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A TÓTÁGAS ÁGAZATAI 

ÖRKÉNY ISTVÁN: EGYPERCES NOVELLÁK 

I. „A világ fejtetőre állf' 

A groteszk-műfaj mai változatának őse nem Kafka. Még 
Ambrose Bierce sem, Swift sem. Örkény István erre is csatta-
nós választ tud, hogy hát akkor hol az ős, ki az ős: az emberi 
testtartás, vagyis átlagának fordítottja. „Szíveskedjék terpesz-
állásba állni, mélyen előrehajolni, s ebben a pozitúrában 
maradva, a két lába közt hátratekinteni. Köszönöm." Ez a 
toldalék elengedhetetlen része a képnek. Örkény a látásmód 
kötelező eredetiségén kívül ezt adta hozzá még: Budapestet, az 
idevalósi gondolkodásmódot, a kiszólások-mögött it. Nem 
mintha ettől bármely megyeszékhelyen például kevésbé volna 
érthető egy-egy egyperces; de valahogy úgy mégis. 

Ezt az utóbbi megjegyzést pontosabbá tesszük, ha a pesti 
humort gombostűre szúrva látjuk. 

Kafka azt írja, egyebek között: 

„Nagyapám mondogatta mindig: - Az élet megdöbbentően rövid. 
Most, ahogy visszaemlékezem, úgy összezsugorodik, hogy például alig 
értem, fiatal koromban hogyan szánhattam rá magam arra, hogy a 
szomszéd faluba lovagoljak, és ne féljek attól, hogy — eltekintve a 
szerencsétlen véletlenektől - még a megszokottan, szerencsésen eltelő 
élet hossza sem lesz elegendő egy ilyen lovaglásra." (A szomszéd falu. 
Elbeszélések. Bp. 1973.) 

Örkény így folytatja, miután fejjel le beálltunk: „Most 
nézzünk körül, adjunk számot a látottakról." Ez a magabiztos 
kivárás, a kiérlelt formai teljesség bizonyossága ugyanügy alko-
tóeleme Örkény rövidírás-művészetének, mint a meghatározha-
tatlan jellegű helyhezkötöttség. S ha ez utóbbiról sok, előbbi-
ről aránylag kevés szó esik. Novelláit — nem az egyper-
ceseket — olvasva úgy érzem: a mesterség eszközeivel végsőkig 
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kalapált képződmények; a klasszikus stíluseszmény sem talál-
hat semmi kivetnivalót benniik-rajtuk, és ugyanúgy újraolvas-
hatok a számomra, mint Chandler, Fitzgerald, Ottlik, Salinger, 
Csehov és mindenki, aki — alkotott légyen bármi műfajban - a 
szövegminőség örökkévalóságában, író, hitt. Nem okvetlenül az 
összes „tömör" vagy rámenős prózaírást jellemzi ez, és nem 
óhatatlan velejárója a maradandóságnak. 

Csak nem árt, ha van. 
Mármost az egyperces-műfajjal (a „műfaj" szót sehol sem 

használom tudományos terminológia igényével) Örkény olyas-
mire bukkant, ami a lazaságot, a kitekintést, az azonnali ref-
lexió intellektuális és közérthető vonatkozásait a fentebb nyer-
sen vázolt stíluseszmény élésének lehetőségével párosítja. 

Az egyperces novellák java többségét is újra meg újra olvas-
hatjuk; s nem okvetlenül — ismételjük a fordulatot — a tartal-
muk miatt; bár egy-egy fordulat, csavarás örökre feltárhatatlan 
mélységeket nyit; ebből a szempontból a magyar irodalomban 
Karinthy Frigyes kezdett meg bizonyos utat. Örkény előtt is. 
* Nem szégyen ez a sok rokonság. 

Kafkát irodalmunkban a legtalálóbban Weöres Sándor köze-
lítette meg. Azt írja a Le Journal című versben (amely egyéb-
ként szintén Örkény-rokon): 

hellén szám héber látomás 
egymást pocsékul elrontotta 
menny-gyümölcs és pokol-tojás 
lett paradicsomos rántotta 

oráng geh weg ne nézz oda 
úgy sem tudhatsz segíteni 
mindez természetes csoda 
szól Kafka Franc az isteni 

A teljesen inadekvát nézéslehetőség - Franz Kafka „bemé-
résének" zsurnálváltozata — mint jelenségmeghatározó telitalá-
lat, s mindez ál-újság formájában: az idézés szentségtörő önké-
nyének egyetlen elkerülési módja. A „természetes csoda" és a 
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segíthetetlenség, párosítva az ősképszerűvel, s mindez az euró-
pai kultúra sajátos megfogalmazásának talapzatán ^ nyolc sor-
ba ennél több nem fér. Az ilyen tömörség sikere mindig attól 
függ, mekkora szikrák pattognak a pólusok között; bizony, 
Örkénynél, ha elemében van, jó nagyok. 

