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Miklós Elemér

Engem minden odaköt...
Régtől tartó betegségeink egyike: csak nagyritkán vegyük észre, hogy a messze

végeken, ott, ahol már a térkép szélét érinti a még magyar világ, ott is lüktet,
zakatol az élet. A „nagy" nemzeti történések árnyékában takarékon, leszorítottan.
Viszont a napi élet vigalma és szomorúsága ott is a haza állapotaihoz igazodva
váltogatja egymást. Mégha megtörténnek ezektől távoleső, lokális események
is...

Az új esztendőt indító hónap közepén egy szerényre hangszerelt örömünnep
- nem több egy családi együttlétnél - kínált alkalmat az emlékezésre. A szülőföld,
a régebb három faluból: Gergelyiugornyából, Vásárosnaményból és Vitkából
Vásárosnamény néven egyesített, majd várossá lett település a másfél évtizedes
írói munkássága elismeréseként, a szülőfalu, a „bölcsőringató hely" több, mint
tucatnyi irodalmi alkotásban történt megjelenítését megköszönve „Vásárosna-
mény Díszpolgára" címmel tüntette ki a Vitkáról Budapestre „elszármazott" író-
fiát, a kétszeres József Attila-díjas regény- és drámaírót, Balázs Józsefet.

Bár a kettős irodalmi díjjal nem rokonítható az elismerés, s az írói teljesít-
ményhez sem igazodhat, mégis igaz: a fényben megcsillanó díszes veretű plakett
elsősorban az emberre, az alkotóra és a műveire irányítja - mégha röpke pillanatra
is - a közvélemény figyelmét.

*
Másfél évtized múlt, hogy az érdeklődés és a bizalom a kisregényeit gyors

egymásutánban közreadó Balázs József és a munkái felé fordult váratlanul. 1975
dermesztőén fagyos januárjában esett a jégolvasztó csoda: a sok-sok reményt-
vesztő próbálkozás, küzdelem és nekiveselkedés után egy fiatal, tehetséges toll-
forgató ember íróvá avatása történhetett meg - több irodalmi szerkesztőség mél-
tatlan elzárkózása után - Kecskeméten, a Forrás című folyóirat lapjain a „Ko-
portos" című kisregény megjelentetésével. Indulása szemlélői, az alkotások ér-
tékközvetítő bírálói (Görömbei András, Ördögh Szilveszter, Nácsa Klára, Kis
Pintér Imre) sem akkor, sem azt követően nem véltek sorsszerűséget fölfedezni
abban, hogy a szatmári sáros-agyagos vidék és a nyírségi homokdombok - ak-
koron évek óta vissza-visszajáró - „vándora" éppen egy, az alföldi homokbuckák
közé ékelődött szerkesztőség - az íróvá válás útjait megnyitó - értékítélete nyomán
juthatott nyilvánossághoz. Valószínű, Hatvani Dánielek sem ilyen megokolással
vállalták az addig elsősorban kritikai írásokkal jelentkező fiatalember első je-
lentősebb alkotásának közreadását. A siker fényénél sem feledhető azonban, hogy
a pályakezdők Canossa-járását Balázs József nem spórolhatta meg, hiszen a
magyar ég alatt megtörténhetett, hogy a később sikert arató írásmű visszautasí-
tásának egyedüli oka a barna papír is lehet, melyre a kéziratot gépelték. Jólesik
tudni, hogy az efféle gáncsvetés - legalább Balázs József életében - a múlté, a
közös küzdelem már aláhullt, s amint Balázs József az elmúlt években alkotá-
saival bizonyította: munkássága másfél évtizednyi produktuma immáron nem-
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zedékek szellemi gazdagodásához történő hozzájárulás. Irodalmunkat, a kultú-
ránkat építő munkálkodása a közvagyont gazdagítja azóta is.

Szenzációs érkezése (a „Koportos" után a „Magyarok" és a „Fábián Bálint
találkozása Istennel" című kisregényeinek megjelenése) szülőföldjén is prófétává
avatta. Olyannyira, hogy a növekvő elismerés, a szatmáriak büszkesége mind-
inkább várakozó áhítattal sürgette a „hivatalos" találkozás alkalmait is, miket
Balázs szerényen, „... én még tanulgatom az íróságot..." - megjegyzéssel igye-
kezett elhárítani. Többszöri meghívás, ajánlat után nagynehezen ráadta fejét egy
hazai, olyan „élveboncolásos" író-olvasó találkozóra, hol visszatérően a regényei
lényeges alapmozzanatára, a szülőföld kapcsolatára utalt vissza. Forráskútját is
jellemezte: „ Számomra nemcsak születési helyet jelent ez a hangulatos, népi-
társadalmi értékek tömegét felmutató táj. Gyermekkorom - mai életvitelemet is
meghatározó - élményei is idekötnek. Ideköt a falu, a régi szegénység, a nyo-
morúság, a társadalmi elmaradottság. E gyermekkorban megismert fogalmakat
személyesen is átéltem, s ezek az emlékek csak hosszú időn át rázódhatnak ki
az emlékezetből, nemzedékekben - áttételesen is - továbbélő fogalmak.

