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Elindu/tam kis fa/umbó/ . . .
Oszlánczi Kata: Tenyerembe írtam a nevedet

(A szerző kiadása, Budapest, 1982)

Nádudvari Anna: Társbérlet

(Szépirodalmi Kőnyvkiadó, Budapest, 1982)

Az ember alkotó életének előbbre haladtával egyre
gyakrabban gondolkozik el a művészet, az iroda-

. lom további útjairól, lehetőségeiről. Melyikünket
nem fogta még el az érzés, hogy elődeink, kortár
saink mindent kimeritettek már, vagy hogy saját,
előbbi munkáinkhoz képest mi sem tudunk már
újat mondani, új tartalmakat új formában kifejez
ni, s ráadásul úgy, hogy a létrejött mű csakugyan
megragadja, tanítsa vagy nevelje, felrázza vagy
gyönyörködtesse az olvasókat, az embereket, akik
nek talentumainkkal szolgálnunk kell? S micsoda
öröm, ha úgy olvashatjuk tovább a könyvet, amit
kezünkbe veszünk: ez érdekel, ez nekem szól, ez a
szerző képes adni, mert őszinte és hű belső törvé
nyéhez, amely írásra készteti!

Felmerülhet bennünk a kétség: lehet-e, érde
mes-e Thomas Merton után szerzetesi önéletírást
kiadni, vagy akár regényformában olvasni? Mit
adhat az egyszerű ember vagy asszony, ha a na
gyok és a szentek, a hivatásos írók, a mesterségbeli
tudás művészei után ragad tollat? De hiszen nincs
két egyforma emberi sors, s aki a sorsban ~ saját
sorsában, vagy a bemutatott sorsban - felismeri az
isteni terv beteljesítését, jó íróvá válhat, tanúságté
telével taníthat és nevelhet, hivatása szerint.

Nem hivatásos író, "csupán" egyszerű ember, il
letve asszony Oszlánczi Kata, a nyugdíjas ápolónő;

nem merném azt mondani, hogy nyugdíjas apáca,
hiszen a szerzetesi hivatás mindig egy életre szól, s
a szerzetesrendek feloszlatása ezen mit sem változ
tatott: aki Krisztus menyasszonya, az hűséges ma'
rad hozzá mindhalálig. Szent Ferenc leányai a be
tegápolást választották a maguk szeretet-szolgála
tának, s a rend feloszlatása után sokan vissza is
tértek a kórházakba; megtanultak a világban élni,
világi közösségekbe beilleszkedni, s akinek sikerült
a megváltozott körülmények közt is megőriznie

hűségét Krisztushoz és Szent Ferenc szelleméhez,
az, meglehet, értékesebben. gyümö!csözőbbentöl
tötte be hivatását, mint aki sosem lépett ki a rend
védettségéből.

Ilyen speciális, hazai apácasorsot rajzol meg re
gényében Oszlánczi Kata; első személyben irt elbe
szélése nem dokumentum-írás, de tényanyaga va
lóságos, hitelesen számol be hősnőjének és társai
nak életkörülményeiröl, lelki harcairól, győzelmei-
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ről (talán a kelleténél kissé kevesebbet ír a kudar
caikról), s arról a feltétlen bizalomról. mellyel elfo
gadja és beteljesíti sorsát. A könyvnek előnyére vá
lik, hogy szerzője nem tanulta meg az .Jrói mester
séget": nem irodalmiaskodik, nem stilizál és nem
is filozofál, nem boncolgatja "a mindentudó szer
ző" szikéjével a szereplők lelkét, hanem egyszerűen

bemutatja őket, azzal a természetességgel, ami eze
ket a nem látványos, bár gyakran nagyon is hősies

