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Az ötvenes évekről, 56-ról, a „konszolidációról" - 69-ben 

1. Minden irodalmi mű közrebocsátása többszörös alkalmazkodás. Kivált, ha a 
szerzője további könyveket is óhajt kiadni, kiadatni. Alkalmazkodás a könyves 
cég érdekéhez, közönségéhez, s nem utolsósorban a kritikához. Lehet ez, persze, 
író és kiadó részéről egyaránt „negatív" alkalmazkodás is: az ellenkező ízlésűek, 
fölfogásúak elvárása számára kihívás, kesztyűvetés, botránkoztatás. Csak be-
széljenek róla, csak óhajtsák, akár kedvtelve, akár háborogva olvasni. 

Ez a hivatalos közbeszólást nem ismerő, ellenőrzést nem szenvedő, nem tűrő 
társadalmak természetszerű alkalmazkodási gyakorlata. Az olyan társadal-
makban azonban, amelyeket egy teleologikus, egyedül üdvözítőnek, egyedül 
igazoltnak hitt ideológiájú állampárt tart fogságában, az ő kívánságához, az ő 
egyedül helyesnek kijelölt szemléletéhez való alkalmazkodás mindezt az előbb 
fölsorolt, illeszkedésre kényszerítő tényezőt megelőzi. 

A hazai irodalom az elmúlt ötven esztendőből harmincat-negyvenet ennek 
az utóbbi állapotnak hullámzó, majd erősödő, majd valamelyest gyengülő lég-
körében végezte a maga küzdelmes tevékenységét, feladatát. így rendkívül ér-
dekes karakterizáló társadalomlélektani, művelődéstörténeti, szemlélet-alakulási 
következtetéshez vezethet egy jelentősnek vagy éppen kiválónak tartott népsze-
rű írónak ez idő felén, valamelyest enyhülésének, kisszerű engedékenységének 
lassú bontakozása idején ugyan e korról írt könyve, regénye a tekintetben, mi-
lyen is volt valójában a gondolati, az írói szabadság és bátorság mozgástere 
akkor. Különösen jellemző lehet az eredmény, ha oly íróról van szó, aki nem 
tartozott sem a rendszert ideologikusan támogató kedvezményezettekhez, de a 
rendszert ideologikusan támadók úgy-ahogy megtűrtjeihez sem. Hanem azok-
hoz, akiket a rendszer igyekezett megnyerni, s őket úgy fölmutatni, mint akik 
igazában egyetértenek vele. A rendszer címszereplőjének nevezetes monda ta 
jegyében: „aki nincs ellenünk, az velünk van". 

2. Szabó Magda Katalin utca című 1969-ben a kor központi kiadójánál, a Szép-
irodalminál kibocsátott kétszázötven középkisalakúra terjedő regényéről van 
szó. A könyv aligha tartozik a bő termésű szerző legjava művei sorába, de a 
kevésbé sikerültekébe sem. Középtájt helyezkedik el. A regény tematikája alap-
ján szerelmi-lélektani regénynek éppúgy nevezhetnénk, mint társadalmi-társa-
dalomtörténetinek, sőt, ezen belül az elmúlt félszázad értelmisége, kisközéposz-
tálya napi viselkedés- s erkölcsi magatartásrajzának is. Valójában a műfa j ily 
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vegyülése nem egyedi. A közkedvelt regények e félszázadban különféle arány-
ban rendszerint ily összetételűek, s ily karakterűek. Az egyedi inkább a t ípus 
összetevőinek sajátos, s igen céltudatosnak tetsző, s nagyobbrészt sikerült ará-
nyában található. Sikerült nemcsak esztétikai tekintetben, hanem abban is, hogy 
a hatalom, illetőleg a szolgálatában álló kritikák, s a vele így vagy úgy kény-
szerűen megbékélt közönség is elfogadja. Ez a szerző helyzetismeretét dicséri. 

3. A regény - tartalomjegyzéke szerint - nyolc, valójában kilenc fejezetből 
áll. Mert az elején másfél lapnyi biopsziologikus bölcseleties eszmélkedés áll, 
amely - meglehet - el is maradhatott volna. Afféle útikönyv-prefáció, amely a 
szerző beavatottságát ismerteti, hitelét és érdekét hivatott jelezni. 

