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Hatvani Dániel: Füst száll fölfelé

Aki végigolvassa Hatvani Dániel Forrás
Könyvek sorában kiadott kötetének szo-
ciografikus riportjait és tanulmányait,
— könyvének alcímében a szerző maga
jelöli meg írásainak műfaji irányait —
annak egy dolog az első olvasásra is
nyilvánvalóvá válik: aki írta őket, költő.
Hatvani nem tudott (meglehet nem is
akart) kibújni bőréből — elsősorban
költő, versesköteteit publikálta eddig —,
amikor a legprózaibb valóságot vallat-
ja, értelmezi-elemzi, rajzolja, akkor is
megérezni magatartásában, a valóság-
hoz való viszonyában egyéniségének lí-
rai vonásait. A Tiszaderzsről indult
„kecskeméti" költő (egyben a Forrás
főszerkesztője) szóljon bár a Duna—
Tisza-közi borvidék gazdáiról vagy a
Kalocsa környéki Foktő változandósá-
gairól, tűnődjék bár Félegyháza mező-
városi sorsán, elsősorban azt kutatja és
keresi, hogy a változó körülmények mi-
lyen mértékben befolyásolták az ember
szokásait, hogyan hatottak életvitelére,
s legfőképp tudására. írásaiban nem a
tárgyi világ változásai, hanem az ember
megváltozásai érdeklik. Bőven alkal-
mazza ugyan egy-egy község, település
állapotának jellemzésekor a száraz té-
nyeket, ha kell adatokkal is operál bő-
ségesen, ennyiben kifejezetten tényiro-
dalom is. amit művel, de ha közben ki-
vetnivalót talál, ha emberi gyarlóságok-
ra bukkan, indulatait nem tudja rejte-
getni, soraiban fojtott keserűség sűrű-
södik, már-már robbanásig feszülő: az
epikusból előbújik a költő.

Közös érzelmi nevezőre is ez hozza
a különböző témájú írásokat, melyek
több mint tíz év termései; rögzítései
annak, amit Hatvani Dániel, széltében-
hosszában járva az Alföldet, „vizslató
szemekkel" megfigyelt, s amin felnőtt
fejjel kedve támadt eltöprengeni. Folyó-
iratban közölt riportok, tanulmányok
kerültek egy csokorba, legtöbbjük a
kecskeméti Forrásban jelent meg, de a
vallomásnak talán legerőteljesebb Szü-
lőfalum: Tiszaderzs épp e folyóirat, a
Jászkunság hasábjain látott napvilágot.
Hatvani nem lerándul témáért falura,
belülről ismeri azt a világot, amelyről
beszél.

Közösségvallató, életfaggató írásaiban

nyoma sincs holmi tárgyszerű szenvte-
lenségnek, Hatvani mindig szurkol vala-
miért. Ha például a tanyák sorsáról ír,
és kesereg, nála ez sem holmi hamis
népi romantikus modor, hanem a fel
nem ismert emberi lehetőségek miatt
érzett keserűség. Mert tapasztalatból
tudja, s nem pusztán csak hiszi, hogy
a tanya sem jelent feltétlenül egyet a
számkivetettséggel, a társadalmi és kul-
turális sivataggal. (Fényes tanyák, Mély
homokban) Ha sopánkodik, azt sem a
hagyományos életforma múlása miatt
teszi — az a világ rendje, hogy változ-
zék —, hanem a korszakváltással együtt
jelentkező, esetleges tévutak váltják ki
belőle a nem titkolt keserűséget, olykor
az erőteljesebb indulatot. S miközben
azokról beszél, akiket oly közel érez
magához, — „pórusaim otthonosan
érintkeznek a mindenkori magyar falu
múlhatatlan sarával és porával", (Epi-
lógus) legbensőbb érzései is megszólal-
nak. Többek között az a belső nyugta-
lanság, amely őt és nemzedékét „kí-
nozza", ami az élni és gyarapodni alter-
natívájában kialakult téves sorrendből
táplálkozik: az amiatti düh, hogy az
anyagi-technikai javak megszerzésének
mohó vágyai hányszor de hányszor áll-
ják útját napjainkban is az igaz emberi
kiteljesedésnek. Görcseink ellen lázad,
régi beidegződéseinkből származó gör-
cseinkre emel ..tüzes pallost" (Merev-
görcsben), hogy a kuporgató vagy épp
flancoló kispolgárt kiűzze épülő új vi-
lágunk „paradicsomából".

A valósághoz való lírai viszony egy-
általán nem teszi őt engedékennyé vagy
megbocsájtóvá, társadalmi tapasztalatait
az igazmondás igényével fogalmazza
meg. Sőt arra is ügyel, hogy a jelenlegi
állapotok festésében mindig érvényesül-
jön a történetiségnek, mint folyamatnak
a szempontja. Akár egy falu portréját
rajzolja meg, akár egy fiatalokból álló
közösséget vesz szemügyre, akárcsak
egyetlen probléma nyomába is szegődik,
például az agrárgazdaságok kérdésköre,
mindig a múlt, jelen és a jövő összefüg-
géseiben ábrázolja a jelenségeket.

Hatvani szándéka félreérthetetlen:
meg akar győzni bennünket: nem min-
degy az. hogy a régi romjai fölött épülő
új utak milyen jövő felé vezetnek.
(Forrás Könyvek, 1978.)
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