életeket jellemzi.
A Tenyerembe írtam a nevedet hősnője, Bodnár

Teréz, a későbbi Pelágia nővér faluról jött, s volta
képpen azért lépett a rendbe, hogy édesanyjának
örömöt szerezzen; nemhogy a 'szerzeteséletről, de
vallásáról sem tud a szokottnál többet. A falusi
ember magától értetődően templomjáró, a falusi
lány magától értetődően fogadja el a szülői tekin
télyt, s ezért nem esik nehezére az engedelmességi
fogadalom teljesítése sem. Városi élete a zárdában
bizonyára megnyugtatóbb a szülőknek is, mintha
szolgálni menne, ki tudja, milyen "úri népekhez".
Mindebben nem volt semmi rendkívüli a harmin
cas évek Magyarországán, legföljebb akkor kap
juk föl a fejünket olvasás közben, amikor hirtelen
ráébredünk : hogyan szedte áldozatait a szegények
betegsége, a tüdőbaj az akkori rendházakban is,
milyen próbatételek elé állította az otthonukból
kiszakadt fiatal lányokat a sokféle kiszolgáltatott
ság e látszólag biztonságos életformában is. Bod
nár Teréz a zárdában ugyanúgy találkozik a halál
természetes, következményeiben természetfölötti
jelenségével, ahogy odahaza, falujában is találkoz
hatott; s talán ilyen tapasztalatok híján nem lett
volna olyan nagyszerű önkéntes ápolója később a
haldoklóknak. Amikor kénytelen volt visszaszokni
a civil életbe, nem csupán az apácaruha hiánya
okozott nehézséget, állította a gátlások feloldásá
nak nagy akaraterőt igénylő feladata elé, hanem az
önálló dőntések szükségessége is. Most már egye
düi s önállóan kellett Isten akaratát felismernie,
sorsát az isteni tervek szerint alakitania, a kísérté
sek erőpróbái közt, a szeretetből fakadó lelki szen
vedések alázatos vállalásával. Talán épp a szentfe
renci egyszerűség kegyelmi adományának köszön
hette, hogy soha nem kellett az Istentől való elha
gyatottság keresztútját megjárnia.

Nádudvari Anna regényének, a Társbérlet-nek a
hősnője ugyancsak faluról jött, de ez már a hatva
nas évek faluja. Az l 946-ban született Nádudvari
tudatos, hivatásos prózaíró, kitűnő novellák, szín
házi tárgyú cikkek, színészportrék szerzője; a
Társbérlet a harmadik kiadott könyve, s első regé
nye. Nem teljes életút, beteljesült emberi sors ábrá
zolására törekszík benne, hősnője életének csupán
egyik szakaszára összpontosítja figyeimét : bemu
tatja, hogyan lesz a "vidéki" Zsófiából városi, sőt



fővárosi lány. Ha ugyan a szó szoros értelmében is
lánynak nevezhető egy fiatal nő; aki szinte sport
szerűen szabadul meg a szüzesség kényelmetlen
terhétől kőzépiskolás korában. Nem sokkal az
után, hogy megsértődött a gyóntató papra, aki őt

hazugsággal, hamissággal gyanúsította: bizonyára
vétkezett a hatodik parancsolat ellen, csak nem
vallja be. A tizenöt éves Zsófia úgy felháborodik
ezen a feltételezésen. hogy. nem megy többé gyón
ni; ez az első eset életében, amikor gyanúsítottnak
érzi magát, valamilyen homályos bűn tapad rá,
mások - most egy ismeretlen pap - szemében.

Nem megy többé gyónni, de a bűn fogalma elkí
séri, méghozzá ilyen sajátos, misztifikált formá
ban, mindenhová. Gyermekkori hite, a falusi csa
ládi élet vallási keretei tartós nyomot hagynak az
életén; mintegy Istentől, Isten akaratától függetle
nül keresi útját, de tudatában minduntalan bibliai
idézetek merülnek fel, s embertársainak, környeze
tének megismerésekor a "Ne ítélj, hogy meg ne
itéltessél" erkölcsi parancsához igazodik. Készsé
ges és szándéka szerint nyitott az emberek felé,
"jónak" tartja magát - és a szerző is őt ~, bár alap
vető jóakaratát nem váltja cselekvő szeretetre.
Alapvető a jóhiszeműsége is, az a vágya, hogy csak
jót feltételezzen az emberekről ; a falusi életben za
varták a pletykaságok, megszólások, ő le akarja
rázni, főlébe akar emelkedni az "elmaradott" szo
kásoknak.