És lényegesek. 
Kafkától mert mégis őt a legkézenfekvőbb idéznünk, a 

legkisebb közös többszörösként - , szerencsére, minden ab-
szurdra-groteszkra vállalkozó különbözik, lia a kiszolgáltatott-
sága kisebb. Nem úgy értem ezt, hogy holmi külső függőségtől 
mentesebb; ilyen írói verseny Örkény tollára illő vállalkozás 
lenne, nem taglalom a kérdést. Kafka kiszolgáltatottsága annyi-
ban tér el a groteszk, az abszurd, a jó értelemben vett horror és 
detektív-parabola művelőinek szinte kizárólagos többségétől, 
hogy nála a stílus nyers állapotban fogadta be a személyt. 
Örkény a Fasírtban mond el szemléletes példát épp erre: „Fi-
gyelem! Nekünk, emlősöknek nem mellékes kérdés, hogy mi 
daráljuk-e a húst, vagy bennünket darálnak meg." A történe-
lem darálóiról Kafkának eszünkbe kell jutnia: telepével, iszo-
nyú szerkezetével. Az egyének történelmi tapasztalatai össze-
mérhetetlenek, rangsorolhatatlanok. Nem is ez adja az írói ki-
szolgáltatottság mértékét. Kafka valami olyan hallatlan alkotói 
kétségbeesést ölt bele a műveibe — kisprózájára gondolok —, 
amelyet, áldja a szerencsét, író azóta is alig. Kafka tragikuma 
az volt, hogy szemtől szembe és nem terpeszben-hátra látta 
olyannak, amilyennek látta, a világot. Ez sem értékkritérium: 
és nem az a tematika sem. Érdekes példát találtam ennek bizo-
nyítására a minap. John Dickey amerikai költő verseit fordítva. 
Egy „második világháborús költeményben" — Örkénytől nem 
távoli a téma - egy pilótatársának tragédiáját örökíti meg, akit 
a japánok elfogtak, s hiába mutatta be „pompás" artistaszá-
mait - a kézenjárást például —, lefejezték. A fejtetőre álló 
világ eleven, hús-vér abszurdumát Örkény klasszikus In memó-
riám dr. K.H.G.-jével kísértetiesen rokon mód mutatja be ez a 
nagyszerű Dickey-vers. Hadd idézzem: 
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A jutalomjáték 

Donald Armstrong, így láttam még, 
Ott tántorgott a Fülöp-szigetek 
Napszálltán-túlja felé, 
Eldobtam az ásót, kezem a szememhez 
Emeltem, s oldalt léptem, hogy 
Átjusson épp a napon, 

És láttam, mennyire ingatag 
Az a kézállás, két pipaszár kar 
Egyensúlyozta jól-rosszul 
Lapát-lábával kavarta a nagy, 
Megbízhatatlan eget, ahová 
Mindig alkony után felszállt 

És a halál pillanatai előtt: 

Elképzeltem, ott, 
Apró rögtönítélői előtt, 

Bedobja olcsó trükkjeit -
Hátrabukfenc és billenés -
Jön legvégül a kézállás, 
Tökéletesen, zárt lábbal, 
Feje lent, légzés egyenletes, 
S a tengerről zuhog föl a nap. 

És a hóhér sírt és ha rá 
Nem szólnak, a feje helyett 

Talán a lábát csapja le, 
S ha Armstrong talpon nem terem, 
Görnyedt háttal, királyian, 
S le nem técdel, magába, ott, 
A zúzalék-fény sírnál; megtett 
E létből mindent, amit tudott. 

Dickey és Örkény kiszolgáltatottsága: az emberiességé. 
Kafka odavetettsége: az író mintegy művének áldozata. Külön-
böző jellegek ezek. Talán a prágai klasszikus pozíciója elméle-
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tibb, és a többiek inkább a „gyakorlati fizikusok". De hát ilyet 
se lehet mondani. Az irodalmi művek állandóan újjáteremtik 
elméletüket, és a komplexitás a minőséget feltétlenül szavatol-
ja. Örkény összetettsége sokrétű, helye van ott a fintornak és a 
filozófiának, a stílusbravúrnak és a fanyarságnak, a merészség-
nek és a gyöngédségnek, váltakozva és szétbonthatatlanul. Már 
az idézett bevezető novella is kész remek. Ahogy a kötelező 
felsorolás után - hogy pár példát megemlített, mit is látunk a 
kért testtartásban - megfoghatatlan magvú elbeszélést alkot az 
eligazításon belül is; íme: „Keressünk most már vidámabb 
látványt. ímhol egy temetés!" Ez a két mondat: iskolapélda. 
Mindenfélére. Először is, ahogy nem és nem léha. Mégis kacag-
tató. Röhejes. És könnyed, mint egy angyali idegenvezető, 
akinek azért olyan földien-lilán lebeg a zoknitlan, téli bokája. 

„Fölhulló hópelyhek közt, fölcsöpögő könnyek fátyolán át" — még 
egy rokon: Kosztolányi! - „végignézhetjük, amint a sírásók két vastag 
kötélen fölbocsátják a koporsót. A munkatársak, ismerősök, közeli s 
távoli rokonok, továbbá az özvegy meg a három árva göröngyöt ragad-
nak, s elkezdik a koporsót hajigálni. Jusson eszünkbe az a szívettépő 
hang, amikor a sírgödörbe bedobált rögök megdobbannak és szétomla-
nak, az özvegy sír, jajonganak az árvák . . . Milyen más érzés fölfelé 
hajigálni! A koporsót eltalálni mennyivel nehezebb!" 

