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SZÉ LES KLÁ RA

Bûn és bûn hõ dés
Galgóczi Er zsé bet élet mû vé ben

Az igaz ság ér zet vál la lá sa

„Az igaz ság ér zet nem koz mi kus in ger, ha nem
a dü hön gõ em be ri rend sze re tet.”

(Lászlóffy Ala dár)

Akár Galgóczi Er zsé bet rõl is ír hat ta vol na a fen ti mot-
tót. Úgy vé lem: leg több írá sá nak, egész élet mû vé nek alap-
ve tõ in dí té ka, haj tó ere je, bel sõ mo tor ja ez. A meg sér tett, 
a meg-, sõt el ti port igaz ság ér ze te, lá tá sa, tu da ta, szó vá té te-
le. Bá lint György – a nap ja ink ban nem so kat em le ge tett, 
har minc hét éve sen Uk raj ná ban el tûnt ki vá ló író, új ság író, 
mû for dí tó – egyik kö te té nek cí me: Föl há bo ro dom, te hát 
va gyok. Galgóczit is mély sé ges igaz ta lan sá gok hozza láz-
ba, kész te tik írás ra. Az ég re ki ál tó ár tat la nul szen ve dés; 
a bün tet len ma ra dó gaz tett. Ami ég re ki ált – azt õ ég re 
ki ált ja. „Dü hön gõ em be ri rend sze re tet” – ez? „Dü höng”? 
Nem áll tõ le tá vol. Nagy erõ vel za bo láz zák mind azt az ele-
mi, ré gi, majd egy re újabb, egy re nö vek võ föl há bo ro dást, 
amely ma gá val ra gad ja, írás ra kész te ti.

Élet ide je az a tör té nel mi idõ szak, amely kü lö nös kép-
pen ir ri tál hat ja, ir ri tál ja az ele mi em be ri igaz ság ér ze tet. 
A nürn ber gi per az el sõ nem zet kö zi, vi lág mé re tû vál lal ko-
zás, re mé nyek kel, il lú zi ók kal te li kö zös erõ fe szí tés, kí sér-
let ar ra, hogy a bûn ne ma rad has son bün tet len. Hogy túl a 
he lyi, az or szá go kon, föld ré sze ken be lü li tör vény ho zá son, 
íté le ten, már nem csak az em be ri élet, va gyon, erõ szak 
el len emel jen vá dat, ha nem az „em be ri ség el le nes bûn-
tett” fo gal mát, meg tor lá si mód ja it ha tá roz za meg, kö zös 
meg egye zés sel. És ép pen en nek a ha tal mas ös  sze fo gás-
nak ide jén tör tén nek, majd ke rül nek las san nap vi lág ra az 
igaz ság szol gál ta tás el kép zel he tet len nek gon dolt, hi he tet-
len bot rá nyai, a ha mis, a ko holt pe rek so ro za tai. Ár tat la-
nok mil li ó i nak tu da to san igaz ta lan, em ber te len bün te té se, 
ha lál ra íté lé sek vég re haj tá sai. Túl zó an, el raj zol tan óri á si 
ez a táv lat egyet len írónk élet mû ve meg kö ze lí té sé hez? 
Igen, le het. De Galgóczi Er zsé bet két ség te le nül ah hoz 
a nem ze dék hez tar to zik, amely már ser dü lõ ként éli át a 
má so dik vi lág há bo rút, fõ ként azo kat az éve ket, ami kor 
sa ját föld je ink re, fal va ink ra ér a front vo nal. Is ko lás, ami-
kor ra di ká lis tár sa dal mi át ala ku lás tör té nik. Esz mé lé se, 
el sõ írói pró bál ko zá sai a so kat em le ge tett „50-es évek”-re 
es nek. Egész élet pá lyá já nak na gyobb ré szét, az 1956-os 
for ra da lom és sza bad ság har cot kö ve tõ Ká dár-Ma gyar or-
szá gon él te le. Nyi tott kér dés le het, hogy va jon me lyik 
idõ szak volt kár té ko nyabb, em bert pró bá lóbb: a Rá ko si-
dik ta tú ra né hány éve, nyílt terrora (amely ép pen nyil ván-
va ló erõ sza kos po li ti ká já val egy ség be te rel te a leg kü lön-
bö zõbb tár sa dal mi ré te ge ket), vagy a Ká dár-kor hos  szú 
év ti ze dei, ami kor ugyan csak erõs ge rinc volt az, ame lyet 
nem tör tek meg a hall ga tás, el hall ga tás kény sze ré nek, a 
meg fé lem lí tés nek vál to za tos esz kö zei.

Galgóczi Er zsé bet sze mé lye, pá lyá ja alig ha ke rül het-
ne a he lyé re a vá zolt kér dé sek, al ter na tí vák is me re te, 
em lí té se nél kül. Õ, akar va-aka rat lan, a jel zett áram la tok, 

vá lasz tá sok fõ sod rá sá ba ke rült. Ha mi sí tat lan, va ló di 
pa raszt ká der ként csöp pen a Rá ko si-kor ba. Könyv éh ség-
gel, tu dás szomj jal, me rész írói vá gyak kal in dul. Mind-
ezen be lül és túl szo ci á lis ér zé keny sé ge, hang sú lyo zott 
igaz ság ér ze te alap ve tõ en meg ha tá roz za lé pé se it. Má ból 
vis sza pil lant va ne he zen fo gad ha tó el re a li tás ként az, 
hogy na i vi tá sá ban a ko ra be li po li ti kai, gaz da sá gi jel sza va-
kat, ígé re te ket szent írás ként, szó sze rint ko mo lyan ve szi. 
Mint 21 éves if jú mun kás vas esz ter gá lyos el hi szi a ko ra be-
li, hi va ta lo san ter jesz tett hi e del me ket, ma tud ha tó an: kép-
te len sé ge ket. Ba rát já nak írott bi zal mas le ve lé bõl idé zem: 
„ápr. 4-re 120%-ot aján lot tam fel, 150%-ra tel je sí tet tem, 
máj. 1-re 180%-t aján lot tam fel, s tel je sí te ni fo gom” „volt 
már egy-két nap 300%-om is. Tu dod, hogy va gyok olyan 
büsz ke rá, mint a no vel lám ra?”. Ez az itt em lí tett írá sa, a 
MINSZ (Ma gyar If jú sá gi Né pi Szö vet ség) Fel sza ba du lás- 
pá lyá za tá ra be kül dött, díj nyer tes no vel la már cí mé ben is 
(par ti zán in du ló szö ve gé bõl vett idé zet) el árul ja (ko ra be li 
iro ni kus ki fe je zés sel él ve) „hur rá op ti miz mus sal” te li, bal-
ga meg gyõ zõ dés sel tár sult tar tal mát: Éle tünk a leg bol do-
gabb né künk. A ma gán le ve le ket Galgóczi meg bí zá sá ból, 
ha lá la után Ber kes Er zsé bet kö zöl te mo nog rá fi á já ban (Új 
Man dá tum Ki adó, 2001).

Ez a jó hi sze mû ség jó da ra big el kí sé ri. Ko mo lyan 
ve szi a párt és a kor mány hi va ta lo san meg hir de tett prog-
ram ját. Azt, hogy a szo ci a liz mus épí té se a cél; hogy az 
ál la mo sí tá sok, a föld osz tás után, 1945, s fõ ként 1948 (a 
szo ci a lis ta és kom mu nis ta párt egye sü lés) óta az új rend-
szer tö rek vé se meg va ló sí ta ni az igaz sá gos tár sa dal mat, 
ahol „a bõ ség ko sa rá ból min den ki egy for mán ve het” 
– Pe tõ fi un ta lan idé zett sza va i val. Ahol „leg fõbb ér ték, 
az em ber”. Ele in te ab ban a hit ben él, hogy a hi va ta los 
saj tó, rá dió, az or szág ve ze tõi, po li ti ku sai õszin tén 
be szél nek, nem ha zud nak. S aho gyan az ak kor a tan-
köny vek ben is áll, Ma gyar or szá gon va ló di né pi de mok-
rá cia van. Fel szá mol ták a má so dik vi lág há bo rú elõt ti 
Hor thy -rend szert – egyút tal az egész sö tét, tör té nel mi 
múl tat –, a bû nös, nép nyú zó föld bir to kos ok, gyá ro sok 
fenn ha tó sá gát, s ezt fel vál tot ta a mun kás osz tály és a 
ve le szö vet ke zett pa raszt ság ha tal ma. Ezt a na iv hi tet 
rö vi de sen alá ás sa és meg szün te ti mind az, amit fa lu já-
ban köz vet le nül, majd or szág já ró új ság író ként egy re 
tá gabb kör ben ta pasz tal.

Bûn és bûn hõ dés ri port ja i ban, iro dal mi szo ci og rá fi á i ban

A pá lya kez dé se kor új ság író, ri por ter Galgóczi ki áb-
rán du lá sá nak, jo gos fel lá za dá sá nak út ját, sa ját, fo ko za tos 
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fel vi lá go so dá sát éles kon tú rok kal raj zol ja föl már az el sõ, 
bot rányt ka va ró ri port ja, a Gyom ir tás.