Egyértelműen a vidék légkörében születtek kisregényeim. Olyan történetek,
történelmi események, melyek - ebben az országban - bárkivel, bárhol megtör-
téntek, megtörténhettek. Mégis az országnak ez a része mutat olyan emberi
tartást, emberi kapcsolatokat, melyek általánossá fogalmazva másoknak is taná-
csot adnak.

E táj szülöttje vagyok, e táj írója akarok lenni, ezután is erről a vidékről
kívánok írni. Eletem legnagyobb élménye, hogy itt kezdtem szembenézni az
élettel, a sors nagy kérdéseivel..."

A személyes vallomás eligazító ereje és érvényessége nem veszített idősze-
rűségéből az eltelt másfél évtized alatt sem, hiszen mostanában - századunk
vége felé haladva - ahogyan összekuszálódtak az emberi lét viszonyai (és ennek
nyomán mindjobban fölerősödik az egyéni és közösségi vágy az értelmes emberi
lét iránt), olyannyira van szükségünk valamiféle biztonságot és eligazodást nyúj-
tó, a hitet és emberséget erősítő helyre, mely a nyugalom állapotainak fölkíná-
lásával jeleskedik. Ez a hely pedig rendszerint nem más, mint a sorsformáló
szülőföld. A nagy távolságokat legyőzőknek, a messzire futamodóknak is. Em-
lékeivel, üzeneteivel, az emberség próbáival e hely adott alapot a létezésre, s
ezen túlmenően a múlt példáival szilárdítja az emberi értékrend jelen valóságában
gyökerező tartópilléreit. Pszichikus hatásaival messzire elkísér. íróembert külö-
nösen.

Balázs József „provinciája", írásai cselekményének színtere, ez idő szerinti
életműve egységének alapja egy, a kultúrközpontoktól messze eső táj, a Tisza,
a Szamos és a Kraszna vidéke. Balladák világa, mely soha nem volt az ígéret
földje. A szatmár-beregi síkság és a Nyírség találkozáspontja. Képletesen és
valóságosan is mélyen megülő hely, s bár törvényszerűen vert ott tanyát örök
időkre a szegénység is, e föld lakói számára a szárnyaló vágyak a tekintet határait
mégis messzcnyúlóan vonták meg, azért megszokottá lett szembenézni a sorssal.

„Lehet, hogy itt, ahol most állunk, lehet, hogy itt is temető volt valamikor...
Nem lehet azt ésszel felfogni, hányféle nép élt már itt. Meg hány temető volt
már itt is. Temető, utána házak, aztán elpusztultak, és újra temető. Ami a Bibliában
is van leírva, hát milyen régen volt ez már, hány ezer éve..." - jellemzi a mélység
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erejét, mondja falujáról egyik regényenek főhőse, Fábián Bálint. Ugyanakkor -
a megvalósított kontinuitás ürügyén - mai bemutatása is szükségszerű. Még ez-
redévek múltán is. Napjainkban olyan hely, hol a száradt-repedt agyag és a folyó
homokföldek között mélyedt folyómedrekben még tiszta víz csillámlik, ahol a
parti füzesek árnya is háborítatlan, ahol a szederindás, vadvirágos szegélyű ös-
vények a nyugalom helyei felé vezetnek. Tiszta időben jól láthatóak a határon
túli Kárpátok előőrsei, a beregszászi hegyek; a közutak kígyóvonalai és a vasutak
sínpárjai messzevívően segítenek szétfeszegetni a történetiségében erősítgetett
bilincsszorításokat. Műalkotásban pedig Balogh Mihály „Koportos"-beli próbá-
inak egyik színtere, mit az író így jellemez: „... Levette kalapját. Hátat fordított
a víznek. A bokrok mozogtak körülötte, a fák megindultak az égnek. Repült a
víz felett. Megkerülte a Szamos-Tisza torkolatot, a Tisza csillogó nyárfáit, bebújt
a bárányfelhőkbe, a szélbe, a viharba, úszott a levegőben. Kigombolta ingét,
hogy átjárja a levegő hűvössége. S ahogy a harangszó egyre szabályosabban,
egyre mélyebben szólt, zuhanni kezdett. Feje nekiütközött a földnek, valami
megpattant az agyában.

A mindenhonnan érkező reggeli harangszó egyszerre maradt abba. A víz, a
Szamos és a Tisza közelsége összegyűjtötte a távoli hangokat, s mint valami
végtelen hangerősítő, szétszórta a partokon, az áthatolhatatlan lombozatú fák
árnyékában..."

Ez, a természeti szépségek révén elragadó vidék bár lakóihoz nagynéha kegyes
is volt, az életminőség meghatározásában azonban kétpólusúnak maradt. Egyike
ez a sokat fölemlegetett, eszményinek is tartott természeti környezet, mely va-
rázslatos szépségei mellett iszonyatos kegyetlenséggel, már-már legyőzhetetlen
erővel állt ellen az ember mezei munkájának, s emiatt a görnyedő, szenvedő
embernek sziszifuszi munka, kínkeserves vesződés árán volt módja elvenni a
természettől, a termőföldtől mindazt, ami megélhetése-létezése feltételeit biz-
tosította. Ebből vezethető le az emberi érzékenységnek az a századokon átívelő
folytonossága, mit Balázs több művében is jelzett. Másik pólus: a történelem.
A le nem vethető és el nem dobható, a megélt és megszenvedett múlt. Ez a
kettősség, a két tényező szoros összefonódása, mint az ott élő emberek meg-
megújuló életpróbája szolgáltat az élettől kölcsönzött, ellesett, drámai töltésű
élmény- és alapanyagot Balázs Józsefnek irodalmi építkezéseihez. Az egyetemes
érvényű példákat idéző történések, sorstragédiák - egy leszorítottan, a szegénység
bugyraiban megülő környezetben, ahol „... Olyan... minden, mintha veremben
élne az ember..." - a létezés alapvető feltételeihez, döntően a hiányukhoz kö-
tődnek, ám az emberek életének döntő tényezője marad az erkölcsiség, az erkölcsi
tartás megmutatása, mert a hősök életvitelében magas fokú erkölcsi igény munkál.
Ez marad megtartó erőnek, méltóságőrzőnek, a közösségek összetartó példáza-
tának, s „...így aztán mindenütt otthagyják a kezük nyomát...".

