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Ön ma guk ban sem a de cent ra li zált, 
sem a cent ra li zált meg ol dá si mó dok 
nem je len te nek ga ran ci át a szo ci á lis 
szol gál ta tá sok ha tá sos és ha té kony 
mû köd te té sé re. Egyik meg ol dá si 
mód sem mû kö dõ ké pes ak kor, ha a 
köz pon ti sza bá lyo zá sok nem töl tik be 
a vé dõ er nyõ sze re pét, vagy ha azok 
be tart ha tat la nok és be tar tá suk ról sen-
ki sem gon dos ko dik.

Leveleki Mag dol na: Dip lo má sok 
mun ka nél kül? Egy em pi ri kus vizs-
gá lat ered mé nyei a Veszp ré mi Egye-
te men vég zet tek kö ré ben. Jó-e vagy 
rossz Ma gyar or szá gon a kép zé si rend-
szer hi e rar chi kus és ver ti ká lis struk-
tú rá ja? – A Veszp rém ben vég zet tek 
mun ka erõ-pi a ci hely ze te nem rossz. 
Re giszt rált mun ka nél kü li a dip lo ma 
meg szer zé sét kö ve tõ idõ szak ban a 
min tá ban sze rep lõk 8%-a volt. Több 
al ka lom mal csu pán egyet len vég zet tel 
for dult elõ, hogy se gély ben ré sze sült. 
Mi köz ben or szá go san az utób bi évek-
ben a dip lo más mun ka nél kü li ek szá ma 
40%-kal emel ke dett. Eb bõl a hely zet-
bõl a szer zõ meg ál la pí tá sa sze rint az 
érett sé git kö ve tõ rö vid ide jû, 1–2 éves 
fel sõ fo kú szak kép zés je lent het ki utat. 
Ez zel a le he tõ ség gel ma még csak a 
to vább ta nu lók mind ös  sze 7%-a él. A 
meg kér de zet tek 45,8%-a a vég zés után 
há rom hó na pon be lül el he lyez ke dett. 
A vá la szo lók 15,1%-a csak há rom 
hó nap nál hos  szabb ke re sés után ta lált
ál lást. 4,4% pe dig nem akart köz vet-
le nül a vég zés után el he lyez ked ni. 
A hall ga tók 34%-a egyéb okok, pél-
dá ul a ta nul má nyok foly ta tá sa mi att 
nem je lent meg a mun ka erõ pi a con 
mun ka vál la ló ként. Leg kön  nyeb ben a 
ta nár kép zõ ka ron vég zet tek ta lál tak 
mun kát. Ugyan ak kor az õ kö rük ben a 
leg ma ga sabb (50,9%) az ál lást egyéb 
ok (pl. to vább ta nu lás) mi att nem ke re-
sõk ará nya. Õk pél dáz zák leg in kább 
a ta nu lás és a mun ka vál la lás kö zöt ti 
át me ne ti idõ szak hos  szá nak ki to ló-
dá sát.

Gyõ ri Pi ros ka: A sze gény ség ben 
élõk participációja sa ját prob lé-
má ik ban. A ta nul mány ban szá mos 
el gon dol kod ta tó ada tot ta lál ha tunk a 
sze gény ség ha zai mér té ké rõl. 2005-
ben több mint há rommil li ó an él tek 
a lét mi ni mum alatt, il let ve an nak 
kör nyé kén, kö zü lük egymil li ó an foly-
ton mé lyü lõ sze gény ség ben. Mint egy 
200–300 ezer hon fi tár sunk sem mi-
lyen el lá tás ban, se gé lye zés ben nem 
ré sze sül. Az egyen lõt len ség ol ló ja 
úgy nyí lik, hogy a tár sa da lom fel sõbb 
ré gi ó i ban ja vul, lej jebb pe dig rom lik 
a hely zet. Az egyen lõt len sé gek ha tá-
sa már most is ká ros vagy ép pen 
ka taszt ro fá lis. A szer zõ be mu tat ja a 
sze gény ség be va ló többszin tû be avat-
ko zás egyik szép pél dá ját, a Ma gyar 
Sze gény el le nes Há ló za tot, amely nek 
szlo gen je: Te gyük hall ha tó vá a sze-
gény ség ben élõk hang ját! Az az: a sze-
gény ség és a tár sa dal mi ki re kesz tés 
ügye fo lya ma to san köz be széd tár gya
le gyen. A szer ve zet mun kál ko dá sai 
kö zül ki eme len dõ a lob bite vé keny-