Ak ko ri ban már el kö vet ke zik a pa raszt sá got meg nyo-
mo rí tó kö te le zõ be szol gál ta tá sok, be gyûj té sek idõ sza ka. 
Pa na szos le ve lek kel for dul nak hoz zá, jó részt szü lõ fa lu-
já ból, Ménfõcsanakról. 1952-tõl fõ ként a ta nács el nök: 
Vangyia Ist ván a ko mor le ve lek fõ sze rep lõ je. A he lyi 
ve ze tõ kö vet ke ze te sen „mó do sít ja” „he lyi leg” a mi nisz-
ter ta nács ren de le te it, a pa raszt ság ro vá sá ra. Ami kor az 
egyik ter me lé si fe le lõs csa lás sal pénzt szed be a fa lu be-
li ek tõl, s azok hoz zá for dul nak igaz ság té tel ért, ri de gen 
el uta sít ja õket: ne ki eh hez sem mi kö ze. A fel sõ ha tó sá-
gok elõtt vi szont je len ték te len nek tün te ti fel ve ze tõtár sa 
vis  sza élé sét. Ta nács ülé sen – az ak kor elõ írt sza bály zat 
sze rint – fel szó lít ja az egy be gyûl te ket: mond ják el gond-
ja i kat! De ami kor va la ki va ló ban fel szó lal és so rol ja a 
jo gos pa na szo kat, „lá zí tó nak” ne ve zi, dur ván el uta sít ja. 
Galgóczi sze mé lye sen be megy a me gyei ta nács el nök-
höz, de tõ le is hi á ba kér se gít sé get. Le het, hogy bü rok-
ra ta Vangyia elv társ, de „õ a já rás leg jobb be gyûj tõ je” 
– ez a vá lasz. Egy-egy bát rabb fa lu si te le fo nál a Sza bad 
Nép nek, le ve let ír a Sza bad Föld nek, eré lyes köz be lé pés 
is tör té nik ezen az úton, de a ta nács el nök ma rad, és sza-
ba don zsar no kos ko dik. Cu kor ré pa-vis  sza élést de rít ki 
egy sze gény pa raszt. Vangyia rend õr rel hi vat ja be, bí ró-
ság gal fe nye ge ti. Ma ga tar tá sát a fa lu si ak kal szem ben jól 
fes ti le az egyik le ve let író pa na szos. Hi á ba megy be a 
ta nács há zá ra, ko pog, be megy, kö szön, áll do gál, ész re 
sem ve szik. Bá tor sá got gyûjt ve ké ri: hall gas sák meg. A 
fe le let ke rek vis  sza uta sí tás: sem meg hall gat ni, sem ügyét 
el in téz ni nem fog ja a ta nács el nök, s ne is men jen to vább 
a me gyei ta nács hoz, ott sem fog ják fi gye lem re mél tat ni. 
Még ezek után is ma rad re mé nye. Sa ját sza va i val: „… 
van nak még ezek fö lött az oportomista urak fö lött iga zi 
be csü le tes em be rek, akik majd le tö rik ezek nek az urak-
nak a szarvájukat…”. A ri por ter együtt ta na ko dik a fa lu-
si ak kal, s vé gül a sé rel me ket egy be gyûjt ve, kö zös le ve let 
ír nak a me gyei ta nács nak, mind nyá jan alá ír ják. Tör té nik 
va la mi! Vizs gá la tot in dít a já rá si ta nács. Vég re ki de rül 
az igaz ság? Nem. Az el len õr zé si osz tály ve ze tõ az zal 
fo gad ja Galgóczit, hogy mind az, amit a le vél ben ír tak, 
nem igaz. Utá na néz tek, kér dez ték a le vél alá íróit, akik 
jegy zõ köny vet ír tak alá, amely sze rint nem Vangyiával 
tör tén tek a le írt ese tek, ha nem más, név te len hi va tal no-
kok kal. Ami kor szá mon ké ri ezt föl di je i tõl, ki de rül, hogy 
vagy nem ol vas ták el fi gyel me sen a jegy zõ köny vet, vagy 
nem vál lal ták a fe le lõs sé get. Mind ezt meg ír ja, s év vé gén 
el kül di a Rá ko si-tit kár ság nak. Nem kap vá laszt. Csak 
Sztá lin ha lá la után, Nagy Im re fel lé pé se ide jén – 1953 
nya rán – ve szik elõ, hogy ki nyo moz zák az ügyet. Ek kor 
je le nik meg a Gyom ir tás cí mû ri port az Iro dal mi Új ság 
1953. szep tem ber 16-i szá má ban. De mi re nyom da fes té-
ket lát, már új ra fe lül ke re ke dik a Rá ko si-irány. Újabb, 
most már õt fe nye ge tõ ki vizs gá lást in dí ta nak. Ek kor hull 
le a há lyog a sze mé rõl, ek kor vál nak vi lá gos sá szá má ra 
a va ló di erõ vi szony ok. Egyet len ké nyes pon tot ál lí tott 
ref lek tor fény be, s er re „az egész ál lam gé pe zet úgy rán-
dult össze, mint ha (…) az agy fáj da lom ér zõ köz pont ját 
szúr tam vol na meg egyet len gom bos tû vel.”, – ír ja, ír hat ja 
csak utó lag, 1978-ban, ami kor már ta lán el is fe lej tõ dött 
a haj da ni be szol gál ta tá si rend szer, meg bu kott ma ga a 
Rá ko si-re zsim is. De an nak ide jén, 1953 õszén Galgóczit 
hi va ta lo san bû nös ként, rá gal ma zó ként, lá za dó és lá za-

dást szí tó el len ség ként ke ze lik. A va ló di bû nö sök bûn hõ-
dés nél kül, ka ján öröm mel di a dal mas kod nak.

Bûn és bûn hõ dés, bû nös ség és ár tat lan ság meg íté lé se 
rend sze re sen he lyet cse rél. A cse re tör vény erõ re emel ke-
dik – a tár sa dal mi igaz ság szol gál ta tás meg csú fo lá sa ként. 
Vagy for dít va? Így, vé gül, mi is a „tör vény”?

Õ ma ga élet út já val is fe lel. Igaz ság ér ze te az a bel sõ 
tör vény, ame lyet tény fel tá rás sal, do ku men tu mok meg ke re-
sé sé vel is el len õriz, s így kö vet. Hi á ba iga zol ják, ne ve zik 
„tör vé nyes nek” a csa lást, a ha zug sá got. A ko hol mány ele-
mi, er köl csi ér te lem ben „tör vény te len” ma rad. A meg fé-
lem lí tés nek szánt ku dar cok nem ál lít ják meg. To vább ra is 
– sa ját, 1979-es szám ve té se sze rint: húsz éven át, 1950-tõl 
1970-ig, s ak kor már a no vel la- és re gény írás mel lett– ren-
dü let le nül, igaz ság ér ze te, lel ki is me re te sze rint mû ve li ezt 
a mû fajt. Pe dig ala po san meg ta nul ta, hogy ez rend kí vül 
„mun ka igé nyes, ros  szul fi ze tett, a szer zõ re nem egy szer 
vi hart zú dít”. Foly tat ja ezt a mun kát, úgy, hogy nem csak 
vá dol, az eny hí tõ kö rül mé nye ket is fi gye lem be ve szi, de 
nem mond le a vis  sza élé sek, ha mi sí tá sok le lep le zé sé rõl. 
Így kí sé ri vé gig a me zõ gaz da ság nagy üze me sí té sét. Az 
erõ sza kos mód sze rek, kény sze rí té sek gya lá za ta után 
gya kor la ti lag a nagy üze mek párt já ra áll, az el ke rül he tet-
len kor sze rû sí tést lát ja az át ala ku lás ban. De to vább ra is 
os to roz za – most már a té e szek mû köd te té sén be lül – a 
kor rup ci ó kat, a párt szem pont ok nak alá ren delt ve ze tõvá-
lasz tá so kat, s mind ezek mö gött az ér de kek or szá gos 
ös  sze fo nó dott sá gát, a ki vi te le zé sek hez pe dig az ada tok 
meg ha mi sí tá sát. Azt, hogy mind ez a szak sze rû ség, a nye-
re sé ges mû kö dés ro vá sá ra tör té nik. (Né há nyat em lít ve a 
le lep le zé sek kö zül: Nád te tõs szo ci a liz mus, 1963; Ve zet ni 
tud, 1964; Jó za nul és fan tá zi át la nul, 1967; Ered mény 
vagy lát szat, 1970 stb.).

Foly tat ja, an nak el le né re, hogy a fe nye ge tett ség egy re 
nyil ván va lóbb, s egy re nõ. En nek egyik leg ek la tán sabb 
pél dá ja az, ami köz vet le nül a szov jet csa pa tok be vo nu lá-
sa nap ján tör té nik. „1956. után, egy no vem ber 4-én még 
ki sze dett ri por tom mi att let tem és ma rad tam örök ké ál lás-
ta lan új ság író.” Sa ját fe le lõs sé gé re ír ja cik ke it to vább ra 
is. Ír ja, pe dig leg több ször egy új ság sem vál lal ja a köz-
lést. „Ha be vi szek a szer kesz tõ ség be egy kéz ira tot, még 
nem tu dom, nem tö rik-e ki ér te a nya ka mat; ha be lé pek a 
Markó ut cai bí ró ság épü le té be, még nem tu dom, nem csuk-
nak-e le, hat hó nap ra be csü let sér tés ért, rá gal ma zá sért.” 
Al bér le tek ben ten gõ dik, a min den na pi meg él he té sért 
küzd, ví vó dik a ki lá tás ta lan ság gal, az ön gyil kos ság kí sér-
té sé ig jut. (Mind er rõl csak ko ra be li no vel lái ta nús kod nak. 
(Ket tõs ün nep, 1958; Fo gó dzó nél kül, 1959; Mí nusz, 1963 
stb.). Vis  sza em lé kez ve nem gyõ zi fel so rol ni vis  sza kül-
dött kéz ira ta it, ös  sze üt kö zé se it, saj tó pe re it. Év ti zed nél 
több idõ múl va idé zi fel egy me gyei ve ze tõ el le ne szó ló, 
jel lem zõ, dü hös ki fa ka dá sa it: „Ha ez a dög ke se lyû még 
egy szer be te szi a lá bát a me gyé be, ki to lon col ta tom!”.

Szí vós sá ga, meg él he té sét, lé tét koc ká ra té võ bá tor sá ga 
évek múl tán vá rat lan for má ban hoz ered ményt. Már el sõ 
bot rá nyos ri port jai ide jén tu da tá ban van an nak, hogy „ … 
én le het nék Rá ko si ked ven ce, csak meg kel le ne ír nom a 
ma gam in ga do zó kö zép pa raszt ját, aki vé gül is be lép a 
té esz csé be.” Ez a faj ta vá lasz tá si le he tõ ség ké sõbb is 
fenn áll, mond hat nánk: fo ko zot tan áll fenn. De Galgóczi 
min den meg szó la lá sa egy ér tel mû en mu tat ja, hogy õ 
„nem fog ja be pö rös szá ját”, Jó zsef At ti lát idéz ve. Pál for-
du lás ára alig ha le het szá mí ta ni. Túl köz is mert té vált már 
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ah hoz, hogy sem mi be ven ni le het ne. Ma rad az el len té tes 
meg ol dás: ki tün te té se ket, Kos suth-dí jat kap (1978), ki kül-
dik kül föld re, nem csak Ku bá ba, Ka zahsz tán ba, ha nem az 
Egye sült Ál la mok ba is, ahol elõ adást tart hat az ame ri kai 
ma gyar egye te mi ta ná rok kon fe ren ci á ján (1979-ben). Itt 
nyu god tan el mond hat ja azt is, hogy kez det tõl a ma gyar 
né pi írók a pél da ké pei: A tardi hely zet, Vi har sa rok, Fu tó-
ho mok szer zõi és tár sa ik, utó da ik. Sár kö zi György, Sza bó 
Zol tán, Ko vács Im re, Er dei Fe renc, s a töb bi ek. Azok, 
aki ket még a há bo rú elõtt „nem zet gya lá zás” cí mén per-
be fog tak, el ítél tek, be til tot tak. 1945 után pe dig több fe lé 
osz lot tak: volt, aki az új rend szer ve ze tõi kö zé ke rült (pl. 
Er dei Fe renc), má sok emig rál tak, vagy szép írók gya nánt 
foly tat ták pá lyá ju kat. 1945 után új ra fel buk kan tak az iro-
dal mi szo ci og rá fia kö te tei (Dar vas Jó zsef, Nagy La jos, 
Ör kény Ist ván), – de 1948-tól kez dõ dõ en is mét a „ki át-
ko zott” ka te gó ri á ba ke rül tek. A hat va nas évek ben nagy 
erõ vel tá mad fel új ra a mû faj. (Csák Gyu la Mély ten ge ri 
áram lás-a le het em lé kez te tõ, 1962-ben.). Erõs vissz han-
got ver, tá ma dá so kat, vi tá kat ka var, majd a Ma gyar or szág 
fel fe de zé se so ro zat ba tor kol lik. (Fel idéz ve, is mé tel ve Sár-
kö zi György 30-as évek be li kez de mé nye zé sét.) Eb ben a 
hul lám ban je len nek meg Galgóczi jó val ko ráb ban meg-
szü le tett ri port jai is, im már kö tet be gyûjt ve. (Ke gyet len 
su ga rak, 1966). Ok kal tart ja, vall ja ma gát a ma gyar szo ci-
og rá fia (el sõ in téz mé nye ként a Te le ki Pál kezdeményezte 
Szo ci og rá fi ai In té zet, 1924), majd a nagy  ha tá sú iro dal mi 
szo ci og rá fu sok vo nu la tá nak, hul lá ma i nak tag jai, foly ta tói 
kö zé. Hoz zá te het jük: míg az „ér tel mi ség le ha jolt” a nép 
gond ja i hoz, ad dig õ a nép gond jai kö zül az ér tel mi ség 
leg jobb ja i hoz emel ked ve, to vább ra is sza ka dat lan osz to-
zott ezek ben a gon dok ban, éle te kö tõ dött ide, szo ro san, 
köz vet le nül. El mond ha tó ez Ve res Pé ter rõl, Sza bó Pál ról 
s má sok ról is? Le het, hogy lé nye gé ben igaz, még is ér zek 
ár nya lat nyi kü lönb sé ge ket. (Nem fel tét len ab ban, hogy 
nõi szo ci og rá fus ról Galgóczi elõtt nem tu dok, ha csak 
Habs burg Etel ká ról nem?) Olyan ma gá tól ér te tõ dõ en hû 
ere de té hez, föl di je i hez, mint anya a ma ga szé pí tet te, óv ta 
fé szek hez.