A múlt kútjait kémlelő, az általános létkérdéseket tényfeltáró írásaival Balázs
nem válhatott úttörővé, előtte, a korábbi évtizedekben mások is megmerítkeztek a
szatmári-nyíri fájdalmak tengerében. Jeles elődök (Móricz Zsigmond, Tamási Áron,
Féja Géza és mások) rendszerint vendégként adtak hírt a tájról és az emberről, ám
a legújabb kori történelmünk természeti-társadalmi-emberi sorsváltásainak imma-
nens feltárása, egységes képben történő megjelenítése és bemutatása elsősorban
Balázs József alkotásaihoz - regényeihez és drámáihoz - kötődik. ,,... döntőnek
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tartottam bizonyítani: Magyarország XX. századi történelmében, népe tragikus sor-
sában volt egy másik - a hivatalostól eltérő, történelem alatti - Magyarország, s ez
nem hibás a sorstragédiákért, de nem volt módja beleszólni történeti sorsa alakí-
tásába, helyette a hivatalos Magyarország által teremtett helyzet minden következ-
ményeit el kellett viselnie..." - mondja a tudatosságról a cél és az eredmény
összefüggésében Balázs József.

A történetiség e látószögében született alkotások - a könyvpiaci megjelenés sor-
rendjétől eltérően - a Kraszna-menti változások lenyomatai, egy-egy társadalmi
méretű sorsfordító történéshez igazodó, s a jellempróbákon erősödő életfoglalatok
a természeti viszonyok és a társadalmi mozgásfolyamatok kölcsönhatásában. Úgy,
hogy a cselekményváz segédtörténetei is valóságosan megélt történeti életelemek.
Lényegileg - a szavakkal spórolva - képeznek történeti tablót a folytonosság és a
megszakítottság egységében, a XVIII. századtól napjainkig.

Egy, a történeti kontinuitást magában foglaló Jeltár" tételeit a nyírségi táj XVIII.
századi történetében fogant veretes dráma, „A bátori advent" nyitja. Azután a te-
matikai kronológia sorrendjében az I. világháborút és az azt követő évek szatmári
történelmét megidéző kisregény, a „Fábián Bálint találkozása Istennel" következik.
A folyamatban képezett időbeni megszakitottságot egy kronologikus átfedéseket is
tartalmazó, s ezért viszonylagos folytonosság követi, melynek elemei: a II. világ-
háborús években németországi munkára toborzott „Magyarok" sorsproblémáit fag-
gató kisregény, a világégés lengyelországi tégelyében fölmorzsolódott nyíregyházi
huszárezred krónikája, „Az ártatlan", majd a Nyírség és a Szatmári-síkság peremén
a háború végkifejletében dúló harcok emberi próbáit fölvillantó dráma, „A homok
vándorai", továbbá a háború utáni nyugtalanság vibrálásait megismertető novella-
füzér, „Az eltévedt tank". Ezt követően már időben napjainkhoz közelít a tematika,
s általa egy életformaváltás problematikája kerül előtérbe. így a perifériáról em-
berséges viszonyok közé igyekvő cigányember küzdelmeit rögzítő kisregény, a „Ko-
portos", a társadalmi átalakítás létváltozásaival küszködő ingázók élettükre, a „Sze-
retők és szerelmesek" című kisregény, s a változó falu értelmiségének egy életképét
megvillantó filmnovella, „A körzeti orvos". Együtt - az újraolvasás tapasztalatában
- egy szuverén írói világ kiterebélyesedését, a munka közben formálódó alkotói
módszerek beérését, stabil állapotait mutatják. A motívumok képpé épített világa
egységes rendszerré bővült, fokozatosan egymáshoz illesztve mindig a következőt,
s mindez megalapozta a világkép kizárólagosságát, a szerző intellektusának a meg-
konstruált szuverén írói világképbe illesztését. Lényegében sajátos, egyedi, össze-
téveszthetetlen e világkép, mégha - többen is - szívesen rokonítják (már a szatmári
illetőség okán is) Móricz Zsigmond világával. Sűrű, tömény próza, amit Balázs
művel, amit különössé emel a személyes vallomás egy viszonylag - legalábbis a
történések korában - zárt, öntörvényei szerint változó falusi világról. Oly könnyed-
séggel, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne. S mindez a táj és az ember
létének összefüggésében.