Ide-oda hullámzik ez a próza, és a gyengéd árnyalatoknak 
éppúgy eleme a pontos, leszorított fogalmazás, mint a nevette-
tésnek a komoly, meggyőző hang, a bizalomba-vonás, a közös-
tudatra való hivatkozás; és minél magasztosabb s mégis köz-
napibb a tárgy, amelyhez már-már egy nemzeti tudat tapaszta-
latait idézné mindőnkben Örkény, annál teljesebb a hatás, 
mivel pedig ez a műfaj azonnali, késleltetett és mindörökkétig-
késleltetett hatásra épül,, annál szebben .tölti be hivatását a 
szöveg, annál meghittebb hangulat kezd ringatni minket. „Elő-
ször is jó göröngyökre van szükség", olvassuk tovább, és már 
nevetni se nevetünk, egyszerűen élvezzük az olvasást, ,,mert a 
porhanyósabbja félúton szétesik. Van hát kapkodás, lótás-
futás, taszigálódás a kemény rögökért." Mennyi kis stílus-villa-
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nás, hány réteg, egészen kis területen. Ez az „egyperc" lénye-
ge: az elemek sűrített sokasága. Ehhez kell a holtbizonyosan 
jól elhelyezett — és meglelt — „ímhol", a körülményeskedően 
naturális „porhanyósabbja", s hogy ez egésznek, konkrétan itt 
már, amolyan keresztelő-menyegző-tor jellege legyen, ahovási e 
szókincs, érdemben, vagy ahol legalábbis igen otthonos. A 
kérdéses otthonosság színtereinek stílus-eszközű összerántása 
történik meg (történetesen ebben az írásban ez; egyebütt más 
látszólagos különféleségek rövidzárlata villan, hosszú sötétjü-
ket teremtvén), és ha végigolvassuk a temető-sztorit (céllal 
használjuk e szót, mert Örkénynél épp a „lótás-futás, taszigáló-
dás" után jön ilyen eltérő hangulatú szóelemekből épített 
mondat): 

„És hiába a jó göröngy; a rosszul célzott rög visszahull, és ha eltalál 
valakit - pláne, ha egy gazdag, előkelő rokont - , kezdődik a vihorászás, 
a káröröm egészséges kunoogása. De ha minden stimmel - kemény a 
rög, pontos a célzás, s telibe találja a deszkakoporsót - , megtapsolják a 
dobót, derűs lélekkel térnek haza, és sokáig emlegetik a nagy telitalála-
tot, a kedves halottat és ezt a mókás, pompásan sikerült szertartást, 
melyben nyoma sem volt a képmutatásnak, a tettetett gyásznak, a 
hazudott részvétnyilvánításnak. 

— ha tehát idáig érünk, belátjuk, az elbeszélés önmaga 
kommentárjainak nagy bőségét is sűrítve tartalmazza, mert hát 
ugyan mi értelme volna kifejtenünk, hogy mindezt még elő-
vigyázatosan is írja az író, nem lehet álhumánuskodással bele-
kötni, felelősséggel íija, mert jó lenne csakugyan őszintébben 
élni, meg leleplezően is írja, hiszen nemcsak arról van szó, hogy 
színleltek a szertartásos megnyilvánulások, de kesze-kuszák is, 
immanensen ott bujkál komolyságukban is a tragikus nevetés, 
hogy hát mi a nyavalyát kezdjünk magunkkal, ha már csák ez 
és ez megy évezredek óta. Erre csappan le szelíd szakszerűség-
gel a záró bekezdés: 

„Kérem, szíveskedjenek kiegyenesedni Amint látják: a világ talpra 
állt, önök pedig emelt fővel, keserű könnyekkel sirathatják kedves 
halottaikat." 
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Hogy ebben a mondatban is tökéletes legyen a kiszolgálás, 
Örkény a helyreálló fent-lent viszony fizikai valóját megtoldja 
még egy „tartalmas kifejezéssel" a mindennapi élet ön dicsére-
tének szótárából: ez az emelt fő visszalendít komolyságunk 
komikumába, anélkül azonban, hogy bármit nevetségessé ten-
ne, vagy éppenséggel a jelzések mégsem olyan máról holnapra 
eggyéfonódott, megegyezésen is túli szövevénye helyett bármi 
jobbat ajánlhatna. Ha" már egyszer, ugyebár, így szoktuk . . . És 
a kisemberi ravaszság is ott van az Örkény-főszereplőben -
mert hiszen igazi elbeszélések ezek, van tehát főhősük, aki 
legföljebb minduntalan visszalép közös tömegünkbe, sorainkba 
—, így téblábol, s bármibe botlik, rendkívüli lesz a külszín, 
hogy ezáltal előbukkanhasson valami egyáltalán nem rendkí-
vüli, amit már ez a mindnyájunk helyett megfigyelő szerepet 
vállalt emberke megint velünk csodál, és a szellemek vissza-
bújnak a palackba, a világ rendje különb, mint valaha. Csak 
éppen . . . Igen, ez a „csak éppen" az egypercesek egyik lénye-
gé. Mintha mi sem történt volna, hanem talán épp az alapvető 
dolgok színjátéica zajlott. S a kis- és közemberi történések 
világából. Onnét valósi esetek, ahol az eseményanyag igyekszik 
— cselesen, a megélésre összpontosítva — minél kevésbé sarkí-
tott lenni, minél jobban eggyéolvadni az alapszínekkel, mert 
mindez már csak így van, mert amióta a világ, hogyan lehet-
nénk másképp, mert mi az egyáltalán, hogy másképp. Ahogy a 
Nincs semmi újság feltámadt halottja szépen békésen visszatér 
a gödörbe, annyira nem tudnak mit mondani neki, hogy végül 
hát mi is történt csak itt ezen a világon, amióta ő lent időzik; s 
mindez — az, ami elképzelhetetlen abszurdum, és az, amiről 
ugyan ki képzelné egyáltalán, hogy abszurdum — úgy esik meg, 
hogy közben pilla se rezzen. Az egypercesek újabb komponen-
sére akadtunk. Az, hogy 