A pá lya kez dõ Galgóczi na iv ta pasz ta lat lan sá gát a 
ke se rû föl is me ré sek nyo mán fo ko za to san föl vált ja a ha tá-
ro zot tan ki raj zo ló dó tör té nel mi-tár sa dal mi kör kép meg lá-
tá sa, meg lát ta tá sa. Nagy re mé nyek re jo go sí tott a föld osz-
tás, de az el sõ re mé nyek után azt ta pasz tal ták a pa rasz-
tok, hogy „pa ran cso ló i nak csak a sze mé lye cse ré lõ dött 
ki, a nyo mor ga tás és a sze ka tú ra meg ma radt”. Az õ igaz-
ság ér ze te ak kor vá lik har cos fel há bo ro dás sá, ami kor azo-
kat az írótár sa kat lát ja, akik „a szi gort és a tisz tán lá-
tást ki zá ró lag a múlt ra vo nat koz tat ják”. Ami kor nem 
a múlt, ha nem a je len kor kü lön bö zõ „ha tal mi po zí ci-
ó ból” ár ta nak. Ha ezek rõl az „ide-oda ka csin ga tó, fel-
ka pasz ko dott kis ki rály ok ról, az os to ba akar no kok ról, a 
má sok mun ká já ból élõs kö dõ úr hat ná mok ról, vagy akár 
a jó in du la tú te het ség te le nek rõl írok, nem kí sért a lágy-
szí vû ség”.

Ri port ja it nem csak az em lí tett húsz évig ír ja, ha nem 
ha lá lá ig. Szer ve sen ös  sze függ ez a pon tos, bõ sé ges 
anyag- és ta pasz ta lat gyûj tés szép iro dal mi mû ve i vel, 
ezek gaz dag táp ta la ja. Utol só nagy re gé nye, a Vid ra-
vas is tény fel tá ró do ku men tá ci ón ala pul, a szõ nyeg 
alá sö pört, haj da ni MAORT-per, Papp Si mon egye te mi 
ta nár ár tat la nul fel akasz tás ra, majd élet fogy tig lan ra íté-
lé se ügyé nek ki bo go zá sa, köz zé té te le.

Bûn és bûn hõ dés szép iro dal mi mû ve i ben

Az új ság író és a szép író mun ká i nak érint ke zé sé hez, 
ha son ló sá ga és el té ré se szem lél te té sé hez egé szen köz vet-
len pél dát is ta lá lunk. Így pél dá ul a „Vangyia-ügy”-gyel 
no vel la ként is ta lál ko zunk a Keresztesné cí men (1953). 
S ez a te rem tett as  szony alak új ra vis  sza tér a Keresztesné 
ha lá la cí mû el be szé lés ben (1958). S a ket tõt nem vé let le-
nül he lye zi egy más mel lé a Ket tõs ün nep cí mû vá lo ga tott 
no vel lás kö tet ében (1989). A pár hu za mok kö ve té se kü lön 
ta nul mányt ér de mel. Itt az ere de ti leg vá lasz tott szem pont 
sze rint szû kí tem a kü lön fi gye lem re mél tó Galgóczi-
vonások kö rét.

„A ri port, a szo ci og rá fia – leg alább is szá mom ra – egy 
iz gal mas bûn ügy nyo mo zá sá hoz hasonlít,…” – ír ja 1966-
ban. S mon da ta így foly ta tó dik: „ha son lít, az zal a kü lönb-
ség gel, hogy itt nem le het el jut ni a nyo mo zás vé gé re, mert 
ad dig ra a va ló ság megint to vább áll.” (A tör vény szö ve dé-
ke, 1988). Va ló ban, új ság író ként leg több ször, vagy ta lán 
min dig, ok nyo mo zó, „de tek tív”-mun kát vé gez. Ke re si, 
meg ke re si, le lep le zi a bûnt, a bû nö sö ket. El ke se red ve 
ta pasz tal ja, hogy a leg ered mé nye sebb nyo mo zá sai is szin-
te hi á ba va ló ak. A bün te tés már nem az õ dol ga, ha nem az 
ál lam ha ta lo mé. S nem csak a Gyom ir tás ese té ben, ha nem 
ké sõbb is, so ro za to san ta pasz tal ja, hogy a bû nös, a bû nö-
sök bûn hõ dé se leg több ször el ma rad. Tet tü ket, tet te i ket 
el tus sol ják. A bû nö sö ket gya kor la ti lag fel- és meg men-
tik ma gas ös  sze köt te té se ik. A fö löt tes, hi va ta los szer vek 
– még ha szó ban el is ma rasz tal ják – tu laj don kép pen ba ga-
tel li zál ják a meg tör tént vét ke ket, sok szor még meg is ju tal-
maz zák. Ha le is kell vál ta ni egy-egy sik kasz tó, kár oko zó 
ve ze tõt, csu pán át he lye zik más ho vá. „Meg esik”, hogy 
még ma ga sabb be osz tás ba ke rül. Va gyis: az il le té kes tör-
vényvég re haj tók bûn pár to lók ként vi sel ked nek.

„Ki nek, mek ko ra a fe le lõs sé ge? Min den ki vét kes? Sen-
ki? Egy em ber, há rom, száz vagy ezer?” – te szi fel a fo gas 
kér dé se ket. Ha ri port ja it ön ma ga „iz gal mas bûn ügy nyo-
mo zá sa i hoz” ha son lít ja, szá mos no vel lá ja, re gé nye anya-
gát, esz köz tá rát még hang sú lyo sab ban vet het jük ös  sze a 
„kri mi” mû fa já val. Ám az igé nyes, va ló ban szép iro dal mi 
ran gú vál to zat alap ve tõ en más. Ezt az ele men tá ris kü lönb-
sé get ér zé kel het jük, ha ar ra gon do lunk: a szó ra koz ta tó 
bûn ügyi re gény ben min dig egy ér tel mû en meg kell ta lál ni 
a bû nöst, s két ség be von ha tat la nul el kell ha tá rol ni az ár tat-
la nok tól. A tár sa dal mi bû nö zés la bi rin tu sa i ban vi szont az 
ár tat lan ság, cin kos ság, vét kes ség, s ezek ön tu dat lan, vagy 
tu da tos vál to za tai, fo ko za tai szám ta lan meg té vesz tés re 
ad nak al kal mat, rend kí vül ös  sze tet tek, okok és oko za tok 
lán co la tai mes  sze ve zet nek. Az író nak egy szer re kell 
hû nek len nie a le het sé ges ta pasz ta la ti té nyek hez, úgy, 
hogy ezek kö zös pár la tá ból ala kít sa ki a te rem tett fik ci ót, 
a min den ízé ben mû vé szi al ko tást. Ezt te szi Galgóczi pél-
dá ul egyik ki tû nõ no vel lá já ban.

Ki nek a tör vé nye?

Itt köz vet le nül kri mi no ló gi ai nyo mo zás, nyo mo zá sok 
sze re pel nek. S hogy ezt az el be szé lé sét fon tos nak tart ja, 
mu tat hat ja az: kö tet cím nek is vá laszt ja (1971), hang já ték-
ká is át dol goz za. Már a pusz ta „cse lek mény” (narratíva) 
is ön ma gá ért be szél.