ség, eu ró pai uni ós, or szá gos és he lyi 
in for má ci ók ter jesz té se, to váb bí tá sa 
a ta gok szá má ra, internetes hon lap
mû köd te té se, ki ad vány ok, hír le ve lek 
szer kesz té se, kon fe ren ci ák, fó ru mok 
szervezése…

Dö mö tör Sán dor: A fo gya té ko sok 
in teg rá ci ó ja a szak kép zé sen ke resz tül.
A ta nul mány ban – a té ma rész le tes 
kör be já rá sa után – egy si ke res in teg rá-
ci ós mo dell rõl ad szá mot a szer zõ: a 
Neu mann Já nos Szak kö zép is ko lá ról, 
amely Bu da pes ten, Zug ló ban mû kö-
dik. A kép zés si ke rét jel zi, hogy in du-
lás kor még csak négy osz tály ban, ma 
már húsz ban fo lyik ok ta tás. Az is ko lá-
ban min den év ben 20–25 fo gya té kos 
(moz gás sé rült, vak/gyen gén hal ló, hal-
lás sé rült) ta nul, és in teg rá ci ó juk, szak-
mai kép zé sük tel jes si ker rel va ló sult 
meg. A te het sé ges fo gya té kos gyer me-
kek egy bõl a szak kö zép is ko lá ba ke rül-
nek, míg a ke vés bé te het sé ge sek és a 
hát rá nyos hely ze tû ek a hát rány kom-
pen zá ci ós szak is ko lai prog ram ke re-
té ben a 9. és 10. osz tály ban kap nak 
fel zár kóz ta tást és szak mai ala po zást. 
Az is ko lá ban min den a fo gya té ko sok 
igé nye i hez al kal maz ko dik: rám pák, 
spe ci á lis mel lék he lyi sé gek, spe ci á lis 
szá mí tó gép ter mek, lap to pok va kok 
szá má ra, sõt sa ját fej lesz té sû ok ta tá si 
se géd esz kö zök és szá mí tó gé pes prog-
ra mok se gí tik mun ká ju kat.

Bodács Emil: Ne mi diszk ri mi ná ció 
a poszt mo dern mé di á ban. Nap ja ink 
mé dia vi lá gá ban a képiség elõ re tö ré-
sé nek egyik meg nyil vá nu lá sa, hogy a 
hang súly a meg ért he tõ rõl a meg mu tat-
ha tó ra, a ra ci o ná lis ról a ha tás kel tés re, 
az in tel lek tus ról és a lel ki ség rõl a tes-
ti ség re he lye zõ dött át. A poszt mo dern 
kor tes ti sé ge és a mé dia ál tal kre ált
test kép azt su gall ja: a test pó tol ja a bel-
sõ üres sé get és ön ma gá ban is ele gen-
dõ a bol dog élet meg va ló sí tá sá hoz.

Lippai Lász ló–Benkõ Zsu zsan-
na–Er dei Ka ta lin–Tar kó Klá ra: Tár-
sa dal mi esély egyen lõ ség az is ko lák-
ban: a ki sebb ség tu do mány ban jár tas 
pe da gó gus. 1993-ban in dult a sze ge di 
Ju hász Gyu la Ta nár kép zõ Fõ is ko lán a 
kétéves egész ség fej lesz tõ men tál hi gi-
é nés poszt gra du á lis kép zés, amely re 
az egész ség ügy, a szo ci á lis el lá tás, az 
ok ta tás, az ál lam igaz ga tás te rü le te in 
dol go zó szak em be rek je lent kez tek. 
Né hány mo dul a gaz dag kí ná lat ból: 
ki sebb ség tu do má nyi alap is me re tek, 
ki sebb sé gek lel ki egész ség vé del me, 
tár sa dal mi in teg rá ci ó ja, konf lik tus ke-
ze lõ tré ning, ki sebb sé gek mû vé sze te, 
vé del me, gyógy pe da gó gi ai alap is me-
re tek, pro jekt me nedzs ment, terepgya-
korlat… A mel lék let tar tal maz za a 
ki sebb ségko or di ná tor pe da gó gus szak-
vizs gá ra fel ké szí tõ prog ra mot.