„egyik délután a budapesti köztemető 27. parcellájának 14. sírhe-
lyén nagy robajjal feldőlt a közel hárommázsás gránitobeliszk. Rögtön 
utána kettényílt a sír, és föltámadt az ott nyugvó halott, név szerint 
Hajduska Mihályné született Nobel Stefánia", 
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és így tovább: ez tehát mindenki szemében merő képtelen-
ség; hanem már azt, hogy a feltámadt halottnak semmi újságot 
mondani nem tudók magatartása legalább ekkora csoda, valami 
ilyen „végső abszurdummal lehet csak szemléltetni. Az emberi 
állapot annyira természetesnek rémlik - ez is jól árulkodó 
szava nyelvünknek. Hanem Örkény egyperceseit elemezni 
nehéz, pontosabban: hálátlan feladat. Lényegük, hogy tömö-
rülnek bennük a sokféleképp — néha önellentmondóan — 
szétgurulni igyekvő elemek. Ez a feltámadós história például, 
megtörténhet, nem „fejez ki" mást, mint hogy ezen a vüágon a 
legképtelenebb dolog is megeshet, továbbá, hogy „a pesti 
ember"-nek a szeme se rebben rá, vagy még általánosabban, a 
vüág menetén mit sem zökkent ez és az. Mert ugye Hajduskáné 
is, ahogy leveri magáról a göröngyöket, „fésűt kért kölcsön, 
megfésülködött", akárha csak elesett volna a temetőben jártá-
ban-keltében. S ahogy a feltámadt fiatalasszony beszédbe ele-
gyedik a körülállókkal, nem olyan-e, ahogy az utcán, a 
KÖZÉRT-ben, bárhol, beszélgetnek egymással? A lényegtelen, 
mert ravasz, lényeget érinteni nem akaró — mert minek érinte-
ne, jár a kisemberi agy —, örök-egyforma zsörtölődés — köz-
művekre stb. —, az objektív „kapcsolatteremtés" az időjárási 
jelenségek stb. közvetítése által, a dögunalmas csömpölygés, 
amikor még a csend is rossz csend, a véleménymondás érdemi 
képtelenségből fakadó informálatlanság: íme, az abszurd hely-
zet alapelemei. Holott a jelenlévők csak azt nem veszik észre, 
hogy nini, föltámadt itt, Magyarországon, Budapesten, a vüá-
gon először, egy ember; holott a fiatalasszony (1827-1848) 
kérdésére, hogy „Nem történt a szabadságharc óta semmi? " 
épp a formális tájékozottság alapján bármelyikük legendákat 
mesélhetne: de nem és nem. Miért? Talán: csak. Talán: még 
nagyobb csak, vagyis ahogy a feltámadás, ez is így esett, így 
puffant. Vagy — tényleg semmi se történik ezen a világon? 
Vagy - valóban üyenek vagyunk, mi emberek, hogy nekünk 
semmi se elég, ha mégoly históriásan történik se? Kérdések, 
kérdések. Örkény válasza: a tökéletesre csiszolt stüus, a leggaz-



Forum 989 

daságosabb jelenetezés, a,.minőségi matéria" ebből a kulimász-
ból, ami a ,hozott anyag"; Örkény válasza valami nagyobb 
kérdésre: ez az eset, Örkény válasza erre az esetre: valami 
nagyobb kérdés. Eljutottunk így az egypercesek polarizáló 
módszeréhez. Egy perc alatt, vagyis szemvillanásra, kapcsolat 
teremtődik addig összetartozónak aligha hitt tényezők között, 
rájövünk, ezek egymásra vonatkoztathatók, ezek együtt lega-
lább akkora kérdésre felelhetnek, mint amekkorát feltesznek, s 
ez roppant vigasztaló: hiszen micsoda fontos személyek 
vagyunk mi akkor ezen a világon, emberi létezők, hogy íme, ki 
tudja, mik közt forgunk, mihez kellünk;hétköznapjaink végte-
len változatosságáról még ez is mind kiderülhet, életünk rette-
netes eseményeiről ily még sokkal képtelenebb — s bizony már 
megélni érdemes — borzasztóságok felé rugaszkodhatunk el, 
úgy, hogy az aztán csak a tréfa valóban! 