And ris, az igen lel ki is me re tes, fog lal ko zá sát hi va tás-
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nak te kin tõ fi a tal, kez dõ rend õr bol dog, mert mun ká já nak 
már el sõ he té ben si ke rül ki nyo moz nia egy olyan bûn-
ügyet, ame lyet elõt te hó na po kig nem tud tak fel de rí te ni. 
Gon dos sá gá val, szi ma tá val, gyors gon dol ko dá sá val tet ten 
éri és be is me rés re kény sze rí ti azo kat a hústolvajokat, akik 
rég óta, na pon ta 100 ki ló húst szál lí ta nak el a hús gyár ból, 
te her au tó val. A szá lak el sõ ként a té esz-el nök höz, Má té-
hoz ve zet nek. And ris Má té nyo má ba ered. Ami kor ott hon 
nem ta lál ja, vé gig jár ja a kör nyék le het sé ges he lye it, s 
vé gül egy fõ út tól tá vo li, köz ked velt kocs má ban, a Pap-
ri ka-csár dá ban meg le li. Ke dé lyes tár sa ság kö ze pén ül, 
pá lin káz nak. Künn meg vár ja. Ak kor lép hoz zá, ami kor 
már a ko csi ba ül. Fi gyel mez te ti: it ta san nem ve zet het 
au tót. A té esz-el nök mér ges, fö lé nyes vá la sza: „Eb ben a 
fa lu ban az a tör vény, amit én csi ná lok!”. And ris a sza bá-
lyok nak meg fe le lõ en fel ír ja a rend szá mot, s más nap je len-
ti az õrs pa rancs nok nak. Meg le pe té sé re fõ nö ke men ti az 
el nö köt, s tu dat ja, hogy a té esz-el nök több szö rö sen ki tün-
te tett, fon tos sze mély, Kos suth-dí ján kí vül zsák ra va ló 
plecs ni, dísz ok le vél bir to ko sa. A kis rend õrt mind ez nem 
ri aszt ja vis  sza. Et tõl kezd ve mo tor já val szün te le nül Má té 
s au tó ja nyo má ba sze gõ dik. Va la hány szor ita loz ni megy, 
húz egy-egy stri gu lát a no te szé be. Ak kor is ezt te szi, 
ami kor a Me gyei Ta nács osz tály ve ze tõ jé vel, Gön c zi elv-
társ sal és há rom ki kül döt tel együtt isz nak az asz tal nál. 
Má tét egy re job ban ide ge sí ti a fiú, aki kö vet ke ze te sen 
fi gye li és fel jegy zi, mi kor, mit, men  nyit iszik. Meg ke re si 
a rend õr sé get, majd az õrs pa rancs no kot, he lyez tes sék el 
in nen And rist. Az utób bi ké nyes hely zet be ke rül, alatt va-
ló ja mel lé áll. Hi szen már el sõ ak ci ó já val, a hústolvajok 
le lep le zé sé vel rend kí vü li te het sé gét bi zo nyí tot ta. De az 
õrs pa rancs nok kí nos vá lasz tá si kény sze re szo ron ga tott ság-
gá fo ko zó dik, ami kor idõ köz ben a kis rend õr to vább lép a 
hús tol vaj lás ügyé ben, s fel de rí ti, hogy el sõ ként Má té ked-
venc Pap ri ka-csár dá já nak gaz dá ja bi zo nyul a lo pott hús 
or gaz dá já nak. Az õrs pa rancs nok ne héz hely zet be ke rül, 
kü lö nö sen ak kor, ami kor azt is pa rancs ba kap ja: he lyez tes-
se el a te het sé ges fi a tal rend õrt a fa lu ból va la mi ürüg  gyel. 
Az old ja fel a kí nos di lem mát, hogy And ris, mi köz ben 
to vább ra is kö ve ti Má tét, s húz za a vo ná so kat szo kott no te-
szá ba, ak kor is je len van, ami kor a té esz-el nök ha za in dul-
na egyik ivá sza ta után, s döb ben ten lát ja, hogy au tó já nak 
min den ke re kén fel van ha sít va a gu mi. Má té kény te len 
a mo tor ke rék pá ros rend õrt meg kér ni, hogy vi gye ha za. 
Az zal is And rist bíz za meg, hogy de rít se fel, ki vagy kik 
ha sí tot ták fel au tó ján a ke rék gu mi kat. A pá lya kez dõ rend-
õr ki is nyo moz za a tet te se ket. De azt, hogy kik vol tak, 
nem mond ja meg, mert egyet ért ve lük. Nem se gít ab ban, 
hogy Má té bos  szút áll jon. „Én is pa raszt va gyok. Té esz-
ben dol goz tam.” Az el nök el ké ped. Dü hön gé sét ér tel me zi 
a köz le gény, nyil ván ki van rúg va. „Én azért el gon dol kod-
nék azon, mért gyû löl nek sa ját té esz-tag ja im” – ez zel 
bú csú zik. A té esz-ta gok egy cso port ja ha sí tot ta fel az 
au tó gu mi kat. Tõ lük hall ja a szá má ra ad dig is me ret len 
té nyek so rát. Meg tud ja, hogy el tör pül az au tó ron gá lás, 
a hús tol vaj lás okoz ta vesz te ség azok hoz a mil li ók hoz 
ké pest, ame lyek kel a té esz-el nök ká ro sít ja rend sze re sen 
a szö vet ke ze tet. An nak ide jén va ló ban õ vi rá goz tat ta föl 
a szö vet ke ze tet, meg ér de mel te a ki tün te té se ket. De hát ez 
tíz év vel ez elõtt tör tént. Az óta kis uj ját sem moz dít ja, csak 
rep re zen tál. A szö vet ke zet jó mû kö dé se nem ne ki, ha nem 
a ki tû nõ ve ze tõ gár dá nak kö szön he tõ: a nagy hoz zá ér tés-
sel, re me kül dol go zó fõ ag ro nó mus nak, köz gaz dász nak, 

ál lat te nyész tõ nek, fõ köny ve lõ nek, s per sze a szor gos 
ta gok nak. Má té mind ös  sze fel ve szi a ha vi ma gas fi ze té-
sét, pré mi u ma it. Le vál tá sá ról szó sem le het, mert a mi nisz-
té ri um tól, párt tól kezd ve a me gyei, já rá si ta ná csig s a Tûz-
ol tó sá gig, Rend õr sé gig va la men  nyi ve ze tõ az õ ha ver ja. 
Az évi gyû lés re mind ki vo nul nak, s az ér te kez let után a 
Pap ri ka-csár dá ban mulatnak. „… meg eszik, meg is  szák a 
fe le hasz not”, mond ják, per sze túl zás sal. Még fel szó lal ni 
sem le het Má té el len, mert or szá gos ös  sze köt te té sei ré vén 
vagy meg vesz te ge ti, vagy meg bos  szul ja, el ül dö zi a szó ki-
mon dó kat. Az egész té esz-tag ság gyû lö li a „vö rös bá rót”. 
Így bár ki az, aki el bánt az au tó ke re kek kel, va la men  nyi en 
egyetér te nek ve le. „Ku tya gol jon” egy ki csit az el nök, hát-
ha job ban meg ér ti a gya lo go so kat.

Fe le sé ge, Ró zsi ka is egyet ért a pa rasz tok jo gos ha rag já-
val. Fi gyel mez te ti fér jét: most még az au tó gu mi ba szúr ják 
a kést, de sok kal sú lyo sabb le het a foly ta tás. Em lé kez te ti 
fér jét. Sa ját ma ga mond ta egy szer ré sze gen: „… ed dig 
nem tud tam, hogy le het mun ka nél kül jól él ni!”. Va la mi-
kor pe dig õ is olyan tisz tes sé ges és har cos volt, mint most 
ez a kis rend õr, aki el len tom bol. A be szol gál ta tá sok ide-
jén nem en ged te, hogy el vi gyék az ös  szes ga bo nát, in kább 
fel ké szült ar ra, hogy be bör tön zik. Ak kor azt val lot ta: „… 
én nem ha gyom, hogy az én pa raszt ja im éhen hal ja nak”. 
De Má té nem akar ja meg ér te ni az in tel me ket. Sa ját, jól 
meg szo kott ha tal mi hely ze te sze rint cse lek szik, And ris 
meg vesz te ge té sé vel pró bál ko zik: el tud ná in téz ni gyors 
elõ lép te té sét. A kis rend õr át lát ja: vá lasz ta nia kell a nyil-
ván va ló el ül dö zés s a biz tos kar ri er kö zött. Hi szen hogy 
kép ze li elõbb re ju tá sát ma ga sabb ös  sze köt te té sek nél kül? 
De fel vil lan ben ne a har ma dik esély: el fo gad hat ná az 
el nök aján la tát, anél kül, hogy meg al kud na. Be mu tat tat ja 
ma gát a me gyei rend õr ka pi tány nak, aki nagy el is me rés sel 
ke ze li, s ar ra biz tat ja, hogy ad ja be je lent ke zé sét a tisz ti is-
ko lá ra. Éle te fõ vá gya tel je sül het. Ez után négy szem köz ti 
be szél ge tést kér a rend õr ka pi tány tól, aki nek el mond ja 
mind azt, amit meg tu dott Má té ról. Íme, fé nyes jö võ elé be 
néz het, s a lel ki is me ret ének is ele get tett. Azt már nem tud-
hat juk meg, el éri-e a si kert. A fe jé be szál ló di csõ ség s a 
szá má ra szo kat lan koc cin tá sok után, vis  sza mo to ro zás kor 
ka ram bo lo zik. Má té már csak a holt test ét fek te ti ko csi ja 
hát só ülé sé re.

Bûn és bûn hõ dés vis  szá já ra for du lá sa a Galgóczi-mû vek ben

A tör té net ön ma gá ért be szél. Ki a bû nös? El sõ re: 
bû nös Má té, a té esz-el nök, s bû nös ös  sze köt te tés-há ló za-
tá nak min den lánc sze me, az el nök min den ef faj ta „ha ver-
ja”. S bûn te len, ál do zat (szó sze rint is, mint ha lott) – a fi a-
tal rend õr: And rás. Tra gi kus ko rai ha lá la te szi két ség te len-
né ár tat lan sá gát. De ugyan ez a tra gi kus be fe je zés nyit va 
is hagy ja a kér dést: va jon ak kor is meg õr zi er köl csi tisz-
ta sá gát, ha to vább él? Ta pasz ta la tai meg tör ték na iv hi tét 
ab ban, hogy a tár sa dal mi ér vé nye sü lés út ja egye nes, s el sõ-
sor ban igaz ér de mek alap ján tör té nik. El moz dul kez de ti, 
szi lárd ál lás pont já ról. Nem tud hat juk meg, hogy to vább-
ra is el len áll-e az egy re csá bí tóbb kí sér té sek nek. Va jon 
nem fo ko zó dik-e komp ro mis  szumkész sé ge, nem in dul-e 
el a mo rá lis lej tõn. Hi szen a té esz-el nök if jú ko rá ban olyan 
igaz ság sze re tõ, bá tor, egye nes em ber volt, mint itt a pá lya-
kez dõ rend õr. For dít va is áll: a fi a tal em ber elõtt ál ló út 
nem ala kul hat-e Má té éle té hez – s Má té ha ver jai éle té hez 
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– ha son ló an? A té esz-el nök múlt ja olyan, mint And rás 
je len ko ra. De a köz le gény tisz ti kar ri er je, jö võ je vi szont 
elõ re ve tít he ti a meg al ku vá sok ál lan dó su lá sát – a jó mód 
ja vá ra, a tisz tes ség ro vá sá ra. Erõs von zal ma Má té lá nya, 
Zsóka iránt már is le gyõ zi ben ne a mo rá lis el íté lést, en ge-
dé ken  nyé te szi. S en nek a faj ta be fo lyá so lás nak ve szé lye 
nem lesz ki sebb az élet so rán. Az egyes sze mé lyek nem 
ment he tõ k föl az egyé ni er köl csi fe le lõs ség alól. De az is 
bi zo nyos, hogy a ko ra be li tár sa da lom ki mon dat lan, gya-
kor la ti „tör vé nyei” sze rint az elõbbrejutáshoz nem tisz tes-
ség re, ha nem tisz tes ség te len ség re van szük ség. A „bû nö-
zés”, s fõ ként a tár sa da lomel le nes bû nö zés gya kor la ti lag 
nem bûn hõ dést, ha nem bün tet len sé get von ma ga után, 
eset leg még ju tal ma zást is. Ha lé te zik bün te tés, az a lel ki-
is me ret re tar to zó kö zös sé gi, vagy ön bün te tés le het.

Galgóczi ké sõb bi mû ve, s an nak szín pa di vál to za ta: 
A fõ ügyész fe le sé ge (1974) is ezt pél dáz za. Ko ráb ban, a 
Pók há ló cí mû re gény ben (1971), sok fé le va ri á ci ó ban lát-
hat juk a fo lya ma tot, a ki sebb-na gyobb meg al ku vá sok ba, 
majd bû nök be sod ró dó kat, amint az egyes sze rep lõk az 
ér de kek ös  sze fo nó dá sa i nak pók há ló já ba ke rül nek. A csak-
nem ön tu dat lan bûn ré szes ség tõl a tu da tos ci niz mu sig elõt-
tünk ala kul nak a lé nye gük ben ha son ló élet utak, jel le mek, 
át ala ku lá sok ár nya la tai. Az élet mû so rán szin te va la meny-
 nyi no vel lá ban, re gény ben ve zér fo nal ként je le nik meg 
bûn és bûn hõ dés lé nye gé ben azo nos fel fo gá sa, a mû vek 
kö zép pon ti konf lik tu sa, szer ke ze ti alap el ve for má já ban 
(A kö zös bûn; Kis ka to na pén ze; Szent Kris tóf ká pol ná ja).