Az érvényesített művészet-esztétikai szemlélet a világnézeti és formai esz-
közrendszer bemutatásán túl az önálló írói világ kontúrjait emeli ki, melyben a
valóság mélyrétegeit emberpróbáló szituációkban föltáró realizmus kapott elsőd-
leges szerepet, megerősítést. Mivel az irodalom - korszakokat átívelően - az
alkotó, az alkotás és az olvasó együttesére épül, Balázs József a felismerést
érvényesítve, hasznosítva mind az érzelem, mind a fantázia elemeit következtésen
alárendeli a logikai kapcsolatok kiépített rendszerének. A valóságábrázolás mi-



Közelkép 28

nősége (pl. a cselekményben a fiktivitás lehetséges redukciója) az olvasókhoz,
a befogadókhoz közvetített üzenet hordozója, s ebben a témakifejtés támaszaként
jól megfér a valóságos környezet megismetetésének szándéka, s annak gondolati
elrendezése. Minderre ráépülhetett a formai biztonság, a történelmi szituáció
lokális viszonyok közé helyezett, de adekvát kifejtése, az ember etikus próbáinak
rögzítése, a drámai helyzetfeltárás. Mindez egy társadalmi felelősségvállalás ke-
retébe helyezve.

Az alkotássor ekképpen érvényesített realizmusa azért is vívhatott ki a szerző
számára elismerést, mert ábrázolásában a valós tényanyagra támaszkodott, ér-
zelmi alapvetésként a szülőföldélményből merítkezett. A sorsokat közvetlenül
feltáró élménykútból gondosan kiválogatott forrástisztaságú emlékképek isme-
ret-szemlélet-mesterség igénye szerinti csoportosításával.

A szülőföld... a falu... sokszor alig tudjuk megnevezni, miért is szeretjük.
Fogalmi körülhatárolása is sokféle. Balázsnak ez - nyilatkozatából tudjuk -: „A
szellem sugárzásának helye". Ahol mintegy érvényesül a hely szelleme, ahol a
múlt tengernyi szenvedései mindig fölébresztik, fölkeltik generációk érdeklődé-
sét, sokak tudásvágyát a szülőföld, a lakóhely múltja iránt, s ahol - következés-
képpen - általánosan is emberi magatartásformává válik, hogy faggatóra fogjuk
a múltat, mert ismerni akarjuk eleink sorsát. így lehetett úgyszólván termé-
szetszerű, hogy a Kraszna-Szamos-Tisza mentén Balázs József számára a múlt
megismerése elsősorban a jelenre és a jövőre figyelmező tanulságok megvonása
révén válhatott életmozzanattá, írói szolgálata tárgyává. „... a múlt csak példa
legyen most / S égve honért bizton nézzen előre szemünk..." - tanácsolta Kis-
faludy Károly.

Életrajza adataiból sokak számára ismert, hogy Balázs József a sokféleségben
messziről és mélyről érkezett „mindenség üzenetvivője" mily keserves ütközések
ereményeként helyezhette tisztelői asztalára azt a szellemiségben értéksugárzó
hamuban sült pogácsát, melyet szülőfaluja lakói - elsősorban rokonai, ismerősei
- gondosan helyeztek útitarisznyájába. Utólag derült ki, lett ismertté róla, hogy
a kényszerűségből hosszúra kerekedett ismeret- és tapasztalatszerző vándorútján
tudatosan haladt, de alázattal - a valóság hitéből fakadó szolgálatigénnyel - készült
„írói hivatására", mégha beérkezése az üstökös jövetelével rokonítható. Erede-
tileg a filmes, a filmrendezői pályára készült, s elsőként megjelentetett kisregényét
is tulajdonképpen filmre szánta. Többlépcsős építkezésben. Egyik előzménye,
hogy az egyetemi filmklub tagjaként készített egy két perces amatőrfilmet. Té-
mája egy cigányfiú magányossága volt. Olyan gyerekről szólt, akit nem fogadtak
be maguk közé a társai. Mivel őt régtől foglalkoztatta a magány, a magára
hagyott emberek sorsa, társadalmi kiszorítottsága, e témát soha nem zárta le, őt
ez továbbra is fogva tartotta. így illeszkedhetett az alaptémához egy másik él-
mény: a szülőfalujában, a sokak által még ma is „Káplár-féle" boltként ismert
épület előtt egy, a faluban is jól ismert, öreg cigány elbeszélte egyik alkalommal
Balázs Józsefnek, hogy nemrégen temette el (tumorban elhunyt) feleségét, s azt,
hogy az milyen csóró cigánytemetés volt.

