


Mit csoda! Schwajda a csodák egész sorozatába sodorja hősét, akit az
SZTK-ban rövid úton keresőképessé nyilvánítanak, merthogy már több mint
egy éve betegállományban van, s mert hogy nincs meg az elégséges szolgálati
ideje — hát rokkantsági nyugdíjat sem kaphat. Vencelbe persze belehasít a fel-
ismerés: ily komoly, tudós férfiak mégsem tévedhetnek, ő valóban lát. Négy-
kézlábra ereszkedett tehát és kitapogatózott az SZTK-ból. Családjában és mun-
kahelyén, legfőképp pedig a Gutenberg szocialista brigádban — beletörődnek
a tudós orvosok megváltoztathatatlan ítéletébe; Vencel lát, illetve nem lát, de
úgy kell mindent intézni, hogy úgy látszódjon, hogy lát. Vencel beáll a szedő-
terembe dolgozni, Vencel megtanul autót vezetni, Vencel elegáns mozdulattal
issza ki tea helyett a vizet a virágvázából, s amikor környezete határozott kí-
vánságára úgy dönt, hogy alkoholista lesz (amint az egy átlagos magyar mun-
káshoz illik), a csapszék helyett egy tejivóban köt ki, ahol aztán estéről estére
annyi kávé-kakaó kevertet iszik, hogy záróra után a hasmenéstől elgyengülve
tántorog haza.

Egymást érik a komikusnál, komikusabb helyzetek, s nevetünk még akkor
is, amikor sejtjük, mi lesz a csattanó. Bár ahogy előrehalad a történet, egyre
többször fagy az ember arcára nevetés, a Schwajda teremtette látszat-világ,
minden abszurditása ellenére, nagyon is valóságos, már-már félelmetesen az.
Közbevetve: a vidám epizódok, jelenetek, kitérők megalkotásánál a szerző jó-
féle forrásokból merít, néhol a Svejket, vagy Rejtő Jenőt idéző módon, s nem
riad vissza ismert, vagy kevésbé ismert viccek, anekdoták cselekménybe szövé-
sétől sem. (Jól teszi, mert a helyükön vannak.) A dialógusok az élőbeszéd ter-
mészetes ritmusát követik, nem hiába edződött az író színházban. íme egy mu-
tatvány Vencel és Veronika (a feleség) beszélgetéséből — már abból a korszak-
ból, amikor Vencel „hullarészegen" szokott hazatámolyogni a sarki tejivóból.

„— És itt ülünk a szoba közepén, és énekeljük a Himnuszt?

— Nem ülünk, Vencel... állunk és nem ketten, hanem... — az asszony
ijedten elharapja a szót.

— Hanem? Négyen?

— Négyen, Vencel.

— Mert fölébresztem őket?

— Mert én ébresztem föl őket, Vencel..."

Mint minden jó parodisztikus-szatirikus mű tartalma, a Csodáé is túlmutat ön-
magán. Bár a jótékonykodó öncsalás (ami ez esetben pontos példázata annak a
közismert ténynek, hogy a pokol tornácára vezető út jószándékkal van kikövez-
ve), az álhumanizmus, a félelmetesen pontos, már-már hitelesnek látszó rend-
szerbe foglalt hazugság-áradat megjelenítése önmagában sem kevés: Csakhogy
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többről is szó van. Nem véletlenül szomorú — groteszkül szomorú — a regény
befejezése. Vencel és Veronika — immár „okosan" és valamit világosan látva
— végképp egyedül maradnak. S hogy ez az adott irodalmi konstrukcióban
nem történhetett másként, kegyetlen következtetésekre adhat okot.

Érdemes volt Schwajda Györgynek ezt a régebben írt színjátékot prózai
művé formálnia, s engedtessék meg egy magánvélemény: a regény sikere után,
jó volna ismét látni a darab (a regény) színpadi változatát. Egészen bizonyos,
hogy — ma — újabb rétegei kerülnének a felszínre.

(Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó, 1987.)

A történet folytatódik
Jegyzetek Bistey András ÉgS tetők alatt című ifjúsági regényéről

Szabó János kun kapitány írta 1669-ben: ...és betelek amaz átok, hogy az mi
az hernyóiul megmarad, azt az cserebogár eszi meg." így jellemezte a török
hódoltság területén kialakult állapotokat a kun tisztségviselő. Tette mindezt jó
kétszáz évvel azutánt hogy a török hadak elérték Magyarország déli erődítés-
láncolatát; s alig néhány évvel azelőtt, hogy Buda felszabadult. E viharos, ám
bizonyos időkben a békés arca t is mutató korszak közepe táján játszódik a
Szolnokon élő Bistey András Égö tetők alatt című ifjúsági történelmi regénye.

A könyv helyszínei: Besztercebánya, Szolnok és a Jászság. A cselekmény
időpontja: 1552., amikor a „hernyó" és a „cserebogár" már egyaránt pusztít.
Ráadásul a Balkán felől elképesztő ütőerejű török hadak érkeznek, s elindul a
budai basa serege is, hogy betetőzzék a korábbi hódításokat. A Közel-Kelet,
Észak-Afrika, a Jemeni-félsziget, Közép-Ázsia, a Balkán ekkor már a török
birodalom része, s a félhold uralma alatt van — az 1541—47-es hadjáratok óta
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