Kö zel a kés

Azok kö zé a Galgóczi-mûvek kö zé tar to zik, ame lyek 
el sõ pil lan tás ra nem má sok, mint a fal vak ak tu á lis drá-
má i nak meg je le ní té sei. Ugyan ak kor azt is rep re zen ta tív 
mó don mu tat ja fel, hogy ná la nem csak és nem el sõ sor ban 
a ko ra be li vi dé ki hely zet drá mai meg örö kí té se it ol vas suk, 
ha nem egy ben tár sa dal mi alap kér dé sek, al ter na tí vák fel-
mu ta tá sa it is. Pél dá ul a ki emelt kis re gény (vagy hos  szú-
no vel la) két ség te le nül a 60-as évek erõ sza kos me zõ gaz da-
sá gi kol lek ti vi zá lá sá ról szól. „Ku lák” és ter me lõ szö vet ke-
ze ti el nök szó sze rint kés élig me nõ ös  sze üt kö zé sé rõl. De 
a gon dos új ra ol va sás, s a mû el sõ meg je le né sé tõl el telt 
im már fél év szá zad kü lö nö sen fel is mer he tõ vé te he ti azt, 
hogy a kü lön ál ló sze mé lyi sé gek csa lá dok, kö zös sé gek 
meg tes te sí té sei. Ko ra be li di lem má ik ge ne rá ci ók meg gyõ-
zõ dé se i nek ele mi üt kö zé sei, múlt ba és jö võ be, vis  sza- és 
elõ re te kin té sei pe dig tör té nel mi sú lyú, ki ha tá sú for du la to-
kat sû rí te nek.

A két fér fi: a „ku lák”-nak mi nõ sí tett, mó dos gaz da (Csi-
szár Im re) és a ki sebb bir to ko sok kö zül ki emel ke dõ té esz-
el nök (Szalánczki Já nos). A kol lek ti vi zá lás so rán ket te jük 
kö zött el len sé ges sza ka dék ke let ke zett. Pe dig múlt juk 
szin te azo nos. Egy más hoz kö ze li ott ho nuk a te le pü lés 
õsi mag ja. A 16–17. szá zad for du ló ján, a tö rök ki ûzé se, 
a Rá kó czi-sza bad ság harc után, a föl dig rom bolt fa lu új ra-
é pí té se, új ra né pe se dé se ide jén két, a „Fe hér ke reszt nél” 
két fe lé ága zó ut ca volt a kö zép pont. Itt „lak tak az õs ho-
nos ok, akik nek már a déd ap ja is hely be li il le tõ sé gû volt”. 
S a tör té net le ját szó dá sá nak ide jén pe dig in nen ke rül ki a 
ter me lõ szö vet ke zet ki lenc ven szá za lé ka. Az em lí tett szá-
za dok óta eb ben az egy más sal ke resz te zõ dõ két ut cá ban 
la kik a két, ha za fe lé bak ta tó fér fi csa lád ja. S „ami ó ta a 

több ször el pusz tí tott, föl per zselt fa lu” élet re kelt, „a két 
csa lád vál ta koz va adott hegy mes tert, bí rót, elöl já rót a 
fa lu nak”. (Ki eme lés: Sz. K.). A té esz-ala ku lás ide jén foly-
ta tód ha tott vol na ez a ha gyo mány: Szalánczkit el nök nek, 
Csi szárt el nök he lyet tes nek vá lasz tot ták vol na. De Csi szár 
Im re el sem ment az ala ku ló gyû lés re. Szalánczki az óta 
is saj nál ja, hogy nem Csi szár a he lyet te se. Lám, most is 
kö zös gon dok ról be szél get het né nek, e he lyett a „med dõ 
szó csép lés nek” ér zett szó vál tás he lyett.

Tud juk, hogy ez most le he tet len. A kol lek ti vi zá lás 
so rán tár sa dal mi hely ze tük, pá lyá juk me rõ ben el len té tes-
sé ala kult. Ami kor már (1960-ra) az egész fa lu be lé pett 
a kol lek tí vá ba, ál la ta it, gaz da sá gi föl sze re lé sét is be ad ta, 
egye dül Csi szár ma radt ki, meg tar tot ta a ma gá ét, s nem 
járt be dol goz ni. Ádáz el len sé ge a kol lek ti vi zá lás nak. 
Utol só per cig si ke rül tá vol tar ta nia ma gát a té esz tõl. S 
ami kor még is kény te len alá ír ni a be lé pé si nyi lat ko za tot, 
„az ös  szes vas já rom szö gét, bókonkalapácsát el vit te 
a ko vács hoz, ki he gyez tet te, be le ma rat ta a Cs. I. be tût, 
az tán min den föld je sar ká ra le ver te, mint ’mezsgyekarót’, 
de úgy, hogy a föld alatt har minc cen ti mé lyen volt a 
fe je”. Ala po san vé gig gon dolt táv lat áll emö gött. „Így ni! 
– mond ta elé ge det ten. – Ez el nem ro had, mert vas; ezt ki 
nem szánt ja trak tor, mert mé lyen van. Olyan trak tort még 
nem ta lál tak ki, hogy fél mé ter mé lyen túr ja föl a föl det”. 
En nek a vir tus nak, per sze, el ter jed a hí re: „egy cso mó 
pa raszt kö vet te példáját…” (185–186).

Szalánczki a bé kés meg egye zé sek, a szó be li meg gyõ-
zé sek hí ve. Be csü lik, nép sze rû is mind ezért. „Ked vel ték 
a fa lu ban, mert ked ves volt, fi gyel mes, talp ra esett, és 
pon to san an  nyit adott ma gá ra, amen  nyit min den ki tõl 
el vár tak: nem volt gõ gös, mint a csé zás pa rasz tok, és nem 
ha gyott ma gá val gú nyo lód ni, mint a po já cák, iszá ko sok, 
po tyá ra le sõ em be rek.” Így igen ter mé sze tes, hogy ami-
kor elöl já rót – most ép pen té esz-el nö köt – kel lett vá lasz-
ta ni, „a tél vé gén meg vá lasz tot ták”. Õt egy ér tel mû en 
a ta nu lá si le he tõ ség vonz za, s ar ról van meg gyõ zõd ve, 
hogy ta nult em ber ként töb bet, ha té ko nyab ban tud ten ni 
a fa lu ért, a me zõ gaz da ság fej lõ dé sé ért. Az a meg fon to lás 
ve zér li, hogy a kor sze rû sí tés re, a nagy üze mi gaz dál ko-
dás ra szük ség van. „sok a ‚Csiszár’ az em be rek kö zött. 
Tü re lem mel ta lán meg sze lí dí ti, le fegy ver zi õket.” (189). 
Nem csak ve sze del mes úti tár sá val, ha nem töb bi el len sé-
gé vel szem ben is az az ál lás pont ja: nem sza bad to vább 
élez ni az óha tat la nul adó dó ös  sze üt kö zé se ket. In kább vál-
lal ja a koc ká za tot. Ér vek kel vá la szol: „…ne ve zesd fél re 
ma ga dat, a ter me lõ szö vet ke ze tet ak kor is meg csi nál ják, 
ha egyet len pa raszt sem vál lal ja az el nök sé get. Ezt nem 
itt dön töt ték el, ha nem odafönt…”. „A mi be le szó lá sunk 
most kez dõ dik, hogy bent va gyunk.” (200). Õ, mint té esz-
el nök, min den ere jé vel azon dol go zott és dol go zik, hogy 
meg ala pít sa, majd egy re ered mé nye seb bé te gye a szö vet-
ke ze tét. Be szer vez ze, ha le het, az egész fa lut, s egy sé ges-
sé ko vá csol ja.

Hom lo ke gye nest el len té tes mind ez zel az az ál lás fog la-
lás, amit Csi szár han go san meg fo gal maz, ami kor lo va it 
rend õri se gít ség gel be vi szi a té esz-be? („Áru ló!”, 184). 
Más kor meg ál ta lá nos ér te lem ben is „pa raszt áru lók”-
ról be szél. Nél kü lük „ezt a kol hoz rend szert nem tud ták 
vol na meg csi nál ni!” Sok ta pasz ta lat, sok igaz ság rej lik 
sza va i ban. „Itt min den pa raszt tíz év múl va is meg is me ri, 
me lyik volt az õ táb lá ja.” „Ha nin cse nek az ilyen áru lók, 
mint te, akik el ad tá tok a fa lut, igen is el ad tá tok egy mo tor-
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bi cik li ért, egy író asz tal ért, di ri gá lá si jo gért, lö völ dö zé si 
jo gért.” Az õszin tén át élt pá tosz sem ide gen a mo no lo gi-
zá ló tól. „Egy egész né pet nem tud nak tönk re ten ni!”. Igen. 
Mi lyen emel ke det ten hang za na el ez, ha nem ép pen 1956 
után mon da ná. Csi szár, a „gaz dag” (vagy „kö zép-”?) 
pa raszt, (rub ri ka kér dé se), úgy lát ja, hogy még min den 
jó ra for dul ha tott vol na a Rá ko si-kor szak után. Alig hat 
hó nap ja Szalánczkyval sze mé lyes, éles ös  sze üt kö zé sük re 
is sor ke rült. A té esz el nök, mi u tán hi á ba ke res te Csi szárt, 
rend õri se gít ség gel ér te utol és ma ga vet te át tõ le lo va it, s 
vit te be a kö zös be. Már ez ön ma gá ban is ala pos oka le het 
a gyil kos szán dék nak.

Szalánczki Já nos már kül se jé vel, gon dos öl töz kö dé sé-
vel, ter mé sze té vel, tu laj don sá ga i val is mint ha egye nes 
el len té te len ne, sa ját ja vá ra, el len fe le ro vá sá ra. Csi szár 
fé lel mes, püf fedt ar cú, vér eres sze me ta nús ko dik ar ról, 
hogy na pok óta iszik. Tün te tõ en lom pos, meg el ha nya-
golt sá gá ra is büsz ke. A té esz-el nök gon do san jól öl tö zött. 
A be vitt hol mi já ért ka pott pénz bõl vett víz ál ló bõr ru há ját 
vi se li, a szin tén új mo tor bi cik li je is ott áll mel let te. Jó zan, 
tü rel mes, ki egyen sú lyo zott. Ha iszik, azt is pél dás mér-
ték tar tás sal te szi. Nem ré sze ges ke dik, nem tart ma gá nál 
bics kát. Most sem, pe dig a meg ölé sé re ké szü lõ „ku lák”-
kal szem ben ugyan csak hát rá nyo sak fi zi kai adott sá gai. 
Csi szár Im re „ma gas, vál las, erõs fér fi”, nagy da rab „szé-
les moz gá sú” óri ás. Szalánczki „so vány, sá padt ar cú”, 
„kis öc  cse le het ne”.

Minden nek tu da tá ban ugyan csak meg le põ a köz tük 
ki ala ku ló be szél ge tés. Va ló já ban nem is di a ló gus ez, 
ha nem Csi szár mo no lóg ja. Tel je sen meg hök ken tõ ma gán-
be széd. Nem vá dak, ha nem ön vá dak fel so ro lá sa. A bûn-
val ló sze re pét vál lal ja. Mint egy – ké ret len – gyón ta tó atyá-
nak, úgy mond ja fel Szalánczkinak mind azt, ami a lel két 
nyom ja.