Ös  sze gez ve: egy olyan kö tet lá tott
nap vi lá got, mely min den, a köz élet, a 
sze gény ség, a meg kü lön böz te tés iránt 
ér dek lõ dõ ol va só szá má ra a té ma szin-
te tel jes pa no rá má ját ad ja.

(Comenius Kft. Pécs, 2007)
Se bõ Jó zsef

Szociotragédia
a szom szédból
(Háy Já nos: A gye rek)

Háy Já nos má ra két ség te le nül 
az él vo nal ba tar to zó író vá nõt te ki 
ma gát. Pró zái si ke rei se gí tik drá mái 
si ke rét, drá mái si ke rei erõ sí tik pró-
zái si ke rét. Mé diaje len lé te je len tõs, 
ki adó ja egyik hú zó ne ve, meg szám-
lál ha tat lan kri ti ka, re cen zió és ta nul-
mány je lent meg írá sa it mél tat va, és 
ma nap ság nem le het úgy be szél ni a 
kor társ ma gyar pró zá ról, hogy ró la 
szó ne es sék. Pe dig nem an nak a 
tí pus nak tû nik, aki meg ve sze ke dik 
a si ke rért: az egy sze rû en utol éri õt. 
Ke vés szer zõ nek ada tik meg, ami 
ne ki meg ada tott: sza bad úszó író vált 
be lõ le. Ez – ér zé kel he tõ en – jót tesz 
írás mû vé sze té nek is. Mert bár ko ráb-
ban is fel tû nõ en ter mé keny író volt, 
az „iga zi nagy pró zai mû”, amely visz-
 sza me nõ leg és a jö võ re néz ve is hi te-
le sí ti õt az úgy mond nagy írók so rá-
ban, most szü le tett meg, és ke vés sel 
meg je le né se után már is vi ha ros si kert 
arat. Va ló ban érez he tõ egy faj ta ten-
den cia az iro dal mi fo gyasz tói ol da lon 
(sõt, az elmélészi ol da lon is), hogy 
aki no vel lá kat, drá má kat „íro gat”, az 
le het ígé re tes, eset leg ki mon dot tan 
te het sé ges, de „nag  gyá” ak kor vá lik, 
ami kor le te szi az asz tal ra a „Nagy 
Re gényt”. Háy Já nos most le tet te. 
Hoz zá kell ten nünk per sze, hogy nem 
ez az el sõ nagy pró zai al ko tá sa, még is 
– ta lán a meg je le nést meg elõ zõ PR, a 
sut to gó pro pa gan da mi att érez zük így 
– Háy most „na gyot” akart dob ni.

Háy va ló ban na gyot do bott. Ge ne-
rá ci ós re gényt írt, a rend szer vál tó fi a-
ta lok kor osz tá lyá nak re gé nyét. Õ azon-
ban nem a si ker tör té ne te ket mu tat ja 
fel, ha nem a po li ti kai köz be széd ben 
kli sé ként em le ge tett vesz te sek, „a 
rend szer vál tás vesz te sei” re gé nyét. 
Ez leg alább is A gye rek kö rül ki ala kult 
kri ti kai dis kur zus fõ meg ál la pí tá sa. 
Ami két ség kí vül igaz, hi szen va ló ban 
meg fe lel a ge ne rá ci ós re gény szin te 
min den kri té ri u má nak. Szin te, hi szen 
a ge ne rá ci ós re gé nye ket rend sze rint 
fi a ta lok ír ják, fi a ta lok nak, vagy leg-
alább is fi a ta lab bak, mint az idén negy-
ven hét éves Háy.