II. „Mát meg." 

Ezzel a tömör elismeréssel végződik a Visszafelé című egy-
perces, amely — ismert képlet szerint — „egy életen át" kíséri 
el (és lassan minden kifejezésünket idézőjelbe tehetnénk) az 
írót; ügyesen úgy van megoldva a szerkezet, hogy mintha 
„egyetlen történet" lenne, hazatérés valami sikeres külföldi 
szereplésről, „végigjárnánk az Út állomásait", és a hajdani 
hónaposszobába érkeznénk, ahol szoba-felesünk vár, aki nyil-
vánvalóan semmire se vitte, hanem az ő szemében mi is örökre 
ugyanazok vagyunk, akik voltunk; ahogyan „régi barátok", 
„családok" stb. csak és csak ugyanannak látnak minket min-
dig, s hogy ne láthatnának így, amikor mindig megtérünk 
hozzájuk, kiszolgáltatjuk nekik magunkat, mert igazán az ég 
világán mindenre és mindenkire szükségünk lenne, csak rájuk, 
szűkös, vacak kis világukra nem, de hát jövünk és jövünk, 
visszavágyódunk, „megállítanánk az időt", „fordítanánk egyet 
kerekén", „hogy újra azok legyünk, akik voltunk", és akkor 
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nem csoda, hogy így bánnak velünk: „És mire", írja Örkény, 
aki végig feltételes módban csinálta meg az elbeszélést, „én 
mindezt újra fölidézném, és megemészteném, és belélegezném" 
— az avasz szalonna, a szegénység és az ifjúság szagát —, 

„Oravecz levágná magát egy rozzant thonetszékbe, mégpedig lova-
golvást, lábát szétterpesztve, s tetőtől talpig végignézve rajtam, megkér-
dezné: »No mi az, hát megjöttél?« Én pedig akkor már a nyikorgó 
rézágyamon ülnék és azt válaszolnám Oravecz Lajosnak: » Hát meg.« 

Nosztalgia és nevetségesség, a magunk tisztázhatatlan hely-
zete és mások drága, kedves korlátoltsága, gyilkosan kegyetlen 
otthonosságunk ritkán látszik egy alig négyoldalas életregény 
lapjain ennyire tisztán. 

Ám nemcsak az ember ember, a pocsolya is az; avagy nem 
csak ember az ember, hanem pocsolya is, és Örkény azért mer 
ilyet mondani, mivel tudja, miként bizonyítható be egy pocso-
lyáról, hogy esendő, más lényeket tükröző, nem bármi szem-
pontból s mindig sekélyes, valóban közösségi érzésektől átha-
tott lény. Itt a főhős maga vállalja a tócsa szerepét; és létrejön 
a Visszafelé pocsolya-tisztaságú változata: ahogy mondani 
szokás kedves, szomorú történet, mely azonban távlatot nyit. 
A Dráva utca 7. számú ház előtt Budapesten (Magyarország 
fővárosa) összegyűlt víz minőségi átalakuláson ment keresztül 
úgy, hogy emberi létünkből nemcsak ilyesmire tarthatott 
igényt, mint ahogy elmondhatta végül: „Éltem, éldegéltem", 
de „zokszó nélkül" tűrhetett sértéseket is, és a nagy para-
doxont: „Fölszáradtam, amikor szép lett az idő!" Megannyi 
nem is olyan rejtett utalás, és ez a hatás eszköze: a nyilvánvaló-
ra célozni, s általa valami többet találni. A felszínen elrejtett 
lényeg művészete ez a Kosztolányin iskolázott próza; és való-
ban, ha van folytatója Esti Kornél szellemének — amelybe 
talán elsődleg nem is maguk az Esti-történetek tartoznak —, 
Örkény az. Ahogy a tócsa ezeket a kérdéseket felteszi: „Mit 
írjak még? Jól szerepeltem? Dőrén viselkedtem? Mást vártak 
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tőlem a Dráva utca 7-ben? " — irodalmunk egyik legszeretetre-
méltóbb tócsa-alakjaként csodáljuk. S az a bizonyos közösség-
tudat? 

„Most ugyan már mindegy, de azért jó volna tudni, mert utánam is 
gyűlnek majd oda pocsolyák. Mi gyorsan élünk, napjaink ki vannak 
számolva, és mialatt odalent időztem, felnőtt egy tettre kész nemzedék, 
csupa álmodozó, nagyravágyó, potenciális pocsolya, és mind engem 
vallatnak, macerálnak, hogy mire számíthatnak abban a sokat ígérő 
horpadásban." 

És túlzás nélkül mondhatjuk, nem tudunk betelni az ilyen 
szeretnivaló lényekkel, mint ez a pocsolya, szövegét megun-
hatatlan olvashatjuk újra meg újra. 