El mond ja, hogy mi ként foj tot ta meg volt apá ca lány-
test vér ét (Ka tit, „Gló ria nõ vért”), akit a szé na pad lás ra 
szo rí tott (ala po san meg okolt) ha rag já ban, mi köz ben a fel-
gyûlt in du lat he vé ben el töm te szé ná val a be já ra tot. „Úgy 
el töm tem a pad lás szá ját szé ná val, hogy ab ban a hõ ség-
ben, porban…” – „El ne he ze dett a hang ja. – Azt azért 
nem akartam…”. A fa lu bé li men de mon dát sem cá fol ja, 
idé zi csu pán: „… azt be szé lik rólam… hogy a test vé re i-
met ki for gat tam az örök ség bõl.” Ami kor apá ca-nõ vé re 
meg halt, má so dik hú gát aka ra ta el le né re egy igen te he tõs 
gaz dá hoz kény sze rí tik. Leg ki sebb lány test vé re, Ter csi tel-
je sen el tér anya gi as csa lád tag ja i tól: sze rel mi há zas sá got 
köt egy há rom hol das pa raszt tal, s há rom gyer me ket ne vel. 
De a vi lág há bo rú so rán ha di öz vegy lesz, s a „hadigon-
dozásból” nem tud nak meg él ni. Any já hoz for dul. Hi á ba. 
Az anyá ban erõ sebb a va gyonfél tés, mint a meg moz du ló 
ér ze lem, az együtt ér zés, az igaz ság ér zet. Hi á ba ér zi át, 
hogy a férj hõ si ha lá lát be je len tõ le vél „szív szo rí tó”. Fe lül-
ke re ke dik sa ját ér de ké nek kép vi se le te. A ma gá ra ma radt, 
gyá mol ta lan öz ve gyet, há rom gyer me ké vel együtt – nem 
fo gad ják be. S fia ma ga tar tá sa tel je sen azo nos az anyá-
é val, hi szen mind vé gig az anya biz tos szö vet sé ge se. 
Csak a fe le sé ge ural mát tû rõ nagy apa az, aki lop va, de 
rend sze re sen vi szi lá nyá nak, uno ká i nak a táb la sza lon nát, 
kol bászt, krump lit, di ót, lek várt, s amit csak tud. Egy ér-
tel mû és ta gad ha tat lan: ez a nagy apa gon dos kod ni akar 
mél tat lan sor sú Ter csi lá nyá ról és há rom gyer me ké rõl, 
uno ká i ról. Így, ami kor ha lá la után föl bont ják vég ren de-
let ét, meg hök ke nés fo gad ja a fel ol va sott szö ve get, mely 
sze rint fi át, Csi szár Im rét je lö li meg egye dü li örö kö sé nek. 
Ter mé sze tes, hogy a ki sem mi zett lány ha mi sí tás nak lát ja 
ezt a vég aka ra tot, fel dúl tan fa kép nél hagy ja az egy be gyûlt 
csa lá dot. „Ne kem nem csak az apám halt meg” – vall ja 
–, ,„ha nem az egész csa lá dom.”. Bú csú sza va báty já nak 
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szó ló fe nye ge tés: „A há rom fi a mat bics kás nak ne ve lem! 
Ha felnõnek… az is ten ment sem meg a bos  szú juk tól”. Az 
örö kös nem szól sem mit sa ját vé del mé ben. Úgy em lék-
szik vis  sza a sors dön tõ je le net re, hogy míg az as  szo nyok 
ve sze ked nek, „én kus ha dok”.

Sú lyos bû nök lis tá ja ez, amit fel so rol. Nem szé pít, nem 
eny hít. Be is mer em ber ölést (még ha nem is tel je sen szán-
dé ko sat), kí mé let len sé get, ha mi sí tást, test vé rei meg ká ro sí-
tá sát. Az ér zel mek nem ját sza nak nagy sze re pet éle té ben. 
Fe le sé gét azért ve szi el, mert tíz hold föl det is ad nak ve le. 
Meg ve tõ en be szél ró la: „so vány volt, vér sze gény és sa va-
nyú”, „sáp kó ros”, „ked vet len, kel let len”. A va ló di, a leg-
erõ sebb ér zel mi kap cso lat anyát és fi át fûz te ös  sze. Mond-
hat juk: Csi szár egész éle té ben iga zi, tar tós, ben sõ sé ges 
von za lom ról ki zá ró la go san csak eb ben a vi szony lat ban 
be szél he tünk. Egy szó sem vall akár ap ja, de még gyer-
me kei irán ti gyen géd ség rõl, pusz ta fi gye lem rõl sem. De 
a csa lá dot ve zér lõ, ön ma gá val szem ben is pél da mu ta tó an 
kí mé let len, sa ját ere jét is ki zsi ge re lõ anyá ról hos  sza san, 
rész le te sen, cso dá lat tal ve gyes sze re tet tel, szin te imá dat-
tal be szél. Min dig tel jes köz tük az egyet ér tés. Gya kor la ti-
lag õk ket ten az iga zi élet tár sak. Un ta lan köz be ve ti, hogy 
nem az el fo gult ság be szél be lõ le, nem volt el né zõ az anya 
egyet len fi á val szem ben, in kább fo ko zott szi gor ral ke zel-
te. Még is, nagy büsz ke ség gel azt éli át: „Édes anyám úgy 
ne velt en gem, mint egy ki rály fit, mi re meg nö vök, al kal-
mas le gyek a bi ro da lom vezetésére…”. Még ak kor is, 
hogy ha ez a bi ro da lom csak húsz hold. Azt ne vel te be lé, 
„hogy aki nek föld je van és sze ret dol goz ni, az sza bad 
em ber, mert an nak nem pa ran csol sen ki!” (209). Igen, 
Csi szár Im ré nek ez az édes any já hoz, kö zös meg gyõ zõ dé-
sük höz, a föld höz, mun ká hoz kö tõ dés a leg fõbb, min den 
más ér ze lem nél ha tal ma sabb ere jû meg szál lott sá ga. Az 
anya föld höz és az anyá hoz szo ro san kö tõ dõ, a ket tõt egy-
be ol vasz tó õsi (meg tar tó) szen ve dé lye.

Csi szár va jon mi ért mond ja el, más kor csak érez te ti, 
su gall ja mind ezt? Sen ki nem kény sze rí ti er re. Még csak 
ef fé le ja vas lat ról sem tu dunk. Tel je sen ön kén tes ez a 
szám ve tés. Bel sõ kész te tés?

S mi ért ép pen Szalánczki Já nos nak tesz rész le tes val lo-
mást? Min den jel ar ra mu tat, hogy ar ra ké szül: le szúr ja. 
De ak kor mi ért vá laszt ja bi zal ma sá nak? S ha in tim gon-
do la tai meg fe le lõ hall ga tó já nak tart ja, ak kor hogy fér ez 
ös  sze gyil kos szán dé ká val? Gyû lölt el len fe lét, vagy haj da-
ni ba rát ját lát ja ben ne? Ne ta lán egy szer re, egy em ber ben 
mind a ket tõt? Azt a má sik föld sze re tõ pa rasz tot, az egyet-
len faj ta em bert, aki meg ért he ti?

Szalánczki Já nos ban a mo no lóg hall ga tá sa so rán 
ha son ló am bi va lens ér zel mek, gon do la tok hul lá moz nak. 
A ket tes ben, zu ho gó esõ ben ha za gya lo go lás kez de té tõl 
éle te vé del mé re ké szül föl. Hi szen, min den elõ jel sze rint, 
éle té re tö rõ, ha lá los el len sé gé vel áll szem ben. Nincs föl-
ké szül ve egy ilyen faj ta – vol ta kép pen igen bi zal mas – val-
lo más ra, bûn val lás ra. Ap rán ként el kezd ben ne vál ta koz ni 
a tel jes, szö ge sen szem ben ál ló meg gyõ zõ dés az ön ma gá-
nak nem ha zu dó, ben sõ jé ben õszin te ség re, el fo gu lat lan 
igaz ság ke re sés re tö rek võ em ber be lá tá sa i val. Igen, az egy-
be szán tott, kö zös föl dön be lül õ is szá mon tart ja sa ját, volt 
csa lá di bir to kát. S szí vé bõl szól nak Csi szár Im re sza vai, 
ame lyek im már nem csak egy fa lu ra, nem csak egy vár me-
gyé re, egy idõ szak ra vo nat koz nak, ha nem lé nye gé ben az 
egész vi lág tör té ne lem re ér vé nye sek. Ke se rû gon do lat me-
ne tet fo gal maz nak meg: „Sok szor el tû nõd tem a ker tünk 

vé gén, a domb te tõn: a mi ut cánk nem ve zet se ho va, de 
min den ha ta lom oda ta lál, aki a pa raszt tól akar va la mit: 
bort, bú zát, ka to nát, csend õrt, rend õrt, apá cát, kur vát, nyi-
last, kom mu nis tát, ta nács el nö köt, téeszelnököt…” (200). 
Ez már his tó ri ai meg ál la pí tás. 

A mo no lóg hall ga tá sa nyo mán a té esz-el nök ben ér le lõ-
dik az az él mény, hogy most kap iga zi, ra di ká lis vá laszt 
utób bi idõ bé li ta pasz ta la ta i ra, kín zó bel sõ kér dé se i re. 
Azok ra pél dá ul, ame lyek az idõ mú lá sá val, a szö vet ke zet 
mû kö dé se so rán me rül nek föl. Ak kor, ami kor a fa lu be li-
ek vi sel ke dé se ve le szem ben alap ve tõ en meg vál to zik. 
El tá vo lod nak tõ le volt vá lasz tói, a té esz-ta gok. Pe dig 
sa ját ma ga tar tá sa nem vál to zott. Pél dá ul, ami kor be lép 
a Pap ri ka-csár dá ba, a volt ura dal mi kocs má ba, hi á ba 
sze ret ne „a sze mé be néz ni az embereknek… egy nek se 
ta lál ta a te kin te tét”. „Ész re vét le nül tá vo labb hú zód tak 
tõ le.” Hi á ba van telt ház a csár dá ban, „olyan egye dül 
érez te ma gát, mint ár va fû szál egy test vér te len vi lág ban.” 
(178). El nök sé ge elõtt bár mely zsú folt kocs má ban hoz-
zá lé pett egy-egy is me rõs, s hív ta, ül jön az asz ta luk hoz. 
Most sen ki nem szólt hoz zá. Ami kor pe dig egy-egy cso-
port ban ha za in dul tak, va la ki biz tos oda ve tet te: „Te nem 
jössz, Ja ni kám?”. Most csu pán fu tó pil lan tást vet nek rá 
az aj tó ból. (180). Pe dig mind nyá jan jól tud ják, hogy az 
it tas, gyil kos ked vû Csi szár ral hagy ják ott. Mint ha in kább 
a ku lák hoz húz ná nak? Ami kor el in dul a kocs má ba, egyút-
tal any ja szem re há nyá sai elõl is me ne kül. Ne ki so pán kod-
nak a fa lu be li ek. Jár tá ban-kel té ben hall ja a pa na szo kat. 
Ke reszt ap ja ha rag szik rá, mert igaz ság ta la nul le vál tot ta 
a bri gád ve ze tés bõl. Egy má sik szom széd azért do hog, 
mert „el vet ted a lo va it meg a sze ke rét, és oda ad tad a 
Kászlinak, aki… szol ga le gény volt vi lá gé le té ben”. Van, 
aki azért dü hös, mert meg gya nú sí tot ták a té esz ben, hogy 
bú zát lo pott a csép lõ gép tõl, pe dig csak ros  szul sö pör ték le 
a sze ke rét. Se vé ge, se hossza a bal jós elé ge det len sé gek 
fel so ro lá sá nak. „Rossz vé ge lesz en nek, fi am!” „Az egész 
fa lu gyû löl” – só hajt ja az öreg as  szony vész jós ló ag go-
da lom mal. (174–173). Szalánczki egy re bos  szú sab ban 
hall gat ja. Sok, ha son ló ve sze ke dé sük re em lé ke zik vis  sza. 
Any ja volt az, aki nem hagy ta, hogy pol gá ri is ko lá ba 
men jen. Be le szólt pár vá lasz tá sá ba is, mert a meg sze re tett 
lány – Pirk Ró zsi – a cse léd há zak nál la kott, le néz ték õket. 
Öc  csét nem en ged te egye tem re men ni. Kap cso la ta any já-
val egye nes for dí tott ja Csi szár és szü lõ je köl csö nös, nagy 
egyet ér tés ének. Amit a kocs má ban ta pasz talt, any ját iga-
zol ja. El tá vo lod tak tõ le, el len sé ges sé vál tak volt tár sai? A 
több ség? Az egész szö vet ke zet?