Le egy sze rû sí tõ len ne azon ban er re 
az egy as pek tus ra szû kí te ni az ér tel-
me zé si le he tõ sé ge ket. Mert mint min-
dig, Háy most is meg té vesz tõ. El sõ 
lá tás ra sal lang men tes, esz köz te len, 
ta lán ki csit egy sí kú is, min den eset-
re tel je sen más, mint ami lyen nek a 
szép iro dal mat a Jó ka in ne vel ke dõ és 
Gár do nyi ig ju tó szép lé lek el kép zel né. 
Háy nyel ve ze te pro fán, ke mény, dur-
va, ko po gós. So kan kí sér le tez tek már 
a ma gyar iro da lom ban az ar gó hasz ná-
la tá val, a be szélt nyel vi ség, és ez ál tal 
egy sa já tos in ti mi tás, ter mé sze tes ség 
meg te rem té se ér de ké ben. Még is Háy 
Já nos volt az, aki e te kin tet ben vég leg 
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fel sza ba dí tot ta a fi a tal pró za író kat, 
mert õ komp ro mis  szum nél kül, bát ran 
és min den fé le fi nom ko dást mel lõz ve, 
va ló ban ter mé sze te sen al kal maz za 
azt. Nem túl zás ki je len te ni: Háy ír 
ma Ma gyar or szá gon leg job ban ar gót.
Ön ma gá ban at tól azon ban még nem 
vál na ter mé sze tes sé, be szélt nyel vi vé 
a szö veg, hogy te le tusz kol juk ká rom-
ko dás sal (két-há rom csú nya szó/ol dal 
az át lag Háynál) és bõ ven sze re pel tet-
jük a fa lu és a lum penré teg fõ vá ro si 
va gánynyel ve zet tel be ol tott, min den-
na pi ki fe je zé se it. Eh hez kel le nek a 
szer zõ csak rá jel lem zõ mon da tai. Fél-
be ha ra pott gon do la tok, egy más ra pon-
gyo la mó don ref lek tá ló di a ló gu sok, 
ti pi kus nyelv he lyes sé gi hi bák, a né pi
kép al ko tó ké pes ség, jól vis  sza adott 
spon ta ne i tás, és mind ez – el len tét ben 
a be szélt nyel vi ség vis  sza adá sá ra más 
írók ál tal tett kí sér le tek kel – min den-
faj ta sti li zá lás nél kül, hiperrealista 
mó don. A Háy-féle nyel vi ség, amely 
véd jeg  gyé vált, és ame lyet ma már 
va ló ban csak utá noz ni le het (so kan 
meg is te szik), új ra ki ta lál ni nem, 
azért is fon tos, mert egy részt ki tû-
nõ mé di u m a szer zõ ál tal áb rá zol ni 
kí vánt szub kul tú ra (ne vez zük in kább 
mik ro koz mosz nak) köz ve tí té sé re, 
más részt tény le ge sen meg va ló sít ja azt 
az esz té ti kai bra vúrt, hogy oly bá tün te-
ti fel elõt tünk a le írt nyel vet, mint ami 
min den fé le – még oly ha lo vány – köz-
ve tí tés nél kül a be széd bõl lett gyúr va,
va la hogy még is el éri, hogy iro dal mi 
szö veg ként ke zel jük és úgy él vez zük, 
har mad részt pe dig a nyelv, a nyel vi-
ség, amit Háy hasz nál, egy szer smind 
be pil lan tást en ged a be szé lõk gon dol-
ko dás mód já ba. Ki hogy gon dol ko dik, 
úgy be szél és for dít va. Ek kép pen a 
szer zõ meg spó rol ta ma gá nak azt a sze-
rep lõn ként egy-két ol dalt, amely ben
be mu tat ta vol na ne künk azok sze mé-
lyi sé ge it, mo ti vá ci ó it, szo ci á lis-csa lá-
di kör nye ze tét, el árul ugyan is min dent 
ró luk az, ahogy be szél nek.