Az első fejezet - Helyszínek - ötlete kitűnő. Mentesíti a továbbiakban a kül-
ső-belső ábrázolást, leírást, elemzést, eseményelbeszélést, egyszóval, mint ma 
mondani illik, a narrációt, a helyszínek folytonos újra említésétől, rajzától. Van 
azonban egy belső, fontosabb feladata is. A „Katalin utca" jelképesen is értendő: 
egy együtt élő, egymást értő, egymást becsülő, egymáshoz csiszolódott emberek 
együttese ez. „Középosztály", őrnagyi rangú katona, orvostant végzett tisztjelölt 
fiával, nyugdíjas tisztviselő házaspár, tanárnő s irodai alkalmazott lányaikkal, 
jómódú, de nem gazdag, szolid zsidó házaspár törékenyen szép fiatal lányukkal, 
s csupa józanság, tapasztalatias házvezetőszerű özvegy. A nevek is jól válogatva. 
Az orvosnövendék katonafiú Bálint, az egyik lány csak Irén, a másik azonban 
Blanka, a nyugdíjasoknál az unoka meg már Kinga; a Held család finom, érzé-
keny lánya, persze, Henriett. Az őrnagy nem valami ipszilonos nevet hord, egy-
szerűen csak „Bíró", az Elekes családban, a Bálint helyett, pótlékként került férj 
meg csupán csak Pali, akinek még a családneve sem derül ki. S persze csinált, 
magyarosított név sem hiányzik: Temesné, a házvezetőnőszerűség. 

A Katalin utca a nem gazdag, bár különböző pénzű, középosztályt játszó 
kispolgárvilág keresztmetszete. Ahogy a hetvenes évek elején ezt a réteget már 
nem illett sem „reakciósként", sem „szűkagyű kispolgárként", „megcsontosodott 
irodabútorként" emlegetni, úgy itt is tisztes konzervatív az Elekes család. A 
kevés szavú nyugdíjas öregúr olvas, s ha szól, bölcsen, határozottan teszi, az 
érzelmeskedés idegen tőle. A feleség, az anya - s ez a szokványhoz képest 
eltérés - viszont öregségére is, vagy öregségére még inkább csupa meggondo-
latlan, kiszámíthatatlan ötletszerűség, jó, de jóságával is rendszerint bonyodal-
mat hozó, igazi, mindenre kíváncsi, mindenbe beléavatkozó, gyereknek marad t 
asszonyság. A két lány közül a tanárnő, Irén egyszerű beszédű, gazdag, szinte 
szenvedélyes, de rejtőzködő érzelmű, a körülményekkel számoló, belátást, le-
mondást kísérlő egyéniség. Blanka az ellenkezője. Indulatos, pillanattól, ötlettől 
vezérelt, kiszámíthatatlan jellem. Heldék udvariasak, szolidak, segítőkészek. 
Henriett a maga kifinomultságával, tartózkodásával, kibontakozó nőiességével 
csupa vonzás. A holocaustról ekkor már lehetett, sőt, illett is részvéttel, haraggal 
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és bűntudat tal szólni. Temesné a gyakorlatiasság, a józan találékonyság és al-
kalmazkodókészség kevéssé tanult, de annál belátóbb és eszesebb ember példája. 

Ez az első fő fejezet, a Helyszínek c íműnek jól arányosított tárgya, summája . 
4. A második főcíme Időpontok és epizódok. Az alcímeket hat évszám adja: 

ezerkilencszázharmincnégy, negyvennégy, ötvenkettő, ötvenhat, hatvanegy, hat-
vannyolc. E fejezetek egyes részeit az író, másokat a szereplők részint kimondot t 
szóval, részint belső beszéddel szövegezik meg. 