A családregények -, a „Magyarok" és a „Fábián Bálint találkozása Istennel"
- élményanyaga, mégha így utólagosan evidensnek is tűnik, a család és a rokonság
mindennapi együttélésében, mint a múlt valóságának kétdimenziójú feltárásában
gyökereznek. Ennek összefüggései azonban egy ilyesfajta ténymegállapítástól
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bonyolultabbak, összetettebbek, többrétegűek. Ahogyan egy-egy épület, lakóház
és téglák vagy betonpanelek darabjaiból, akképpen a drámai izzású és a valóságot
meggyőzően tükröző irodalmi alkotás, mint epikus történés epizódok sokaságából
épül fel. Ekkor már egyik sem az alkotóelemek halmazaként funkcionál, minő-
ségében azt messze meghaladja. Balázs e kisebb-nagyobb történeteket, anek-
dotákat, mik később már epizódokká lettek, hosszú időn át, évekig a családi
együttélésben gyűjtögette. Eleinte puszta érdeklődésből, minden különösebb
szándék nélkül. Ami később az érdeklődését ezek iránt az „érdekes" történetek
iránt fokozza, majd lelkében és tudatában - mint később írói alkotásokban ol-
vashatóvá tett történéselemeket - rögzítette, az mélyen emberi érzés volt: a szülők,
nagyszülők, rokonok iránt érzett szeretet, melyhez társult az együttérzés a megélt
sanyarú sorsukban. Egyik tanulságos példáját így rögzítette Balázs József:
Gyermekkoromban... idejártam kapálni. Ott volt apámnak két hold földje. Ha
napraforgót vetett bele, azt nekem kellett mindig megkapálnom, merthogy ez
volt a legegyszerűbb munka...

De legtöbbet apámmal jöttem ide; néha elküldött vízért, akkor felmásztam a
kúthoz közeli messzelátóra - vastag gerendákból ácsolt tákolmány volt -, ahonnan
apámnak integettem, aki kapájával meg a kalapjával intve válaszolt.

Egyszer visszafelé ballagtam, amikor anyám megszólalt:
- Na látod, fiam, most úgy integetett apád, mint amikor Németországban

voltunk...
- Hol voltak édesanyámék?
- Németországban. Dolgozni. Még a háborúban..."
S ott, munka közben az elszólás alkalma és a hozzá kötődő gyermeki kíván-

csiság elindította az emlékidézést. Akkor ki gondolta volna, hogy ott, a napra-
forgóföldön elhangzó, helyenként félbetépett regék, epizódok érzelmileg és tu-
datilag alapozzák egy majdani regény tényanyagát? Vagy talán az így gyülemlő
gyermekkori tapasztalatok ébresztették a későbbi etikus kényszert a "rettenet"
elmondására, regényben kibeszélésére?

Az ismerősök közül sokan fölemlegetik Vitkán, hogy Balázs József csöndes,
inkább visszahúzódó egyéniség lévén, gyermek- és ifjúkorában szívesen tanyázott
a felnőttek közelében a falusi élet közösségi összejövetelein, és hallgatta, figyelte,
mit és miként anekdotáznak a nagyok, hogyan mondják el életük egy-egy általuk
fontosnak tartott történetét. Hallgatta regélésüket a küzdelmes sorsról, a sanyarú
életről. Később pedig az iskolai tanulmányai révén megszerzett ismeretei birto-
kában a megtanult és a szájhagyomány útján „alulnézetből" megismert törté-
nelem elemeit illesztgette. A korábbi érzelmi töltődés mellé egy racionális kap-
csolatrendszert keresve nemcsak az oksági összefüggések láncolataira figyelt,
hanem a megismert emberi magatartásformák általános érvényű megjelenítésének
lehetőségére is. Ehhez hiteles dokumentumokat is keresett, figyelt a lokális tör-
ténések valóságos visszaigazolására. Emiatt búvárkodott családi levéltárakban,
áttanulmányozta faluja többszázados múltját dokumentális erővel megőrző és
talán a leghitelesebb, kézzel írott krónikáját- a „História Domus Vitcaiensis"-t.
Az anyaggyűjtésnek e következetes kettőssége - tehát a megtörtént, a valóságos
események és a manifesztált történelmi ismeretkör egymáshoz kapcsolódó ele-
meinek tudatos fölhasználása - képezte egy realisztikus társadalomábrázolás hi-
teles alapját. Regényeinek tényanyaga (Magyarok, Fábián Bálint találkozása Is-
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tennél, Koportos) a különös helyzetben élő emberek különös sorsának és élet-
módjának bemutatásával - mind a tények elemzése, mind a tanulságokra utaló
általánosítás révén - arra a végkövetkeztetésre vezeti olvasóit, hogy egyén és
közösség, falu és ország életminősége megegyező, a sorsok általános érvényűek.
A szokványostól eltérő világlátás motivációja abban gyökerezik, hogy az írások
horizontális talapzata népivé, nemzetivé bővül. Az már formai oldalhoz is kötődő,
hogy mintegy metodikai meghatározottságként érvényesül az önvizsgálat igé-
nye, a szociális töltések és feszültségek feltárása, az etikus magatartás példaértékű
megmutatása. Nemzedékek sorsában. Ezért a múltbanézés mentesül az öncélú-
ságtól, ahelyett a nemzeti önismeret lényeges szempontjaira irányítja a figyelmet.

Mindezek alternatívája, hogy azt a valóságot, amit Balázs József fiatalon a
szülőfalujában megismert, s annak gondosan, az „alkotási mechanizmus" folya-
mataiban egymáshoz illesztett szegmentumait semmiképpen nem tekinthetjük
valamiféle előjátéknak, ellenkezőleg: írásművészete nélkülözhetetlen kútfőjének
és a megjelenítés fázisaiban annak céljának, hiszen ezáltal akart és tudott nagyon
fontosat és lényegeset elmondani az emberről, az életről és az elmúlásról, az
emberi magatartás közösségi igényéről. Alkotási módszere következetességének
köszönhető, hogy regényei, novellái, drámái nem egyszerűen a való világ il-
lusztrációi, hanem egy olyan, a történelmi országtrancsírozás hatásai miatt is
tovább távolodó régióról hozott, egységbe foglalt híradás, mely egységes szer-
kezetében is megmarad mindvégig az egyedi sorsok és életek adekvát tükrének,
s tapasztalati elemei a nemzedékek öröklődésében magatartásmódén alakítóiként.