Nem len nénk azon ban pon to sak, 
ha nem mu tat nánk rá, hogy – bár a 
Háy Já nos ra jel lem zõ be szélt nyel-
vi ség unikális és át ü tõ ere jû, má ra 
pe dig el mond ha tó ró la, hogy ki for rott 
– nem min dig volt ez így az élet mû
ko ráb bi da rab ja i ban. A Gézagyerek
és ál ta lá ban a drá mák ron tott nyel vi-
sé ge oly kor már sú rol ta a hi he tõ ség 
és a ter mé sze tes ség ha tá rát. Aki lá tott
már szín pa don Háy-drámát, tud ja 
jól, men  nyi re be le tö rik a leg ki vá lóbb 
szí nész bics ká ja is eb be a tor zónyel ve-
zet be. A Gye rek ez zel szem ben jó zan
mér ték tar tás sal, egy sé ge seb ben és 
pon to sab ban hasz nál ja ezt a nyel vet,
mint ed dig bár mi kor, ezért úgy is 
te kint he tünk er re a könyv re, mint az 
egész ed di gi Háy Já nos-élet mû ös  szeg-
zõ és azt meg ja ví tó, min tá vá eme lõ 
mû vé re. Háy rend kí vü li meg fi gye lõ- 
és sze lek tá lóké pes ség gel vá lo gat ta 
ös  sze azo kat a for du la to kat, ki fe je zé-
se ket, mon dat szer kesz té si szo ká so kat, 
ame lyek mind an  nyi unk szá má ra is me-
rõ sek, így mind an  nyi unk ban elõ hív-

hat nak va la mi lyen as  szo ci á ci ót. Úgy 
érez zük, is mer jük a könyv sze rep lõ it, 
mint ha csak a szom széd ból ki a bál nák 
át ne künk a dü hödt frá zi so kat.

Is me rõs ség, ami ez eset ben ko ránt-
sem je lent ott ho nos sá got. A re gény ben 
elõ re ha lad va fo lya ma tos rá esz mé lé sek-
ben van ré szünk, foj to ga tó vá vá lik 
a fel is me rés, hogy a kö tet min den
sze rep lõ jét is mer jük, és meg ré mít a 
tu dat, hogy va ló já ban nem is mer jük 
õket, csak ugyan ilyen em be re ket és 
sor so kat is me rünk. És ha ez en  nyi re 
át ü tõ él ményt je lent szá munk ra, az 
azt je len ti, hogy min den hol ott van nak
ezek az em ber ron csok, ezek a ki égett,
so ha sem égett, meg al ku vó, anya gi as, 
hût len, ke gyet len, sza dis ta-ma zo chis-
ta, in tel lek tu á li san alul han golt em be-
rek, és ha ez így van, hogy so kan van-
nak ezek a nyo mo rult, csap dá ba esett 
em be rek, ak kor az két ség beej tõ. Pon-
to san ezt akar ja el ér ni a szer zõ is. A 
köz pon ti ka rak te rek nek nincs ne vük.
Bár kik le het né nek. A fa lu is bár hol
le het ne, a tör té net is bár mi kor, bár ki-
vel meg tör tén het. Mint ahogy meg is 
tör té nik. A gye rek is csak „gye rek”,
a 345 ol da las re gény 339. ol da lán 
tud juk csak meg a ne vét, ad dig a nar-
rá tor a leg kör mön fon tabb mó do kon 
pró bál ja ki ke rül ni a meg ne ve zé sét. 
És ez az ag gá lyos ság, ahogy konk rét 
meg ne ve zés, azo no sí tás nél kül akar ja 
még is je löl ni a sze rep lõ ket, te szi szá-
munk ra egy ér tel mû vé, hogy nem vé let-
le nül ma rad nak ki a ne vek. A mód szer 
egyéb ként nem új, Háy ko ráb bi kö te te-
i ben is hasz ná la tos.