"Fölébe emelkedni ... " - valamilyen furcsa, pa
radox feltörekvési vágy jellemzi Nádudvari faluról
jött hősnőjét, Zsófiát. A hatvanas-hetvenes évek
ben a falusi vagy vidéki lány kisebbségi komplexu
sait anakronisztikusnak hisszűk. Pedig vannak, el
kell hinnünk a szerzőnek, s az ő Zsófiájának, aki a
kisvárosban járt középiskolába és hivatalnokosko
dott is egy ideig, aki érzelmileg (elmebeteg anyjá
ni~ halála után) a legjobban parasztasszony nagy
anyjához kőtődik, s mégis röstelli a pesti társbér
lők előtt a konyharuhával fedett kosarat, amit a
postás hoz, a hazai csomagot. Zsófia "föl akar
emelkedni" és ugyanakkor "be akar illeszkedni",
ki.akar válni a többiek közül - különleges jelentő

séget akar elérni -, és ugyanakkor hasonulni akar
hozzájuk: a gimnáziumban a többi, léha erkölcsi
felfogású lányhoz, a pesti lakásban Irmához, a
.rnüvésznö" társbérlőhöz. akitől annyit szeretne
kapni, tanulni, s végül nem tanul egyebet a szexuá
lis szabadosságnál. A beilleszkedés és a környezet,
az embertársak elfogadásának, tiszteletének vágya
jellemzi hivatali életét pesti munkahelyén is; elein
te mindenkit szeret és tisztel, kedvesnek és vonzó
nak tart, legfőképpen a főnöknőjét. - azután itt is
kezdi hallani a sok megszólást, rossz véleményt,
Pf61;J.ál a "ne ítélj, hogy meg ne itéltessél" elv alap
ján cfü~etlen maradni, de nem sikerül. Annyira
nem sikerül, hogy végül kénytelen a főnöknőjét ha

nem is elítélni, legalább megfosztani a tisztelettől.

amivel megajándékozta.
Zsófia mindenkit, mindent el akar fogadni, s en

nek természetes következménye, illetve egyidejű

másik oldala lenne, hogy őt is elfogadják; el akarja
fogadtatni magát, s eszébe sem jut, hogya többiek
nek, a környezetének nincsenek is elfogadási-elfo
gadtatási problémái. Zsófia olyannak akarja elfo
gadtatni magát, amilyen, s lázadozik a "m'űvész

nő" Irma látszatkultusza, hamisság-törekvései ei
len: ö nem kíván másnak mutatkozni, minek is ját
szaná meg magát. Így veszi, fogadja el, éli meg a
szerelmet is, s főleg azért szereti meg a Klarinétost
- ha ugyan "valamiért" szeretünk meg valakit -,
mert nem hipokritáskodik, szinte első látásra fel
tárja előttebelsőzűrösségetés tökéletlenségeit, ma-

, gánéletének "művészi rendetlenséget". Zsófiát le
nyűgözi ez az "őrült", hiszen ekkor már tudja, hogy
a "pesti" emberek gyakran hamisak és képmutatók.
Lám, a Klarinétos is művész, mint Irma, és mégis.
de bezzeg! .