Világunk jelenbeli változásai közben indokolt figyelnünk kiemelhető erényére,
a tárgyilagosságra is, mely társadalmi szempontból lényeges mondanivalóhoz
kötődik. Pontosabban: tényfeltárása a feszültségoldás társadalmilag érvényes esz-
közeit keresi - jóllehet egyetlen faluközösség életviszonyai között -, miközben
a tér és idő általánosságában helytálló érdekérvényesítésért emeli föl szavát.
Fábián Bálint megkeseredett kitörése a két világháború közötti Magyarország
faluját is jellemzi: „ Hogy engedhette meg az Isten, hogy ilyen zűrzavar legyen
a faluban? Félnek az emberek. Arra gondolok, hogy ami történik, ezt már nem
is az emberek követik el..." Balázs e hitelességgel - most mellőzzük a jelenbeli
aktualitásra utalást - fölvállalja a következetes szembenállást a mindent meg-
torolni akaró embertelenséggel. Azzal együtt, hogy Fábián Bálint balladás pa-
nasza ennél többet is föltár: „Nagy zavar van a faluban, tisztelendő atyám. Ilyen
nagy zavar a régi öregek szerint is csak akkor volt, amikor gyújtogattak. Amikor
egymás után felgyújtották a házakat, a paplakot is, és sohasem tudták meg, hogy
ki gyújtogatott. Lehet, hogy ebben is Isten keze volt. Én azt nem tudom! Mert
akkor az Istenre gyanakodott a nép. Hogy ezzel bünteti a falut. De azt már
nem tudták, hogy minek bünteti a falut? ... Ennek szeretnék a végére járni..."
Porig sújtott helyzetében a legnagyobbat, a lélek egyensúlyát és békéjét elvesztett
ember keres kapaszkodót. Keresi az őt övező titkok nyitját, valamiféle reményt.
A túlélés, az igazság érvényesítésének reményét, a megbékélés reményét. Ki-
fejtve, hogy az egymásnak feszülő erők falubeli egyensúlya lehet ennek forrása.
Az egység megteremtésének jegyében. Ekképpen természetszerű, hogy nem a
pusztulás, az építkezés képei a maradandóság felülkerekedő forrásai.

A helyszín és a történelmi múlt ábrázolásbeli összefüggései tulajdonképpen
a társadalmi mozgásfolyamatok megrajzolásának kereteit kínálják. Elsősorban
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azért, mert bennük az emberi mozgáselemek kiemelése vált fontossá, s ekképpen
az objektiválódott viszonyok tanulságainak föltárása csak a történelmi tények
elemzése útján vezethez az általánosításhoz, de a társadalmi mozgásfolyamatok
tényanyaga helyhez (esetünkben a szülőfaluhoz) kötődik. Mintegy biztosítékot
képezve ahhoz, hogy a tárgyilagosság az érzelmi kapcsolódás okán nem szen-
vedhet csorbát. Ennek megfelelően Balázs József a megtörtént eseményeket -
valójában a történelem tényeit - az oknyomozás igényével vonja mérlegelési
körbe, s általuk lírai eszközökkel egy feudálkapitalista társadalmi forma okozta
emberi szenvedések pszichikus hátterét mutatja meg (Fábián Bálint családja szét-
hullása, a föndönfutóvá tett „Magyarok" folytonos fogyatkozása). Tehát a konkrét
helyszínhez kapcsolt történelmi tényanyag Balázs tolla alatt az egyén, a szemé-
lyiség (s annak változásai) megközelítését célozzák, emiatt gyakorta nevesíthető,
megnevezhető a tragédia szenvedője, maga az ember. Balázs értelmezése szerint
mindez szülőföldkapcsolatban így érvényesül: „... Ha azt kérdik tőlem, hogy
mit jelent nekem Szabolcs-Szatmár, az ország e zaklatott vidéke, akár egyetlen
szóval is válaszolhatok: mindent. Mindent, ami eddigi életemben fontos volt: a
gyermekkort, az ifjúságot, és a már keményebb évek eljövetelét... a felelősség
mind érezhetőbb jelenlétével... És sorolhatom tovább, a fákat, a füvet, az illatokat,
felzaklató élményeket, barátságokat, a végtelenbe kanyarodó homokutak látvá-
nyát, a hajnalok és éjszakák megannyi titkait, amikor a világ arca egyszerre
csak olyan lesz, mint egy jó színházi előadás: lecsupaszítva ott áll az ember...
és azt ismételgetjük, hogy lám-lám mennyire követhető, áttekinthető az élet, a
létezés, ám olykor mégis átláthatatlan, mint az eső előtti sötétség valamerre a
nyírségi homokvilágban, vagy Szatmárban a párolgó folyók felett..."

