) című 

műve. Írója így vall: „lezártam azt, amit egykor elindítottam, úgy érzem, tisztes-

séges író voltam. Valószínűleg rövid műfajokban fogom megírni, amit Isten még 

rám szabott. Novella, karcolat, napló, vallomás”. Bármi, ami a nem fakuló aggo-

dalmas sorstudattal panaszolhatja a „gyehenna mélységeit”, a „szutyok”, a „zűr-

zavar” világát, a „szétszórás” és a „kipusztítás” veszedelmét: az erdélyi magyar 

létdrámát — a megcsonkított Sütő Andráshoz szóló 1990-es levél (a Keserű fo-

hászkodás) tanúbizonyságának szellemében. Az elhalványíthatatlan erkölcsi és 

művészi önbecsülés, hit jegyében — s az alkumentes nemzeti önazonosság el-

vesztegethetetlenségének reményében. 

 

 

 