Nincs "mégis" és "bezzeg". A szerelem szép, de
egyszer véget ér két olyan ember közt, akik a lé
nyeges kérdésekben kűlönféleképp gondolkoznak,
idegenek egymásnak. Zsófia etikai érctlensége és
elszakadási kísérletei ellenére is ragaszkodik a
.Jormákhoz", a .szertanésokhoz", amiket gyer
mekkorában a falun megőrzött hagyományoktól,
voltaképpen a katolicizmustól kapott; a "felvilá
gosult" Klarinétos kineveti, nem érti meg. "Ehhez
nem kell vallásosnak lenni", magyarázkodik Zsó
fia; Pilinszkyt idéz, a Beszélgetések Sheryl Surran
nal sorait : "Egy szertartás ... még ha a pap hitet
len és a gyülekezet félig alszik is, igazának erejével
mindig cselekvőképes abban a drámában, amit
semmiféle szöggel és ecettel nem tudna felidézni".
A szertartások közösségi élményjelleget harígsú
Iyozza Zsófia - illetve Nádudvari Anna -, s ebben
látja az egyéniség kibontakozásának legjobb lehe
tőségét is. "A szertartáshoz közösség kell, jeleket
kell adni, azokra ráismernek a közösség tagjai, és
akkor létrejön a katharzis ... Amikor az emberek
bemennek egy templomba, akkor mindjárt kell va:
lamit csinálniuk, bizonyos rituális mozdulatokat
tenniük. Ettől érezhetik a saját fontosságukat,
akár a müvész, Néhány mozdulattal ők most kife
jezhették önmagukat, azonkívül kapcsolatot hoz
hattak létre, egyrészt a többi emberrel, másrészt
valamilyen lényeggel ... végeredményben szertar
tás, ha érezhetjük, hogy fontosak vagyunk, fősze

replők. És akkor hiszünk abban is, hogy van vala
mi abszolút jó, valami abszolút igazság, mellyel ki
vétel nélkül mindenki találkozhat a maga szemé
lyében, ha megfelelő szabályok közvetítik a számá
ra. Olyan szabályok, melyekről mindenki tudhat,
mindenki megismerheti őket."

Zsófia a Klarinétossal folytatott vitájában nem
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emlegeti Istent, vagy Krisztust, csak iparkodik
megfogalmazni világszemléletének kereteit, ra
gaszkodását egy értékrendszerhez, amiből nem
akar kiszakadni. Alig egy éve lakik Pesten, de
- szerencséjére vagy szerencsétlenségére - olyan
kőzősségben, ahol hibáik ról ismerszenek meg az
emberek: társbérletben. Sejti, sőt tudja már, hogy
a városiak, az "úri népek" vagy pláne .művészek"

nem szükségképpen okosabbak vagy jobbak a fa
lusiaknál, nem képviselnek vagy kínálnak olyan
értékeket, melyek segítenék kibontakoztatni egyé
niségét, boldog emberré tenni; s talán azt is sejti,
hogy nem lehet boldog, aki nem igaz ember. Azt
még nem tudja, hogya homályos bűnt, melynek ré
me a társ bérletben is előkúszik és árnyat borit rá,
egyetlen fegyverrel győzheti le: a tevékeny szeretet
tel. De talán élete kővetkező állomáshelyén, a "ne
héz" gyermekek nevelőintézetében - ahova a la
káshiány mechanikus ürügyén veti a sors -, sikerül
ezt megvalósitania. Ha kitűnő megfigyelőképessé

gével már nem csupán regisztrálni fogja az emberi
jelenségeket, hanem lesz bátorsága a beavatkozás
ra is, akkor érheti el igazán vágyva vágyott jelentő
ségét. S akkor ráébred arra is, hogy az "abszolút
jó" és az "abszolút igazság" nevetségessé törpiti je
lentőségünket az emberek szemében; mert egy a
szükséges: jelentőségünk Isten előtt.

KERÉNYI GRÁCIA

•
Hitek, vá/osztások
Ahogy végigfutok a könyvfejezetcimein, látom.
Hegyi Béla nem ismeri a kiméletet önmagával
szemben. Aquinói Tamás - mai szemmel . '.. Marx
tól Marxig... Kommentárok Déryhez . .. Veres
Péter levelei. . . A választott témakörben nincsen
tabu, nincsen ügyes bújócska. Kard ki kard, szem
től szembe. Miért legyen könnyebb dolga az olva
sónak? Neki kell gyürkőzni, fel kell készülni a fris-
sítő szellemi 'súlyemelésre. '

Hegyi Béla súlyzói azonban mégsem roppantják
meg a derekat. A tizedik oldal után ez az első él
mény. Nem azért, mintha nem lenne szinte rninden
bekezdés bel} elegendő feldolgozandó mondandó
ja, hanem azért, mert amit ír és ahogyan - válasz
tékos nyelvezetű, izgalmas olvasmány: Nálunk
mintha kisértő szabály - afféle sajátságos fokmérő