Az idő könyörtelen múlása pedig az emberi munka, így a műalkotás másmilyen
minőségének igényét is magával hozza. Ennek megfogalmazása azonban sokrétű
is lehet. Balázs József számára az egyik társművészet felől érkezett a kihívás.
Fábri Zoltán filmrendező (a „Magyarok" és a „Fábián Bálint találkozása Istennel"
című kisregények filmre álmodója) említette: „... Amikor elolvastam ezt a két
könyvet, úgy tűnt, mintha az apáról és a fiáról szólna a két könyv, két nemze-
dékről, csak a fiúk neve más és más... Szinte kívánkozik, hogy megírd a harmadik
nemzedéket is, a mát..." Balázs József számára aligha volt új inspiráció, hiszen
tett ő már korábban kísérletet erre. Ám tengernyi oka van annak, hogy a sok-sok
anekdotikus történés együttese miért „rekedt" meg egy novellafüzér keretei között
(„Az eltévedt tank"), s miért nem állhatott össze epikus folyammá, utat nyitva
esetleg egy nagyobb formátumú regény felé. Egy ponton a magyarázat össze-
függhet Balázs József személyes sorsa alakulásával, a külső körülmények miatt
fölvállalt életvitelével. Volt ugyanis ifjú korának egy szakasza, mikor maga is
ott zötyögött hétről hétre az ingázók vonatán. A közvetlenül megélt személyes,
éveken át gyűjtögetett élményei, emlékei mind jobban mélyítették felismerését,
hogy az országnak e legtávolabbi vidéke valóságosan a gondos haza cselédháza
lett, a munkaerőtartaléka. A kényszerhelyzetben élő, alulfizetett emberek tömegei
építettek gyárakat, üzemeket, utakat, különböző vezetékrendszereket, a nagyvá-
rosok lakótelepeit, „tartottak falat, házat, hazát", s minden, mások által nem
vállalt munkát elvégeztek. Életformájuk lett az ingázás a mezőgazdasági és az
ipari jellegű foglalkoztatás között. Valójában mókuskerék volt ez, melyen csak
megrokkanni lehetett, utána az maradt egyetlen lehetőségként, hogy rokkantként
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szülőmegyéje, szülőföldje eltartja, hiszen mint a cselédet a tönkre ment úri házból,
kitessékelték a munkahelyéről is. Ez a látvány és ez a tapasztalat mélyen ivódott
a zsigerekbe, s Balázs megkísérelte szépírói eszközökkel történő feldolgozását.
Részint a „Koportos", inkább a „Szeretők és szerelmesek" című kisregényei
sorolhatók e témafeldolgozás körébe.

Az egységes írói világkép részeként a Fábri Zoltán fölemlegette „ma", egyik
eleme, az ingázók életproblémáinak exponálása kétségtelenül e nehéz sorsú tö-
meg felé fordította a közfigyelmet, noha a valóságos drámai szituációk megje-
lenítése a többi regénye szintjét éppen az életanyag minőségi különbsége miatt
nem érte el. A sejtések és a sugallatok további támaszokra várnak, mivel éppen
az életformaváltás társadalmi méretű sikertelenségének okai maradtak rejtetten.
Az újabb kísérletben - a Fábri-ajánlat érvényesítésében - „A körzeti orvos" című
filmnovella révén a konkrét élmények hiánya zárja ki a valóság adekvát meg-
jelenítését. Filmbeli utóéletének (Szívzűr) gyors kilobbanása is ebben leli ma-
gyarázatát.

író sorsa, hogy az alkotások egyúttal a küzdelem eszközei: az elismerésért,
a szellemi befogadásért. Nem egy írónkkal megesett, hogy a keserű sors „ki-
beszélése" miatt rokonai, földijei megnehezteltek rá. Ezzel ellentétben álló, hogy
Balázs József rendhagyó kivételként a szülőfalujában áradó népszerűségnek ör-
vendő ember. Könyvei hiába keresett hiánycikkekké lettek, s egy-egy újabb al-
kotás tartalmának megismerésekor az epizódokat fölismerve földijei szívesen
vállalják a behelyettesítést is, annak ellenére merőben másról, jóval többről van
szó. Maga Balázs is hűséggel őrzi az eleven, az összekötő kapcsolatokat, a
rokonságot, barátságot. Hazajáró lélek, szívesen látott „vendég". Több ízben
segített arrafelé is az irodalmi ismeretterjesztésben, a régiót ismertető helyi ki-
adványok („Találkozás Bereggel", 1978 és a „Beregi Találkozások", 1986) meg-
jelentetésénél jó tanácsokkal, kéziratokkal.

A visszajelzés egyik becses darabja szűk családi körből ered. Történt, hogy
idős, betegségekkel megküzdő édesanyja nem vállalhatta az utazást a Fábri Zoltán
készítette „Magyarok" című, nagy várakozást kiváltó film megyeszékhelyben
ősbemutatójára. Ehelyett jóval később, a vitkai, a kulturált szolgáltatást
messze-messze alulmúló moziban tekintette meg a „róla is szóló" filmet. A hang-
szóró recsegett, ropogott, a színészek szövegmondására nem volt érdemes fi-
gyelni, érthetetlen maradt. Ilonka néni végig könnyezte a vetítés teljes idejét,
sírva küzdött meg a rátörő emlékekkel. Az „előadás" végén értékítélete sommás
volt és rövid: „így volt. Ilyen volt."