Olykor szerepcserék zajlanak, mint az Őszben. Itt nem is az 
a humor forrása, ami a bevezető mondatban mindjárt gyönyör-
ködteti a könnyű gyönyörűségekre vágyó olvasót, hogy tudni-
illik „Gács Szilveszter, az Észak-magyarországi Erdészeti Felü-
gyelőség negyvennégy éves erdőkerülője, már fásulóban . . ." , 
hanem ahogy ez a „félúti fásulás" valóban dantés fordulatba 
torkollik, bugyorba, mondhatni, mely feneketlennek bizonyul, 
igazi körtükrös bugyornak. A cserfalevélnek öltözött állítóla-
gos sáska; az apja okítására az ember-mimikrire rákérdező fiú 
újdonat tudománya, miszerint id. Gács Szilveszter meg 
„ember . . . aki erdőkerülő képében" él; aztán egy eszmefutta-
tás, mely igencsak kényes kérdést kerülget ama bizonyos 
fától-erdőt-ügyben : 

„ - Ki tudja, hogy van ez? . . . Ha egy sárguló levél a valóságban 
sáska, egy kerülő pedig igazában ember, akkor talán más is más, mint 
aminek látszik, hiszen minden,. ami él, védekezik . . . Mi lehet ez a 
kő? . . . Mi ez a rönk, mi ez a harangvirág, és mi az Észak-magyarorszá-
gi Erdészeti Felügyelőség? " 

Örkénynek láthatóan megtérül a mindig konkrét helyrajz. 
Mert ekkora mulatság után jól teheti fel a kérdést Gács Szil-
veszter: „És mi lehet igazándiból az egész világ? " És akkor 
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egy ilyen sáska egészen közönséges cserfalevélként penderedik 
le a gallyról. És az erdőkerülő megijedve nézte. Ez, úgy érzem, 
az élő, tehát különféle belső és külső veszélyei ellen védekező 
magyar költészet egyik legszebb teljesítménye mostanában. És 
már igazán csak fel kell tenni akkor a kérdést a magyar 
költészetre, hogy . . . 

Nem mindig ilyen szelíd, persze, a kép. Az állva maradás 
joga mintha ellenpárja lenne az Egy pocsolya emlékiratainak. 
Következik ez a pocsolya-lét egysíkúsága és az emberi élet 
roppant lehetőségei közti különbségből. A főhőst itt éppen 
ezért egy autóbuszon csaknem összeroppantják (az autóbusz, 
„a csuklós", egyébként is telitalálathelye Örkénynek), s így 
horizontja kitágul. Hogy mi mindent tesz ő mindjárt, ezt érzi. 
Közel viszik hozzá, ahogy a német mondja, a lehetőségeit. 
(Bátran hozhatunk ilyen hasonlatot, mert nemzetünk» „ősi 
német kultúráltságát" szépen példázza a feltámadásos novella 
kulcsmegjegyzése, amit Deutsch Dezső horgászbotkészítő kis-
iparos tesz: „Mindig történik valami — legyintett a kisiparos. — 
De ahogy a német mondja: Selten kommt etwas Besseres 
nach.") Az emberközelség alapesete az a buszjelenet. \ főhős 
ismét feltételes módban beszél, akár a Visszafelé ben. Ám itt az 
idő is összepréselődik. Gondolatokká. Kényszerképzetekké. 
Barátait várja estére a Személy, és buszon megy haza. így él 
éppen: 

„Ha most a kalauznő, aki már eddig is, látszólag közönyösen, 
kétszer-háromszor végignézett rajtam, azt találná mondani, hogy kérem 
a kedves utasokat, fáradjanak a kocsi elejébe, akkor én, erre mérget 
vehetnek, egy árva szót sem szólnék, másfelől viszont meg se moccan-
nék . . .'• 

És így tovább. Szorítja bokájánál az aktatáskát, benne „öt 
üveg sörrel, tíz pár virslivel, mustárral, kenyérrel" stb. 

„Ha most már a kalauznő, ami nincs teljesen kizárva, meg találna 
szólítani, mondván, hogy azt a szürke esőkabátos urat külön felkérem, 
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hogy adjon helyet a felszálló utasoknak, akkor viszont már, előzéke-
nyen bár, de igen határozottan kénytelen lennék kijelenteni, hogy 
kedves asszonyom, maga jobban tenné, ha befogná a száját." 

Visszaköszönő életkép? Nem éppen; és az úgynevezett pes-
tiesség és karinthyzmus gyorscimkéje is hamar lecsúszik erről a 
felületről. A lankadatlan stiláris műgonddal fogalmazó személy 
ugyanis mintha párviadalt folytatna a körülményekkel, ame-
lyek ugyanilyen lankadatlanul és mindenfajta műgond nélkül 
— bár ki ismeri az események műgondkódexét — késztetik 
lankadatlan stiláris műgonddal való fogalmazásra, legalábbis 
dühkitörésre, ez a dühkitörés azonban nem tör ki, itt a törté-
net abszurdum, csak — itt a pofonegyszerű lélektani realitása — 
készülődik, és így jut el a személy a következő fokozatokig: 
„Nomármost. Ha . . . ő . . . azt találná válaszolni" - bár most 
alighanem elvesszük az írás jó ízét a közbeiktatott „ami szintén 
nem lehetetlen" kihagyásával; ez ugyanis ilyen nagymester-
játszma; megszurkálva kiváró, csendes lépésekkel - „hogy ha 
uraságod ilyen hangot üt meg, akkor kénytelen leszek . . ." stb. 