Ti pi kus tör té ne te ket ír, még sem sab-
lo nos. Egy sze rû en csak le ír ja mind azt, 
amit tud va tu dunk, ho gyan ké szí tett ki 
em be re ket az el múlt rend szer, ho gyan 
mû kö dik a fruszt rá ció, a csa ló dott ság, 
a sze xus és az al ko ho liz mus. Mi lyen 
ha tás sal van a sze gény ség a pszi ché-
re, ho gyan hat ránk má sok si ke re 
és a ma gunk si ker te len sé ge. Mi lyen 
rom bo ló ere jû a há zas tár si fél té keny-
ség, s hogy a csal fa ság nem ár tat lan 
já ték, ha nem dur va kín zás a csa ló és a 
meg csalt szá má ra is. És rá vi lá gít ar ra, 
hogy ez az egész nem nagy do log.
Sem mi sem nagy do log. Min den meg-
tör tént már más sal is, ezer szer, mil li ó-
szor, hát most itt is meg tör tént, nem 
nagy do log. Egy szó val az élet rõl ír, 
il lú ziómen te sen, ki áb rán dul tan, olyan 
mély sé ges ke gyet len ség gel (õszin te-
ség gel?), hogy a vé ge fe lé már szó 
sze rint be le csö mör lünk, mind eköz ben 
pe dig va la mi per verz, ke se rû iró ni át 
és (szén)fekete hu mort mû köd tet.

És mû kö dik is. Ez a bi zo nyos iro-
ni kus hang vé tel (mely nem a stí lus-
ban rej lik, ha nem az egy más mel lé
he lye zett, egy más mel lett el be szélt 
epi zó dok ból bom lik ki) vé gig vo nul a 
kö te ten és se gít túl él ni azt, se gít el vi-
sel ni, ugyan ak kor csak ak kor ke rül 
elõ, ami kor már na gyon nagy szük sé-
günk van rá. Háy min dig pat ta ná sig 
fe szí ti a húrt, és – bár a re gény nek 
nincs a szó klas  szi kus ér tel mé ben 
vett cse lek mé nye – ál lan dó iz ga lom-

ban tart. A nar rá tor egye nes vo na lon 
vi szi vé gig a gye rek tör té ne tét, mely-
rõl már az ele jén érez zük, sõt tud juk,
hogy rossz vé get ér majd (pe dig er re
nem utal sem mi lyen exp li cit jel zés), 
köz ben pe dig jobb ra is, bal ra is, a 
szél ró zsa min den irá nyá ban el ága zik 
a tör té net, fel-fel vil lant va to váb bi 
le het sé ges (és ti pi kus) sor so kat. S 
bár ezek nek a bõ sé ge sen el po tyog ta-
tott mel lék szá lak nak nincs a Gye rek 
szem pont já ból túl sok je len tõ sé gük, 
ezek nél kül va ló já ban mit sem ér ne a 
re gény. Ez te rem ti meg a kö tet sú lyát
(nem csak fi zi kai, ter je del mi ér te lem-
ben), et tõl vá lik to tá lis sá a tör té net, 
és ezek ben rej ti el a szer zõ ra fi nált 
elõ re uta lá sa it, a fe szült ség kel tés 
ezen õsi, ám a mai na pig ha tá sos 
tech ni kai bra vúr ja it. Kor rajz, kór rajz 
és lé lek rajz ez a nyolc va nas-ki lenc-
ve nes évek Ma gyar or szá gá ról. És 
eb bõl a több tu cat is me rõs tör té net-
bõl jö vünk rá, hogy igen, ez Ma gyar-
or szág, igen, ez a szom szé dom, ez a 
fõ nö köm, ez én va gyok. A szocio-
horror és az ér tel mi-ér zel mi nyo mor 
a sze münk elõtt zaj lik. Eb ben a fel is-
me rés ben rej lik a kö tet drá ma i sá ga, 
és ezért olyan meg ter he lõ lel ki leg az 
ol va sá sa. De Háy azért az el vi sel he-
tõ ség ha tá rán be lül tart ja a szö ve get, 
a rá jel lem zõ – mond juk úgy – „kö ze-
lí tõ-tá vo lí tó” tech ni ká val. Hol el tá vo-
lo dik a tör té net tõl, és fe lül rõl te kint 
sze rep lõ i re, hol be le bú jik gon do la-
ta ik ba, hol pe dig be szél he lyet tük 
(vé gig füg gõ be szé det al kal maz), hol 
megint hát ra lép egyet és ref lek tál az 
el mon dot tak ra, de so sem doh sza gú 
esz me fut ta tás ok kal, ha nem egy-egy 
újabb ki té rõ epi zód dal. Ez a kü lö nös 
szer ke zet kel ti az ol va só ban azt az 
ér zést, hogy Háy tu laj don kép pen még 
min dig nem nagy pró zát, re gényt ír, 
ha nem egy hos  szabb no vel lát és szám-
ta lan kis no vel la tö re dé ket ír egy nagy 
szö veg gé.