Ebben kedvező, hogy Balázs műveinek alakjai, hősei az életviszonyaik te-
kintetében a leszorított helyzetben, elnyomottként, kisemmizettekként élők közül
valók. Olyanok, kik a társadalom által rájuk kényszerített helyzetben vergődnek,
s bár személyes létük anakronizmusa igényelné az aktív, társadalmi méretű cse-
lekvéseiket nyomasztó terheik elhárítására, ám a társadalom rájuk nehezedő erői
megakadályozzák azt. A történelem csak ritkán (1919-ben és 1944 őszén) kínált
erre lehetősége. Ezzel magyarázható, hogy indulataikban, mozdulataikban, tö-
rekvéseikben az öröm és kétkedés a motivációk pszichikus küzdelmében foly-
tonosan is fogvatartó erők lettek, s egyúttal elvezettek (1919-ben) a kísérletek
elvetéléséhez. Példa is idézhető róla:

Egyszer Fábián Bálint megállította:
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- Mit jelent ez a rózsa? - kérdezte tőle.
- Más világ lesz - mondta Ballá Károly.
- Más világ? Sohasem lesz más világ. A szegény az szegény marad, a gazdag

meg gazdag. Ott a fegyver a gazdagoknál.
- De nekünk is van - mondta Ballá Károly.
- Hol?
- Lesz..."
Mélybe nyúló és valóságfeltáró prózájának szerves eleme, hogy nevesebb

alakjai (Balogh Mihály, Fábián András, Fábián Bálint, Batár János) csak részben
fikció termékei, tulajdonképpen megtörtént és íróilag - dokumentumok hiteles-
ségére alapozottan - fölvázolt történelmi események szenvedő alanyai. „Aki sze-
gény, az a legszegényebb!" - idézhetjük, azonban az egyének és az általuk
képviselt közösségek regénybeli kapcsolatrendszere a történelem valóságos osz-
tályszerkezetét, s szereplőinek osztályhelyzetét fejezi ki. Olyan osztályok néző-
pontjából közelít az egyéni sorsokhoz, melyben a kisemmizett helyzetben élő
emberek ugyan tömegként, rövid időre történelemformáló erőként vannak jelen
az események forgatagában, eközben egyénekként a földhözragadtság napi gond-
jaival küszködnek, de a felülkerekedő túlerővel szemben nincs módjuk és lehe-
tőségük az események menetén tartósan változtatni. Pedig osztályhelyzetük má-
sodlagos jellemzői ott a szatmári falvakban a közös érdekek hordozói, az erő-
viszonyok mégis megfosztják őket a választás lehetőségétől, s emiatt az objektív
és szubjektív viszonyok kibékíthetetlen ellentéte állandósul, fékentartottságukban
pedig egyetlen ábrándjuk marad, hogy az őket környező világot etikus érte-
lemben rendben lévőnek lássák.

Balázs József írói törekvése és célja - hogy valótlant soha ne írjon, s az
igazságot eközben ne hallgassa el - a korszerű realista ábrázolás keretei között,
szülőföldje és lakói történelmének és mások számára megosztható tapasz-
talatainak bemutatásával eredményes vállalkozás. Amennyire egyszerűsíthető le-
hetne a viszonyrendszer egy tájegység, a lakói és az alkotó között, olyannyira
bonyolult ennek visszatükröztetése az alkotásban. Nem szabható meg külsődleges
eszközökkel a kapcsolódó felületek aránya, s a „virtuóz anyagkezelés" is első-
sorban az epikus ábrázolás tényanyagára vonatkozhat. Mindez a reális valóság-
látás igényei szerint. Az író belső küzdelmeivel és harcaival.

Balázs József munkássága révén is újuló értelmet hordoz a régi szó: szolgálat.
Szépírói vállalkozását is pontosan fedi: ragaszkodását a szülőföldjéhez, és álta-
lánosítható tapasztalatait közösségi igényű használható értékre átváltani. E vi-
szonyrendszer és megjelenítése - igaz szépprózánkban nem egyedülálló -
visszajelzi azt a hangulati indukciót, mely a kisemberi keservek európai szín-
vonalú felpanaszolására hatott. Tanúsítvány erre, hogy alkotásainak egy-egy da-
rabja német, szlovák, török nyelveken is hozzáférhetők, hiszen mindahány a
szolgálat szellemében, a minőség igézetében született. A kis falu életminősége,
annak állapotváltozása ekképpen sorolható egyetemes érvényű értékrendbe.

S ami a szűkebb haza szürkeségből történő kemelésének szándékát illeti, az
egy gondosan megszerkesztett, tudatosan átgondolt, gyakorta keserűségeket is
nyújtó alkotói folyamat révén érvényesülhetett. Ezáltal bizalmat, hitet és reményt
erősít az élet folytonos megújításának kötelességével, igényel minduntalan igaz-
ságot a teljességhez igazodóan az irodalomba „átmentett" hősei (szerettei) által.
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A szellem táplálékával. Összekapcsolva az anyagi és szellemi világot. A ma élő,
a jövőben is élő emberek számára, kik kérges kezeik munkája révén esztergálják
a földgolyót, miközben gyökerekkel és hajszálerekkel kötődnek léthez, ország-
hoz, faluhoz, házhoz. Közülük való, velük-értük élő Balázs József is. A szószó-
lójuk, a hírvivőjük. Tehet-e többet az író?

Koncz Gábor, a Fábián Bálint találkozása Istennel című film főszereplője