- lenne a nehézkesen elterpeszkedő, bonyolult,
vagy csak a vájtfülüekhez szóló tanulmány. A tit
kosírásos jelbeszéd, amelyet csak néhány kiváltsá
gos fejthet meg. Hiába mutatott példát Ady. hiába
irtak míves tanulmányt Babitsék, és a régiek. Hiá-
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ba csillogtatta föl a műfaj aranyfényét Csokonai.
Berzsenyi, Arany János, s hogy ismét visszatérjünk
a közelmúltba, még a múlt évtizedben is: Németh
László. A folyóiratokból. a kőtetekből ránk kö
szöntő tanulmányok mintha tudománytala nnak
éreznék az oldottságot, a színes stílust. Mintha ér
téktelennek tartanák az olvasmányosságót. s attól
rettegnének. hogy ezzel felhígítják a tartalmat. Pe
dig aligha tévedett Németh László: "Nincs szeb
ben csiszolható, többféle sugárban tündöklő műfaj

ennél. Igaz, hogy nem babrál az emberek ábrázolá
sával, de ... legalább nem leplezett tanulmány,
mint annyi regény, s nem ál-személyeket fordít
egymással szembe, hanem egyenesen a szemembe
néz. Még az sem igaz, hogy csak az elit érti meg."

Nem bizony, ha a tanulmány írója nem feledke
zik meg a vonzó stílusról. az olajozottan gördülő

mondatokról. Hegyi nem feledkezik meg. Tanul
mányaiban úgyrnerülhetni el, hogy kőzben nem
szükséges amondatszerkesztés rejtvényén töpren
gení. Amit mond, világosan, egyértelműen mond
ja. S az olyan filozófiai igényű mondanivaló,
amelyben a félreértéseknek tág tere nyílik - nyílhat
-, a pontos fogalmazás mindennél fontosabb. Nem
engedheti meg a szakzsargon luxusát - őt a tisztá
zás szándéka vezeti, a sziszifuszi kőgörgetés példá
zatait kutatja. Arra keresi a választ, hogy létünk.
gondolkodásunk alapvető kérdéseiben milyen cél
hoz érhetünk, s ha megcéloztuk a csúcsot, melyik
oldalról induljunk el lábunk-kezünk előtt a szikla
tömbbel. Melyik oldalról indultak el a szellerntör
ténet, a filozófia, az irodalom nagyjai, milyen szél
sőségek között vergődtek, amíg ilyen vagy olyan
választásuk megszületett ?

Szélsőségek között, mert ugyan nem küzd-e meg
mindenki kivétel nélkül a világnézetéért. a hitéért?
Nézzük talán a legtávolabbi pólusokat. Kétféle

.modell áll az ifjú Engels, s ugyanígy Dienes Valéria
előtt. Amit készen kaptak, előbb-utóbb kételyeket
ébreszt bennük. Hegyi szivós következetességgel,
pontról pontra haladva vizsgálja az egyéni döntés
kialakulását mindkettőjüknél. f!'.. kőgörgetés sziszi
fuszi küzdelmét örökiti meg. Engels a családi indít
tatás bűvköréből. a vallástól jut el a dialektikus
materializmusig. A maradiság, az álszentség elleni
tiltakozás fordítja meg: .a túlsó oldalról feszül a
sziklatömbnek. A csúcsra onnan kell feljutnia. Di
enes Valériának századunk elején a materialista
szemlélet határozta meg gondolkodását. Aztán
egyszer csak közli Jászi Oszkárral és Szabó Ervin
nel, hogy többé nem ír a Huszadik Századba, mert
nem ért egyet a folyóirat materialista stellemével.
(Szabó Ervin nyitottságára jellemző a válaszuk:
"Ne sérts meg bennünket azzal, hogy feltételezed,
nem írhatsz a Huszadik 'Századba, csak azért, mert
már nem vagy materialista. Maradj ezentúl is a mi
szerzőnk, és írjad továbbra is azt, amit gondolsz -.")