Az évszámok a történeti gócosítás jegyében választottak. Sohasem csak ön-
magukat, hanem előzményeiket és következéseiket is magukba foglalják. Az 
első: kilencszázharmincnégy, a Bethlen-korszak, illetőleg a gazdasági válság utáni 
időszak, amelyben az események még erre is, arra is fordulhatnak. A gyerekvilág 
rajza, a jellemalakulások, a majdani vonzások és választások, kényszerpályák 
és vállalt életutak előéreztetése áll a középpontban. Heldék ekkor kerülnek, s 
illeszkednek az utcába. 

A második: ezerkilencszáznegyvennégy, szükségszerűen sokkal „politikusabb", 
de itt sem zsurnálos, jelszavas, pártokban mozgó módon. Az egyes emberi sor-
sok egymáshoz kapcsolódása, egymásra hatása. Heldék, mindenekelőtt Henriett 
beilleszkedése, rokonszenvszerzése, női vonzáserejének megsejtetése a tárgy. S 
annak a tragikus egyedi bonyodalomnak az előrevetítése is, amely majd ötven-
kettőtől egyrészt Irén és Bálint, másrészt Blanka sorsában jellegzetessé, fölold-
hatatlan pszichológiai ütközéssé válik. 

Kétségtelenül ez a leggazdagabb, bensőséges tragikus lírával áthatott, s mégis 
objektív lélektani hitelű, s nyelvi tekintetben is legtöbbrétű része a könyvnek. 
Finom, mondhatnánk diszkrét, színpadiasságtól ment drámaiság, egymásra vo-
natkoztatottan is, önmagukkal szembenézve is. Fölépítése egyszerre magától 
értetődő benyomású, holott mesterien épített. Indul Bálint és Irén eljegyzésével. 
Henriett és Blanka számára egyaránt (rejtett) keserűség: ők is reménykedtek. 
Az ünnep igazi döbbenetté válása azonban a Held szülők elhurcolása. Hiába 
próbál az őrnagy meg mindent, hiába mutatja föl Held első háborús katonai 
kitüntetését. 

Henriett egyenlőre Irénéknél marad. Bújtatni szándékoznak. Éjjel azonban 
átszökik házukba, amelyet közben immár katonák őriznek. Mintegy öntudatla-
nul búcsúzkodni kíván ifjúságától. Mikor vissza akar térni, a kerítés zörren. Az 
őrség lő a sötétben és talál. 

Túl kiszámított? Nem, egy fiatal gyógyíthatatlan élet szomorújátékának lezá-
rása. Véletlen ez? A kerítés deszkáit meglazították korábban, hogy Henriett 
menekülni tudjon; ám valaki, aki erről nem tudott, visszaerősítette őket. 

Az élet tele van véletlennel. Szabad-e azonban a regénynek élnie velük? Ha 
nehezen hihető, nem. Ám ez a helyzet bőven elbírja ezt a mozzanatot. A fejezet, 
mindenesetre, hű tükre a politikától távol álló, magába húzódó értelmiségi réteg 
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döbbent és bénult zavarának, amely érteni, főleg hinni nem tudja, hogy ama 
korszak eseményei megtörténhetnek. 

A következő fejezet ezerkilencszázötvenkettő. A néma félelem, a tétova hallgatás 
korszaka ez, ennek a rétegnek különösen. Irén, immár kész pedagógus, a taní-
tásba menekül, apja az olvasásba, anyja napi apró-cseprő háztartási meg rokon-
sági ügyekbe, Blanka kórházi irodai munkába. Nem értik, ami körülöttük tör-
ténik, csak azt érzékelik, hogy ki vannak szolgáltatva, s így alapérzésük az 
aggodalom, alapmagatartásuk a bezárkózás. 

Ami érdemes maradt számukra, munkájuk úgy-ahogy megbecsülése. De ez 
sem jut mindenkinek. Bálint, aki közben hazatért a hadifogságból, Irénéknél hú-
zódik meg, s mint kész orvos, apja volt kórházában jut helyhez, folyvást változó 
feladatkörökbe, mert bizalmatlanság veszi körül. A közéletről, a politikáról alig 
esik szó itt, e fejezetben. A szorongás, a kiismerhetetlentől való félelem magánvi-
lágukat is eltölti. Magánéletük ennek jegyében távlattalan, határozásképtelen, 
tengődés. Irént, mint mondtuk, még a fogság előtt eljegyezte Bálint; most Irénék-
nél lakik, de végül is nemet mond , mikor Irén döntésre akarja vinni ügyüket. 