„erre már, hiszen az én türelmemnek is van határa, megjegyezném, 
hogy . . . ne vigyen sehová, mert mindjárt én viszem el valahová, ahol 
igen rosszul érezné magát, mert ott a két talpammal a hasán ugrálnék 
egészen addig . . . " stb. 

majd: 
„. . . erre azonban már nem is válaszolnék, mert utálok vitatkozni, 

hanem egy lépést hátrálnék, a nadrágom sliccét kigombolnám, és abban 
a kerületi őrszobában egyszerűen odakisdolgoznék arra a különben is 
tintafoltos, zsírpecsétes futószőnyegre . . ." 

stb. aztán az elmegyógyintézet főorvosát „úgy hasba rúg-
nám, hogy hátrabukfencezne az íróasztala mögé . . . " stb., és 
az öles termetű ápolóra „pedig rávetném magamat. . . és aztán 
kinyomnám a szemét, mégpedig úgy, hogy a két hüvelykujja-
mat . . . " És így tovább, azaz: 

„Ezek után, a biztonság kedvéért, még az agyvelejét is küoccsanta-
nám, s most már szabad utat nyerve, fognám az aktatáskámat, lemen-
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nék az utcára, intenék egy taxinak, hogy időben hazaérve, illő vendég-
szeretettel fogadhassam kedves barátaimat." 

Miért nem életkép, miért nem Karinthy, kérdezhetik erre 
mégis a kétkedők. S itt nem az a válasz, hogy — utalván akár a 
Nincs semmi újság vagy az Arról, hogy mi a groteszk befejezé-
sére, számtalan novella rokon motívumainak sokaságára — bebi-
zonyítjuk: Örkény egyetlen történetet ír a magunkét, hanem 
hogy pontról pontra végigmegyünk a próza stíluselemeinek 
szerveződési vonalán, és a hangsúlyok lágyságából, leplezett 
indulatának színlegességéből, a szóválasztás lankadatlan mi-
kéntjéből és így tovább, rekonstruáljuk azt a sajátosan Örké-
nyit, amelynek meghatározása már a meghatározhatatlanban 
rejtezik, és ugyancsak egyperces tárgya lehet, hogy az ilyesmi 
aztán valóban micsoda, és a legfőbb válasz, hogy miért egyéni, 
az, hogy: Csak. 

Ez a „csak" ugyanabból a matériából van, mint a „Hát 
meg"; és Örkény novellái azért egypercesek, vagyis nagyon 
rövidek, mert igen hosszúaknak kell lenniök, hogy valami 
másodperccel is alig mérhető kiterjedésre — ilyen időegységet 
kitöltő valamiféleségekre; „kérdéseknek" is neveztük őket fen-
tebb - írójuk úgy adjon választ, hogy mintha a novella (ez a 
számunkra legalább érthetőnek hitt ez-meg-az), a maga úgy-
nevezett röpkeségében foganva, kibontakozva és elhalva, már 
az a különben nem érzékelhető micsoda-is lenne, a m i . . . de 
hát „ami akkor minek kell nekünk", kérdi a kétkedő, „ha nem 
is éreznénk", ami tehát, ez Örkény válasza, azért kell éppen, 
mert különben a „gyakorlatinak" vélt élet sodrában, a hétköz-
napok érdes valóságában és az olykor egy-egy boldog órán 
örökkévalónak érzett pillanatokban nem is éreznénk, és akkor 
válna csak igazán környezetártalmasan közhelyszerűvé és ön-
ismerethiányosság ez a földi élet, mely köztudomásúlag egy-
szer fázik, másszor lánggal ég. Örkény, hogy egy iménti kérdés-
re a lehető legegyszerűbben feleljünk, azért szuverén, a magyar 
irodalom fenséges és nemes indulatú vonulatába illeszkedő író 
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- a magyar irodalomban csak ebbe lehet illeszkedni, nem lehet 
ezen kívülmaradni —, mert amit mások viccként műveltek, ő 
komoly szándékkal; mert nála ekképp a talpára állítva áll fejen, 
ami másoknál fejre állítva állt űgy; mert a magyar irodalom 
minden fensége és nemessége ellenére elérkezett egy olyan 
literárhistória pillanat, amikor - egyebek között s nem elő-
készítetlenül, így Örkény is a maga obulusát letéve - hozzá 
lehetett járulni némelyeknek ahhoz, hogy a maguk korában 
alakiságuk szerint is nyilván teljes értékű hagyományok 'így 
formálhassanak teljesebb értékű kortárs írásműveszetet, hogy 
ez minden komolysága ellenére vitaminhiányos ne maradjon a 
pusztán az úgynevezett humoros művekbe száműzött reflexió 
híján. 