Er re a két ség beej tõ ta pasz ta lat ra ra kó dik rá a nyo masz-
tó es ti, éj sza kai sé ta Csi szár Im ré vel, s fõ ként a „ku lák” 
vá rat lan, s egé szé ben ro kon ér zé se ket ki vál tó val lo má sa. 
Le het, hogy a lel kük mé lyén, lé nye gük ben ha son ló vé le-
mé nyek üle ped nek le?

Az ön ma gá hoz õszin te Szalánczki jó zan pa rasz ti 
és  szel, em ber sé ges jó ér zés sel nem fo gad ja el me re ven az 
ide o ló gi ai elõ í té le te ket. Ré gi és új ha tal ma sok kö zött egy-
aránt lát tisz te let re mél tó kat, avagy „má sok mun ká já ból 
élõs kö dõ úr hat ná mok”-at. Lát ja, át éli a tör té nel mi ese mé-
nyek nek, az érem nek a mar xis ta fel fo gás sal szem ben ál ló, 
má sik ol da lát is. Lát ja a tár sa dal mi „gyõz te sek”-kel szem-
ben a „vesz te se ket”. A már ci vil be öl tö zött apá cá val szem-
ben szí vé ben min dig „megmozdult… va la mi szá na lom.”. 
1950 után, ami kor ef fé le „fél be tört eg zisz ten ci ák kal” volt 
te le a fa lu, nem bír ta gyû löl ni õket. „A Tá bor nok úr a 
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cse léd há zak nál la kott, és fran cia órá kat adott a tanulni 
vágyó pa raszt gye re kek nek. To jás, zsír, krump li, tü ze lõ 
volt a tan díj. Hány pa raszt gye rek ta nult ak kor fran ci á ul? 
Még ha oroszt ta ní tott volna…”. „A Ke gyel mes as  szony 
az is ko lát ta ka rí tot ta, vas kály hát ha mu zott, sze net ho zott 
a pincébõl…”. (191). Winkler, a köz jegy zõ 1946-ban 
még jegy zõ ma radt, „47-ben vit te el az ÁVÓ” (205). S 
nem csak az elõ zõ kor szak ural ko dó osz tá lya i nak, ér tel-
mi sé gé nek tag jai jár tak ros  szul ef fé le kép pen. „A pa raszt-
gye rek bõl lett õr nagy, akit negy ven nyolc ban egye ne sen a 
trá gyás sze kér rõl vit tek tisz ti is ko lá ra, egy szer csak ott hon 
ta lál ta ma gát, s mert test vé rei már nem en ged ték az 
egyet len trá gyás sze kér re ül ni, a kocs má ban se géd ke zett 
in gyen, s ki it ta a ré sze gek maradékát…” (191–192).

A mû egyik fõ sze rep lõ je az író al te re gó ja. Galgóczi az, 
aki igaz ság ér ze te je gyé ben em pá ti á val né zi az „osz tály el-
len sé get” is. Így szü le tett, töb bek kö zött, ki tû nõ Szé gyen 
cí mû no vel lá ja. Övé a Csi szár tól idé zett „his tó ri ai meg-
ál la pí tás”, a min dig meg ke re sett fa lu ról. Ép pen Galgóczi 
ne fo gal maz ná meg ke se rû en? Õ, aki a lep le zett ség, 
el ken dõ zés, mel lé be szé lés, ámí tás leg na gyobb el len sé ge? 
Aki ir tó zik az el fo gult ság tól. Ar ra büsz ke, s jog gal vall-
hat ja, hogy idõk múl tán írá sa i val le het nek elé ge det le nek, 
el ítél he tik, le szól hat ják, de sem mi fé le ha zug sá gon nem 
fog hat ják raj ta. A bár mi fé le bû nö zés sel, avagy a „bûn-
e?” kér dés sel, akár gya nú val, vád dal, vá dol ha tó ság gal 
va ló nyílt szem be né zést ak kor is vál lal ja, ha ön ma gá ra, 
leg bel sõbb, leg ké nye sebb tit ka i ra vo nat ko zik. Ar ra, amit 
ma ga, az ízig-vé rig pu ri tán ság ban ne vel ke dett, eh hez 
szo kott, iga zi pa raszt lány ki mond ha tat la nul ké nyes nek, 
éle tén át alig el vi sel he tõ nek érez. Ki mond ja, meg ír ja, 
ki tû nõ film ben is a még tel je sebb nyil vá nos ság elé tár ja 
a sors, a ter mé szet szá má ra leg na gyobb pró ba té tel ét: nõ 
és nõ egy más irán ti von zal mát. (Tör vé nyen be lül, 1980; 
Egy más ra néz ve – film vál to zat – 1982). En nél is to vább 
megy, meg ké ri, fel ha tal maz za azt az írót, kri ti kust, aki ben 
leg tel je seb ben bí zik: Ber kes Er zsé be tet, hogy ha lá la után 
ad ja ki er re vo nat ko zó ma gán le ve le it, ala kít sa ki eb bõl a 
szem szög bõl néz ve mo nog rá fi á ját. Meg je lent ez köz vet le-
nül a meg bí zott ha lá la elõtt (Man dá tum Ki adó, Bu da pest, 
2001). Akar va-aka rat lan, Galgóczi Er zsé bet nél nem bab-
ra megy a já ték. A „Já ték” ná la, mint min den, iga zi já ték: 
élet re-ha lál ra szól.

Tör vény, igaz ság ér zet, hû ség

Hos  szan so rol hat nánk, rész le tez het nénk azo kat a 
Galgóczi-mûveket, ame lyek a bû nö zés és bûn hõ dés 
té ma kö ré vel fog lal koz nak. Sok szor már cí me ik ben 
je len van nak az igaz ság szol gál ta tás hi va ta los (és nem 
hi va ta los) alap fo gal mai – akár a pél da ként elem zett 
Ki nek a tör vé nye? ese té ben. Ol va só i nak ele mi igaz ság-
ér zet ét szó lít ja meg, hív ja elõ. So ha nem von le hol mi 
„ta nul sá got”, de fél re ért he tet le nül mu tat ar ra, hogy vi lá-
gunk ban csak nem min den egyes em ber (vagy ta lán min-
den ki?) elõbb-utóbb szem be ke rül a ki emelt di lem mák-
kal, s hogy mi ként dönt, el há rít ha tat la nul sa ját, egy sze-
mé lyes fe le lõs sé ge.

Tár sa dal mi esz mé lé sé tõl kez dõ dõ en el sõ írá sa i tól – de 
még in kább a be érés fo lya mán – már könyv cí me i ben is 
ál lan dó an, fo lya ma to san vis  sza tér nek az em be ri, pol gá ri 
jog rend szer min den na pi és szak mai ki fe je zé sei. BI ZO NYÍ-

TÉK nincs – ál lít ja 1975-ös kö te te cí mé ben. A kö zös BÛN, 
(1976.) Vi szek a BÖR TÖN BE leveskét, így hall ha tó, ol vas-
ha tó egy hang já té ka (1978). Kö zel a KÉS, int egy gyil kos-
ság elõ ér zet ét su gal ló el be szé lé se, egy ben no vel la gyûj te-
mé nyé nek el ne ve zé se (1978). TÖRVÉNYen kí vül és be lül, 
1980-ban két kis re gé nye együtt, így, ezen a cí men je le-
nik meg. S ezen be lül az egyik kis re gény: TÖRVÉNYen 
be lül. A TÖR VÉNY szö ve dé ke cí met ad ta ri port ja it 
egy be gyûj tõ kö te té nek (1988.), Jó zsef At ti lát idéz ve. 
A gyûj te mény be ve ze tõ je ként pe dig azt az ame ri kai, 
wa shing to ni elõ adá sát sze re pel te ti, rö vi dít ve, amely nek 
cí me a Jó zsef At ti la-idé zet foly ta tá sa. („… min dig föl-
fes lik va la hol.”).

Az egyes mû vek re cen zen sei, s a Galgóczi Er zsé bet-
élet mû vel fog lal ko zók is ef fé le ér tel me zé sek re haj la nak, 
nyil ván ös  sze be szé lés nél kül. Egy sze mé lyes TÖR VÉNY-
SZÉK (Haj dú Ráfis Gá bor, 1978). Galgóczi TÖR VÉ NYE 
(Föl des An na). TÖR VÉ NYEK, em be rek (1978); Em ber 
és TÖR VÉNY (Pomogáts Bé la, 1982); A TÖR VÉNY, A 
TÖRVÉNY… (Ök rös Lász ló, 1981). Új mo tí vum egy ré gi 
PERben (Láz ár Ist ván, 1985).

Szo ro san kö tõ dik mind ez ars po e ti cá já hoz, amely hez 
pá lya kez dé sé tõl mind vé gig hû ma rad. A „tör vény” ki fe-
je zett, meg ne ve zett for má ban, a „köz tör vény” el len el kö-
ve tett bûn cse lek mé nyek és ki sza bott bün te té sek, bûn hõ dé-
sek ér tel mé ben is, vis  sza té rõ en meg je le nik. De, aho gyan 
az ed dig tag lalt mû vek ese té ben lát ha tó, még az egy ér tel-
mû gyil kos sá gok ese té ben sem ez áll kö zép pont ban. A 
hi va ta los „igaz ság szol gál ta tás” mel lé kes sze re pet ját szik, 
leg több ször idé zõ jel be ke rül ná la. Mér cé jét nem a pa ra gra-
fu sok hoz, bí ró sá gi dön té sek hez szab ja. Sze mé lyes konf lik-
tu sok nál is az egyé ni bû nö zés mö gött min dig je len van a 
kö zös ség nek, a tár sa da lom egé szé nek meg ká ro sí tá sa, alap-
ve tõ szem pont ja el vá laszt ha tat lan az egyes em be rek ele mi 
jo ga i nak lát ha tó, vagy lát ha tat lan meg sér té sé tõl. De nem 
a „köz tör vény” (s már eb bõl a szem szög bõl sem a kri mik 
nyo mo zá sa) kö ré re szû kít ve. A hi va ta los tör vény ke zés 
és a hi va ta los ság nél kül is lé te zõ hu ma ni tás iga zá nak 
ki fe je zett, éles szem be ál lí tá sa a leg tel je sebb nyílt ság gal, 
vol ta kép pen éle te utol só nagy re gé nyé ben (do ku men tum-
re gé nyé ben?), s en nek szín pa di vál to za tá ban, a Vidravas-
ban ölt ha tá ro zott for mát. De vé gig hú zó dik ez a szál az 
egész Galgóczi-életmûvön. Az ön hi bán kí vü li bûn hõ dés 
vál to za tai mel lett sem megy el be hunyt szem mel. Szó volt 
már itt a „fél be tört eg zisz ten ci ák”-ról, az ide tar to zó Szé-
gyen cí mû no vel lá ról. Ezek kel az élet utak kal pár hu za mo-
san szem be ál lít ha tó ak a tö ret le nül ki bon ta ko zó „ma gyar 
kar ri e rek”: egyik vas kos, gyûj te mé nyes kö te té nek cí me 
ez. Mind két so ro zat te kint he tõ úgy is, mint az 1945 után 
ki bon ta ko zó új tár sa dal mi rend sze rünk „vesz te se i nek” és 
„nyer te se i nek” két írói vo nu la ta.