Itt lép be a korszak „közéleti" jelleme. A mindig meggondolatlan Blanka, 
testvére sérelmét megbosszulandó, Bálintot a kórház pártszervezeténél megvesz-
tegethetőséggel vádolja meg. A politikailag amúgy is kényelmetlen Bálintot isten 
háta mögötti faluba száműzik. A fegyelmi tárgyalás az egyetlen igazán „köz-
életi" esemény a fejezetben. S itt két jellegzetes típust ad a regény: a bornírt, 
indoktrinált vezetőt, aki besulykolt szólamokban gondolkodik, beszél, ítél, s a 
gyáva, kétfelé meghunyászkodót , Timárt, aki játssza a vezetővel való teljes 
egyetértést, ám sugdosva tudatja a kárvallottal, hogy ő egy hangot sem hisz el 
a vádból. 

Itt is, e viszonylag kemény ütközés után az egyedi, a magánéletet rajzolja, 
ellensúly gyanánt, tovább a regény. Bálint igazában fölszabadultnak, s valódi 
emberi közösségben lévőnek érzi magát falun. Irén férjhez megy Pistához. Sejti, 
érzi, hogy Henriett emléke állhatott közte és Bálint között. Blankát viszont kiveti 
a család mint becstelent. Csak anyja tart vele titokban kapcsolatot. 

5. Megbékélés a rendszerrel? Következik ötvenhat. A regény, nyilván a hősi 
forradalom kliséit esztétikai okból is kerülni igyekszik, de meg sem jelenhetett 
volna, ha akárcsak rokonszenvező részvétet vagy politikai szimpátiát és pátoszt 
kölcsönözne a fölkelőknek. 

Az akkor (1969) már általánosan bevett kitérő szóhasználattal „az események-
ről" szól, s azt is csak mellesleg teszi. Semlegesen a zűrzavarra, a félelemre és 
bizonytalanságra utal a lakosság részéről. S átvált a Timár-félék gyalázatos tör-
tetésére: ő, hangoztatja, most majd igazságot szolgáltat Bálintnak, s Blanka-pedig 
megkapja, amit, mint áruló, megérdemel. 

Ezzel át is billen a történés újra a magánsorsra: Bálint és Irén mindenáron 
meg akarja s meg is találja, s meg akarja menteni s meg is menti Blankát. Bálint 
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egy kalandos hajlamú ismerőse teherautóján (megfelelő fizetségért, mint tették 
oly sokan) őt is a határon túlra, nyugatra viszi. 

6. Ezerkilencszázhatvanegy a következő fejezet. Ez nagy erőfeszítéssel megírt 
rész, ám ennek ellenére, kevésbé sikerült hitelt kölcsönözni neki, mint elődeinek. 
Henriett szelleme itt a központi alak. „Tudta mennyire nem problémátlan ta-
lálkozni az élőkkel, világuk mégis visszahúzta egyre." (216.) Itt emlékezés, álom, 
látomás, lélekben fölidéző vízió, s még egy sor lelki jelenség van mozgósítva, 
ám minden írói készség ellenére, az a fejezet jellemzője, amit Henriett „gondo-
latába" ad: „nem fogalmazta meg számukra magát az általuk is érzékelhető 
testi formában, mert így nem fájt neki, hogy nem veszik komolyan, nem kö-
szöntik, és nem szólítják meg." (219.) 

A látomásos megoldás, vélhetőleg, két célt kívánt szolgálni: az addigiak két-
séges lelki földolgozását, illetőleg földolgozhatatlan voltát. Hogy aztán ezzel az 
állapottal, ezzel a lelki, s tudattartalommal, úgy-ahogy, tovább menjen vagy 
elakadjon az élet. 

Mindenekelőtt Bálintnak, szinte csak neki kell a látomással, a vizionáló, a 
hallucináló emlékezéssel megküzdenie. 