Bá tor és elem zés re ér de mes alap-
ál lás az író tól, hogy ké pes volt majd 
há rom száz öt ven ol dalt vé gig ír ni úgy, 
hogy egyet len ro kon szen ves sze rep lõt 
sem sze re pel tet. A leg in kább fi gye-
lem re mél tó alak a tör té net fo lya mán 
ta lán a Gye rek ap ja, aki sa ját ap já val 
szin te mi to lo gi kus he ro iz mus sal szá-
mol le az új, a sa ját vér vo nal ala pí tá sá-
nak szán dé ká val. Ez az apa fi gu ra az, 
aki nek a ked vé ért vé gig druk ko lunk 
a Gye rek nek, hogy si ke rül jön ne ki, 
hogy ké pes le gyen mél tó vá vál ni az 
atyai in ten ci ó hoz. Druk ko lunk ne ki, 
ami kor még is ko lá ba jár, és druk ko-
lunk ne ki, ami kor fel vé te li zik az egye-
tem re, de már ek kor érez zük, hogy 
va la mi nincs rend ben a Gye rek kel, 
hogy nincs meg ben ne az erõ, nincs 
meg a ki tar tás, nincs meg a ké pes-
ség, hogy ki tör jön õsei sor sá ból. A 
Gye re ket is ugyan olyan be szû kült 
mo no má nia fû ti, mint min den ki mást 
Háy vi lá gá ban, és ez a mo no má nia 
ugyan úgy tönk re te szi, mint a töb bi-
e ket. Igen, min den ki mo no má ni ás 
eb ben a vi lág ban (még ma ga Háy is, 
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aki mo no má ni á san ír ja meg új ra és 
új ra ezt a vi dé ki szociohorrort), a Gye-
rek má ni á ja vi szont mind egyi kü ké nél 
ve szé lye sebb, hi szen olyan el kép ze-
lé sek re sar kall ja a vi lág ról, ame lyek 
tel je sen ir re á li sak az õ hely ze té ben. 
Ép pen an  nyi val ér tel me sebb a kör-
nye ze té nél, hogy fel is mer je an nak 
nyo masz tó vol tát, hi bá it, de an  nyi 
már nincs ben ne, hogy ké pes le gyen
fe lül emel ked ni raj ta, ezért az tán sa ját
bu ká sa min den más bu kás nál köz he-
lye seb ben vég zet sze rû.

Háy Já nos re gé nyé nek le tag ló zó 
és drá mai jel le gét az is erõ sí ti, hogy 
a bu kást, a szé gyent, az élet el ron-
tott sá gát ab szo lút ér té kû vé te szi, 
és sen ki vel nem ki vé te lez. A már 
em lí tett tör té ne ti el ága zá sok ban, epi-
zó dok ban rö vi den föl skic celt élet tö-
re dé kek mind bal vég ze tû tör té ne tek. 
A szer zõ nem vá lo gat: az egye te mi 
ta nár, a jól me nõ, a rend szer vál tást 
meg lo va go ló vál lal ko zó, a pa raszt
és az ipa ros épp oly tör vény sze rû en 
jár ja meg a sa ját kü lön be já ra tú 
pok lát, mint a pa raszt csa lád ból és 
pa raszt sor ból majd nem ki emel ke dõ, 
fél-ér tel mi sé gi pá ria. Az ol va só lép-
ten-nyo mon fel te szi ma gá nak a kér-
dést: „Hát tény leg en  nyi re tra gi kus 
len ne? En  nyi re két ség beej tõ en le han-
go ló az élet”, és vé gül: „Va ló ban 
el ke rül he tet len, ele ve el ren del te tett 
min den sors?”. A vá lasz ter mé sze-
te sen az, hogy ko ránt sem, de meg 