Az 1979-es ame ri kai elõ adá sá nak be fe je zé se ként ír 
köz vet le nül írói hit val lá sá ról, s itt kap csol ja ös  sze ezt a 
fen ti pár hu zam mal. Ta lán túl sá go san egy sze rû, hi szen, 
úgy tetsz het, ma gá tól ér te tõ dõ az, amit meg fo gal maz. „Az 
író az ol va só nak ír, va gyis a nép nek.” Kö vet ke zõ mon da-
tá ban sa ját, egyik vá lo ga tott no vel lás kö te te cí mét idé zi: 
„A vesz tes nem te vagy” (1976). S hoz zá te szi: „Nem te 
vagy a vesz tes, aki el ol va sod, nem te, aki csak meg pil lan-
tod a ki ra kat ban, és nem te, aki nem is tudsz ró lam. Eb ben 
bi zo nyos va gyok, és tisz ta lel ki is me ret tel ír tam le.” Ám 
kü lön kis be kez dés ben egy tû nõ dõ mon dat tal foly tat ja a 
gon do lat me ne tet, s egy ben ez zel zár ja le elõ adá sát:



64

„Vi szont nagy za var ban len nék, ha va la ki ne kem sze-
gez né a kér dést: De ki a gyõz tes?”

„A vesz tes nem te vagy”. El be szé lést nem írt ilyen 
címen.. De lé te zik egy fi gye lem re mél tó no vel lá ja, amely 
más fo ná lon kap cso ló dik a kér dés kör höz: A vesz tes 
(1960).

Börönte And rás, a ta nul ni vá gyó, s a fa lu ból el vá gyó 
fi a tal em ber, egye te mis ta ként föl ke rül a fõ vá ros ba, aho vá 
ré gen ké szül. De itt, sze gény, el szi ge telt di ák ként szem be-
sül az zal, hogy nem fo gad ják be iga zán, ide gen. Tud ja, 
lát ja, hogy bár men  nyi re szor gos és bár men  nyi re tö rek szik 
utol ér ni a nem-el sõ ge ne rá ci ós ér tel mi ség hez tar to zó kor-
tár sa it, va la mi ért, va la ho gyan be hoz ha tat lan hát rá nyok 
tor la szol ják el az út ját. S min den jel sze rint, min den igye-
ke ze te el le né re vis  sza fog tér ni oda, ahon nan el vá gyott, s 
ahon nan to vább, fel jebb sze ret ne ke rül ni.

Az 1960-as évek Bu da pest jén nem ta lál ja he lyét. A 
ma ga mód ján, a le he tõ ma xi má lis szor ga lom mal, igye-
ke zet tel akar ja, pró bál ja be hoz ni azt, amirõl/tõl úgy 
gon dol ja, ta pasz tal ja, hogy el ma radt. Lát ja, hall ja, hogy 
kor tár sai, pá lya tár sai mi ként fog ják fel a kor ban, a kor ból 
adó dó le he tõ sé ge ket, s ami kor be fo ga dá si jó szán dék kal, 
ta ná csok kal lát ják el, há lás ta nu ló ként igyek szik meg fo-
gad ni a ta pasz tal tab bak út mu ta tá sa it. Ezek sze rint, ha azt 
sze ret né, hogy ne ke rül jön vis  sza ar ra a ki in du ló pont ra, 
ahon nan el vá gyott és ide ke rült, ak kor a leg biz to sabb 
meg ol dás pl szert te gyen be fo lyá sos is me rõs re, aki nek a 
„NAKÁ-ja le het nék.” „A párt fo gol tak rö vi dí tett ne ve volt. 
Eb bõl az ös  sze té tel bõl: X. Y. elvtársNAK A ká de re.”

Az egyik fõ ká der fe le sé ge len ne, le het ne az õ meg fe le-
lõ NAKÁ-ja. Miléva ne vû, nagy tár sa sá gi éle tet élõ, ve ze-
tõ, von ze re jé rõl hí res as  szony, aki he ten te egy szer ele gáns 
fo ga dá so kat tart, s aho vá be lé pé si le he tõ sé get kap. Idõ vel 
a hölgy még kü lön le ges, sze mé lyes ér dek lõ dé sé vel is 
meg tisz te li. En nél to vább megy a sze mé lyes kap cso lat, 
köl csö nös, szen ve dé lyes sze re lem mé ala kul. Miléva va ló-
ban övé lesz, fo lya ma to san meg csal ja ve le a fér jét. Ez 
a vi szony nem ma rad ti tok. A ma gas ál la mi be osz tá sú, 
te he tõs Ha jós Bé la elõbb meg akar ja öl ni fe le sé gét. De 
an  nyi ra rab ja az as  szony nak, hogy ap rán ként be le megy 
az al ku ba. Vál lal ja, hogy fe le sé gé nek ál lan dó sze re tõ je 
van, an nak el le né ben, hogy bi zo nyos idõ szak ok ban õ is 
ér vé nye sít he ti fér ji jo ga it. Ami kor And rás meg tud ja ezt a 
dön tést, hi á ba ajánl ja föl ne ki Miléva a pro tek ci ó ját a Pest-
re ke rü lés hez. A sze re tõ most döb ben rá iga zán a nõ amo-
ra li tá sá ra, ci niz mu sá ra, és egész tár sa dal mi kö ze gé ben a 
ha son ló an el fo ga dott, szá má ra vis  sza ta szí tó élet for má ra. 
Rá döb ben, hogy ön ma gát ad ja el, ha el fo gad ja ezt a pro-
te zsá lá si le he tõ sé get. Most már sze rel mé vel is küsz kö dik, 
de nem ámít hat ja ma gát, mi lyen er köl csi komp ro mis  szu-
mot köt ne, ha Milévára hall gat na. Un dor fog ja el. Nagy 
aka rat erõ vel a csá bí tás fö lé be ke re ke dik. Ezt a faj ta esélyt 
vesz ni hagy ja. Vis  sza megy egy kis fa lu ba, ta ní ta ni.

Szo kat lan fi a tal, új ta nár ként je le nik meg az is ko lá-
ban. Am bi ci ó zu san fog hoz zá, hogy ala po san meg is-
mer je kör nye ze tét, hogy fe le lõ sen, mél tó an tölt se be 
hi va tá sát. Igaz ga tó ja fer de szem mel fi gye li igye ke ze tét. 
Õ maga nyil ván va ló an más utat vá lasz tott. „1956 után” 
ne vez ték ki ide, de úgy fog lal ta el ezt az ál lást, hogy „csa-
lád ját sem te le pí tet te” a fa lu ba, ha nem elõ zõ, ma ga sabb 
be osz tá sa he lyén, a me gye köz pont ban hagy ta. Va gyis fel-
ké szül vis  sza té ré sé re, azon az áron, amely ezt le he tõ vé 
te szi. Börönte András vi szont le von ta sa ját ta pasz ta la ta i-
nak eti kai kö vet kez te té se it. Olyan osz tály fõ nö ki órát tart, 
ahol szo kat lan kér dé se ket tesz fel a nyol ca di ko sok nak. 
Mi lyen rend szer van ma Ma gyar or szá gon? Mit je lent az, 
hogy né pi de mok rá cia, mit je lent az, hogy nép ha ta lom 
és kik gya ko rol ják ezt? Rá ve ze tés sel kap ja meg a kí vánt, 
hi va ta los vá la szo kat, s ezt ta ná ri se gít ség gel il lesz tik 
ös  sze. Min den ha ta lom a dol go zó né pé, va gyis a pa raszt-
ság gal szö vet ke zett mun kás osz tá lyé. Ar ra sehogysem 
tud nak vá la szol ni: mit je lent az „ural ko dó osz tály” 
fo gal ma. Így kön  nyí ti a fel ad ványt: kik „tar toz tak a 
Hor thy -rend szer ben az ural ko dó osz tály hoz?” Egy jó 
ta nu ló he lyes fe le le te: „A föl des urak meg a gyá ro sok.” 
De a be ma golt szö ve gek ös  sze kap cso lá sa, ál ta lá no sí tá sa 
a ta nár ra vár. „Te hát a min den ko ri ural ko dó osz tály az, 
aki nek a ke zé ben van nak a föl dek, a gyá rak, a bá nyák, 
ban kok, vas utak, a ka to na ság, a rend õr ség, va gyis ös  sze-
fog la ló né ven: a ha ta lom.” „Te hát a ha ta lom a dol go-
zó pa raszt ság gal szö vet ke zett mun kás ság ke zé ben van 
ma.”. Õk az ural ko dó osz tály. Föl lé le gez nek a gye re kek: 
na, így már ér tik.

De a kö vet ke zõ föl szó lí tás ér tet len nek lát szik:
„– Ak kor hát áll ja nak föl, akik az ural ko dó osz tály hoz 

tar toz nak.”
„Nem állt föl sen ki.”

Galgóczi Er zsé bet jel le me, éle te, mû vei igaz ság ér ze te 
je gyé ben fo gan tak. Igaz ság ér zet és hû ség: egy tõ rõl fa kad-
nak. Hû ség az ár tat la nul bûn hõ dõk iga zá hoz, akár csak 
fa lu já hoz és az „én fa lum”-nak val lott „egész Ma gyar-
or szág”-hoz.

Sze mé lyes em lé kek vesz nek kö rül. Kö zü lük na gyon 
ide  il lõ egy iga zán öröm te li ta lál ko zás. Az, ami kor 15 
évi al bér le ti ván dor lá sai után (csak nem min den év ben 
más al bér let be kel lett köl töz nie), majd egy át me ne ti nek 
ér zett la kás után, negy ven hat éves ko rá ban köl töz he tett 
be oda, ahol iga zán ott hon érez te ma gát, a Na pos ut cá ba. 
Oda hí vott, s bol do gan ve ze tett vé gig a szí vé nek iga zán 
ked ves szo bá kon. „Tu dod, mi ért is akar tam rég Bu dá ra 
köl töz ni?” „Ha bár mi tör té nik, in nen gya log is ha za tu dok 
men ni. Nem kell át kel nem a Du nán.” S még egy tit kos 
büsz ke sé ge volt itt, a Na pos ut cá ban. „Kép zeld, még 
pad lás is van. Ha kell, buj tat ni tu dok em be re ket, ár tat lan 
ül dö zöt te ket.”


