
pérõl se mond le természetesen. Önmagában idézi föl
saját gyerekkorát – ez a legfontosabb –, és azt a saját
gyerekeirõl szerzett tapasztalataival szembesítve mesél,
szórakoztat és nevel. Azt már tudjuk, hogy a kisgyerekek
és a felnõttek mennyire szeretik Lázár Ervin meséit.
Most már a nagyobbakon a sor. 

Szeretném, ha az olvasóközönség észrevenné, hogy
nagyon fontos könyv született. Példásan szép stílusban
tartott mûvel gazdagodott az ifjúsági irodalom, amelyre
régóta vártak a tanítók, a szülõk és – reményeim szerint
– az olvasást mégis megszeretõ gyerekek.

Alföldy Jenõ

Rott József Greve-díjas író, mintha a XIX. századvégi pró-
zaírók – gondolok itt elsõsorban Petelei Istvánra és Bródy
Sándorra – kortársa lenne. Olyan helyzeteket, sorsokat, arc-
éleket rajzol meg, melyek túlságosan kisstílûek ahhoz, hogy
bármiféle heroizmust láthassunk mögéjük, mégis elég hõsi-
esek ahhoz, hogy végleg feledésbe merüljenek. Rott József
a határhelyzetben élõ emberek írója, azoké, akiket vala-
milyen erkölcsi paradoxon határoz meg, azoké, akik felett
hajlamosak vagyunk pálcát törni, de ugyanúgy képesek va-
gyunk felmenteni õket vétkeik alól. Éppen ezért rokonítha-
tó írói világa a magyar novellát a székely balladából táplál-
kozva megújító Peteleiével, és a Nyomor naturalista írójáé-
val, Bródy Sándoréval. A Csaposok, cselédek, csavargók
írója mégis egyéni, innovatív hangot képvisel kortárs pró-
zánk széles palettáján. Deheroizált hõsei mögé minden
egyes esetben élénk és pontos szociografikus tablót fest, az
olvasót örök bizonytalanságban tartva, hogy az elõtérben ál-
ló emberi sors vagy a háttérben álló társadalmi látkép érde-
kesebb-e. A feszültség így sokkal élesebb az egyes novellák
nyelvi felépítményében, szerkezetében, mint a cselekmény-
ben. Rott József novellisztikája mintha hidat verne a
(poszt)modern szövegirodalom és a hagyományos, cselek-
ményes széppróza között. Különös elbeszéléstechnikai eré-
nye, hogy elõszeretettel váltogatja a nézõpontokat, gyakran
megesik, hogy a háttérben álló kocsmai hõsök egymás sza-
vába vágva mesélik el a központban álló szereplõ történetét,
vagy pedig, mint egyik legjobban sikerült elbeszélésében, a
Cselédszerelemben is teszi, az egyik központi alak tudatán
szûri át a valóságos cselekményeket.

Rott József azonban ebben a kötetben más szempontból
is átlépi az elbeszélések szabályait, és erõs motívumrend-
szerének köszönhetõen Bodor Ádám Sinistra körzetéhez
hasonló összetett regényt alkot. Mintha egy kistérség – sõt
az olvasó gyakorta azt érzi, hogy csak egyetlen falu – tör-
ténetét rajzolná meg, gondosan idõrendbe illesztve az el-
beszéléseket. Szereplõi bár többnyire ide-oda hányódó,
befejezhetetlen és folytathatatlan életet élnek, azért egy ap-
ró családregény is kirajzolódik a háttérben, a Mérészék
családregénye, melyet nem is a generációs viszonyok,
konfliktusok teremtenek meg, hanem az apáról-fiúra szál-
ló borbélymesterség. Ez a Mérész-história egyetlen elbe-
szélés erejéig aztán a szociografikus háttér-tablóból az elõ-
térbe emelkedik (Megbocsátás), ahol a halott apa és az élõ
fiú jelleme egymásnak feszül, konfliktus mégsem teremtõ-
dik, mivel két különbözõ létrendhez tartoznak. Rott József
amúgyis gyakran különbözõ, egymásból elérhetetlen törté-
néssíkokba helyezi a különbözõ értékrendeket, vagyis a fe-
szültség lehetetlenségével teremt feszültséget. A valós
konfliktusoknál mintha jobban érdekelnék a lehetséges
konfliktushelyzetek.

Akötet legerõteljesebb motívuma mégis az árvíz, mintha
ez az emberi világ felett álló erõ lenne valójában a világ
(újra)alkotója, mely közvetlenül vagy közvetve gyökeresen
változtat meg, tesz tönkre emberi sorsokat. Éppen ezért pon-
tos megfigyelésre vallanak Papp Endrének a Csaposok, cse-
lédek, csavargók hátlapján olvasható szavai: „Rott József
történeteinek szereplõi… hordoznak magukban valamit… a
víz alapelvébõl is. Két lábbal állnak a földön, mégis a víz-
hez hasonlóan tudnak idomulni bármihez, betöltik a kínál-
kozó réseket.” A hõsök életét sokkal inkább e (bennük is
jelenlévõ) természeti erõ alakítja, eltávolodva sorstól és
morstól, mint a saját maguk által felépített személyiség.
Sõt nincs is személyiségük, amit felépítettek volna, mint-
ha mindenkit a víz teremtett volna meg. Rott Józsefnél az
ember sokkal inkább ökológiai tényezõ, mint saját magá-
ból építkezõ lény. Talán épp ezáltal lesznek a Rott-hõsök
mégis rokonszenvesek, lehetetlen õket erkölcsi mércével
körbefogni, ahogy egy természetfilmben se lehet elítélni a
gazellát felzabáló oroszlánt. Nincs ember, természet van.
Mégsem öncélú naturalizmus ez, mert éppen azokban a
pillanatokban rajzolódik a mûvek hõseinek a legemberibb
arca, amikor a náluknál nagyobb erõk hatására tehetetlen-
né válnak, amikor alábuknak saját pokluk legsötétebb
bugyraiba. Mintha Rott József azt hangsúlyozná, hogy az
embernek nevezett ökológiai tényezõ bukása által teremtõ-
dik meg az az érték, amit emberségnek nevezünk. Ennek a
prózának ezért erénye, hogy a mai világ sikereibõl építke-
zõ személyiség mítoszának alternatívát teremt a saját bu-
kásából felépülõ ember mítoszával.

Ijjas Tamás
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