A fejezet két alfejezetre oszlik: Bálint küzdelme Henriett lelki jelenlétével az 
egyik, s az Irénnel való házasságának vágya és reménytelensége a másik. Mert 
Irén végül mégis a férjénél, a Palinál való maradást választja. Az ő egyszerű, a 
„Katalin utca" bonyolult világát nem értő, s iránta érzékkel sem rendelkező 
egyénisége mellett, mint tisztes férj mellett, el lehet viselni, élni lehet mindazzal 
a lelki teherrel, ami Irénék, Bálinték világát nyomasztja. Keserű kiegyezés ez a 
sorssal, a korral, ha tetszik, a rendszerrel. Élni, ahogy lehet, sugallja, bár nem 
mondja ki ily nyíltan a szöveg. 

7. Az utolsó fejezetben, ezerkilencszázlwtvannyolcban, megint Henriett áll a kö-
zéppontban. Ez is révület, képzelet, vízió s a valóság vegyülése. Az emlék el-
halványulásának, a történeti emlékezet kiüresedésének elégiája. Henriett érzi, s 
rajta keresztül az író érezteti: a felnövő, egyelőre még gyermek nemzedék ér-
dektelenségét a tragikus múlt iránt. Nagyon is mindennapos, nyers (gyerek-) 
realitást szembesít az emlékvilág sajátos önelvű tragikus realitásával, a lélektan 
félig misztikus, hallucinációs-látomásos elemeivel. Henriett szeretné látni a maga 
egykori világát, de hiába keresi. így, gyöngéden, a gyerekek által elszórt mor-
zsákkal a halakat eteti; legyen valami köze az élőkhöz. A gyerekekhez hiába 
szól, azok féleszűnek nézik. „Henriett - mondja ekkor az író - , most szólalt 
meg először azóta, hogy megölték." 

Önmagában szép ez a finom lírát, s groteszk elégiát vegyítő, majdnem elé-
gikus záró fejezet. Van persze egy epikai, regényesztétikai alapkérdés: ki ennek 
a látomásnak, ennek a hallucináló tragikus látomásnak az alanya, ki vizionálja 
ezt? Lehet, persze, erre az a felelet, az elbeszélés itt lírába vált át, a külső valóság 
a belső érzelmi világ révületébe megy át. Ez már egy állapot, reális epikai 
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elemeket is fölvevő lírai megjelenítése, a mű lírai lezárása. Majdnem záró fejezet, 
mondtuk, s mégsem az. 

Külön lapon s egymástól elkülönítve ez a két talányos mondat áll. Előbb ez: 
„Mindenkinek csak egy valaki jut, akinek nevét elkiálthatja a halál pillanatában." 
Aztán meg ettől is elkülönítve ez: „Hozzátok haza Blankát!" Az egyik a lélek-
tani-lírai elem végső kihangzása? A másik a mindennapi realitásoké? Lehet. 
Vagy kiegyenlítés a kettő között? Ez is lehet. 

8. Nem a regény esztétikai mérlegelése, regényalkotási módszerének elemzé-
se, nem az elbeszélésmód leírása, történeti elhelyezése és értékelése volt a cél 
(vagy ahogy azt ma mondani illik, a narratíva s a narráció). Azt kívántuk ér-
zékeltetni, s ezért követtük az elbeszélt történést részletesen, fejezetről fejezetre, 
mit engedett, milyen tárgyias történeti szemléletet, politikai, társadalomtörténeti 
értelmezést és ábrázolást a marxisztikus kommunista diktatúra 1969-ben az öt-
venes évekről, a forradalomról s az utána következő úgynevezett konszolidá-
cióról egy olyan népszerű írónak, aki továbbra is, s egyre inkább részese volt 
az irodalmi életnek, s alakítója a köztudatnak. 

(Ha mégis szólnánk a regény esztétikai értékéről, történeti helyéről, nyers 
egyszerűsítéssel azt mondanánk, a magánélet ez idő szerinti világát jól, kellő 
arányítással s megjelenítő erővel mutat ja be. Nyelve is, előadásmódja is a kor 
javához tartozik.) 
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