Illeszkedni pedig azért illeszkedik végül is minuen magyar 
irodalmi alkotás a magyar irodalom fő vonulatába, ha valamit 
is ér, mert ott pótol meglévő hiányokat. Az aktuális műveK 
elsődleges megléte így a hiányuk; s Örkény mintha még ezt a 
paradoxont is beleszőtte volna egyperceseinek összetett mintá-
zatába. A magyar irodalmi alkotás mindig felelősséget hordoz; 
csak éppen ennek a felelősséghordozásnak a régi formái néha 
olyan hitelteleneknek érződnek, hogy a valóban korszerű fele-
lősséget tudó írók némelyik — sok szerencsével, nem mindig a 
legtöbb szerencséjére önmagának — változtatni merészel a tal-
pon vagy kézen állások rá vonatkozó testtartáselemén. így 
jöttek létre — egybek között így, mert hogy teljességgel 
hogyan, ezt, szuverenitásuk egyetlen érinthetetlen eleme lévén, 
miért kellene tudnunk — az egypercesek. Irodalomtörténeti 
pillanatukkal egyszerre érkeztek; ezért, s nem részlettulajdon-
ságaikkal, ha valóban közérthetővé váltak. Örkény megterem-
tett egy nálunk addig csak rangja alatt kezelt lehetőséget; és 
tudjuk, a lehetőség mindig akkor teremtődik meg csupán, ha 
valósága is van már, vagyis ha nem lehetőség többé. Az egyper-
cesek követhetetlen utat jelölnek. Hiszen vagy olyan pofon-
egyszerűek, hogy olyat mindenki tud csinálni, vagy aztán ez a 
„mindenki" hozzálát a csináláshoz, és alighanem még az ő 
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számára sem marad titok sokáig, hogy a ritka költői érzékeny-
ség, filozófusi filozófiatiprás, nagy írói tudás és leleményhozó 
szerencse kell a műfaj műveléséhez. Egyperceseket nem lehet 
semmilyen „nézet" jegyében írni; nem lehet pestiesen írni; 
nem lehet humorosan írni; nem lehet csattanóra kihegyezve, 
egyáltalán, egyperceseket nem lehet, mondhatnánk ezután, 
írni. Azért mondjuk ezt, hogy a fejére állítva nézzük meg, 
zsebeiket is kiforgatva, bélésüket kifejtve motozzuk át ezeket 
az írásokat. Vagyis, ezt tettük nagyjából eddig, s most össze-
szedjük, mi potyogott a földre: jó próza. Az Egyperces novel-
lák című kötetek soha egy hajítófát nem értek volna az iroda-
lomtörténet számára, ha az lett volna lényegük, amit közérthe-
tőségüknek nevezünk. Kiemelkedő teljesítménnyé az avatja 
ezeket az írásokat, hogy valami végső fokon is megérthetetlent 
az ész megannyi játékával kerülgetnek, szednek szét, hoznak 
forgalomba. Az igazán ismerni érdemes tárgy, amely nem 
csupán információ tárgya, irodalmi feldolgozásformájában fő-
ként a „titkát" őrzi, így nem marad keresztrejtvény vagy vicc. 
Örkény a magyar irodalom komolyságát egészen a „Látjátok, 
feleim" tartásáig vállalja. Megmutatja nekünk, milyenek is 
vagyunk. Hogy hitellel kérdezhessünk vissza, már nem rá, mert 
ő visszahúzódik, mondtuk, sorainkba: Milyenek is vagyunk? 
Miből valók vagyunk? Ilyen mulatságosak, megrendítőek, 
ilyen egyszerűek lennénk? De akkor a nevethetnékünk hirte-
len elmegy, s nem azért, mert megint valami múló hatású 
igen-sikeres-mű elvette a kedvünket; és a megrendülésünk tár-
gyát sokkal közelebbről ismerjük, hogysem átejthetne; s az 
egyszerűség képlete annyira alapelemekre bontva mutatja, 
hogy nem értjük magunkat, hogy visszavágyódunk inkább a 
bonyodalmak közé. Ahol olyan jól eligazít aztán az Örkény! 
Regények és novellák ezek az egypercesek, és nem konzerv-
formában. Főleg a költészetnek szokott sikerülni ez a tömörí-
tés, melynek eszköze mindig stiláris, mindig egy-egy egészen 
elemi írói eszköz. Érdekes, mennyire távol áll Örkény a kis-
mesteri íróktól csakúgy,, mint a nagylélegzetűektől, holott 
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nagyító alatt játszódik minden novellaeseménye és akkora 
lélegzetek esnek közben, hogy ha nem úgy sarjadt és nőtt 
volna az egypercesek alak-, ötlet- és témavilága, maga ez elfúj-
na sok mindent a színről. Ugyanakkor nem középút ez itt a 
mívesség és a nagyrealizmus között, hanem a kettő kibékíthe-
tetlen ellentétének alighanem főként a magyar irodalomban 
esedékes cáfolata. Másrészt kevésbé polémikus írásművészetet 
is alig ismerek, mint amilyen az övé. Azért szembeszökő ez, 
mert csaknem minden „problémája" — itt helyén van aszó! — 
„aktuális", szinte mindig idézőjelet kívánna, annyira valamit 
idéz. Ám ezekbe a gondolatokba nem lehet még akkor se 
belekötni, ha a legkérdésesebb értelmükre bontjuk le az egy-
perceseket. Mihelyt lebontottuk őket ugyanis valamely elemre, 
megkezdődik a szabad „vegyértékek" újbóli s annyira más-
szerű kötődése, hogy már-már önmagunk imént még akadékos-
kodó anyagát érezzük a mű javára lebomlani. Érintőiegességek 
nélkül érintenek meg ezek az írások; az érintőlegesség lenne a 
„közérthetés" s a „rejtett mélyértelem" — nevében legalábbis 
— elcsépelt fogalma; s ezeket szorítják ki egy-egy pillanatra, 
nagy otthonosságukkal, az Örkény-egypercesek. Helymeghatá-
rozók ; s mintha különös vagy nem különös hírmondókként 
nem is maguk közölnék, hanem csak minket vezetnének rá, 
hogy elhiggyük a roppant újságot: „Hát itt vagyunk? " - „Hát 
itt." 

TANDORI DEZSŐ 

9 I roda lomtör téne t 