kell ér te ni, hogy Háy a to tá lis bu kás 
re gé nyét ír ta meg. A to tá lis bu kás 
száz és száz kü lön bö zõ va ri á ci ó ját, 
me lyek le het nek va ló di ak, le het nek 
ki ta lál tak, an  nyi ban azon ban min den-
kép pen va ló sá go sak, hogy mû kö dé-
sük ben, fo lya ma ta ik ban tö ké le te sen 
pél dáz zák az an tik drá mák (sõt az 
Ószö vet ség) óta az iro da lom ban re le-
váns té ma ként funk ci o ná ló bu kást, 
an nak ter mé szet raj zát, s amely bu ká-
sok szá zai kö zül csak egy le het sé ges 
vál to zat a Gye re ké.

A Gye rek. A név te len ség nek, 
va gyis a „gye rek ség nek” az ál ta lá no sí-
tó szán dé kon túl van nak to váb bi ér tel-
me zé si ré te gei is. Hi szen nem le het
vé let len, hogy a fõ sze rep lõ mind vé-
gig gye rek ként van je len, s nem lesz 
be lõle idõ vel „a fiú” vagy „a fér fi”,
ami szin tén tel je sen meg fe lel ne Háy 
sze mélymeg je lö lé si mód sze ré nek. A 
gye rek vé gig gye rek ma rad: a mi ti kus, 
vér vo nal-ala pí tó atya gye re ke, olyas-
va la ki, aki fel nõtt ként sem ér dem li 
meg a sa ját ne vet, a sa ját jo gon va ló
em le ge tést, vé gig az apa el vá rá sa i-
nak és szán dé ka i nak vo nat ko zá sá ban 
ér tel mez he tõ a sze mé lye, vé gig ar ra 
vá runk, hogy a gye rek fel nõ jön, és 
va la ki le gyen, mond juk Sa nyi, vagy 
Pis ta, vagy ép pen – ahogy vé gül ki is 
de rül – La ci. A gye rek még apa ként
is gye rek ma rad, és a gye rek csak a 
gye rek gye re ke. Va gyis a kö vet ke zõ 
ge ne rá ció meg je le né se sem hoz za 

meg az át tö rést a csa lád tör té ne té ben, 
és – mi vel a gye rek ne vét csak a ha lá-
lá val ös  sze füg gés ben is mer jük meg 
– azt le het mon da ni, hogy a gye rek
csak a ha lá lá ban lett va la ki, csak 
a ha lá la az övé, az egyet len olyan 
mo men tu ma ez éle té nek, ami kor ki ér-
de mel te, hogy né ven ne vez zék, ak kor 
is in kább csak ke gye let bõl, sem mint a 
„tel je sít mé nye” okán.

A Gye rek vég sõ so ron nem az ele-
ve el ren delt ség rõl szól, nem ar ról,
hogy – te gyünk bár mit, ka pá lóz zunk 
bár mely erõ sen is – sor sunk csap dá já-
ban ver gõ dünk mind an  nyi an, s vé gül 
úgyis mind meg ha lunk, ki elõbb, ki 
ké sõbb. A re gény lét el mé le ti, eg zisz-
ten ci á lis té te lek mi ben lét ét fe sze ge ti, 
szo kat lan és üdí tõ mó don a le he tõ 
leg le csu pa szí tot tabb, leg da ra bo sabb 
és leg va ló sá go sabb nyel ven, ame lyen 
va la ha hal lot tuk õket. A vég kö vet kez-
te tés nem ki mon dot tan vi gasz ta ló: 
Háy két sé get sem hagy afe lõl, hogy 
– úgy mond – a lét hi á ba va ló sá gát 
kí ván ja bi zony gat ni. Ez a hi á ba va ló-
ság azon ban csak an  nyi ban tra gi kus, 
ha nem va gyunk ké pe sek el fo gad ni 
mint alap té telt. Ha kel lõ böl cses ség-
gel és be le nyug vás sal vi szo nyu lunk 
eh hez a tény hez, ta lán el ke rül het jük 
mind azt, amit A Gye rek lap ja in ol vas-
ha tunk.

(Palatinus Könyv ki adó, 2007)
Fal vai Má tyás
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