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HAJLÉKTALANOK
Sorskérdések és Rótt József Zsord című novellája a szegénységről

Tisztelet, biztonság, önbecsülés, öntudat, önvédelem, függetlenség, szuverén helymeg-
határozás: először örömmel hallgatjuk Sólyom László köztársasági elnökünk felemelő
komoly-okos István király napi szavait, a „küzdj és bízz" magyar, madáchi szózatot. „Az
egész világot behálózza egy sűrű kommunikációs háló, zúg-zizeg, felfoghatatlan
sebességgel áramlik rajta a hír, a pénz, a tudás. Szinte félelmetes, mesterséges világ ez. És
mindenütt légifolyosók, szárazföldi folyosók, emberekkel és árukkal tele. És most nekünk
ebben a globális világban, ebben a globális perspektívában kell elhelyeznünk
Magyarországot, és innen nézve jó döntés volt, szükséges döntés volt, hogy az Európai
Unió tagjává lettünk." Utána szorongva halljuk azt is köztársasági elnökünktől: „sokan
szenvednek a rendszerváltás elkerülhetetlen gazdasági következményeitől. "

Miközben bizakodunk az államfőnkkel együtt, hogy majd „megtaláljuk életünkben
azokat az értékeket, amelyekért érdemes élni", azonközben - kemény világ ez -
elszörnyedve, hátborzongató érzéssel tesszük le asztalunkra Rótt József madáchos,
eszkimó-világos fénytörésű Zsord című novelláját. Ott lenn már vége az életnek, ott nem
születnek új eszmék, ott a vegetáló szenvedésben szinte teljesen elérvénytelenedett a
„küzdj és bízz" szózat. Az a Zsord a mű végén „Reszketve fölnézett az égre: az este, akár
egy piszokfolt, szétkenődött az ágak között, megszürkítette a tájat, és bemocskolta előtte a
világot."

Hölgyeim és uraim, ahogy az idő téliesre váltott, fordult, ugye jó itt benn a fűtött
szobában szöszmötölni? A nagykabátban, bundában kiszaladni a piacra, a boltba ezért-
azért, s közben megrántani a vállunk, ha a sarkon kukázókat látunk, ugye jó öntelten
odamondani az égbe: „Maguk tehetnek róla!"?!!

Könnyű-e a lelkiismeretet elaltatni: cinikusan, sőt ellenségesen?! Tudjuk-e, az emberi
önbecsülésnek milyen szintjére süllyedt le az az embertársunk, aki onnan él: eszik, iszik,
takarózik?! A kukából.

Sokunk köz- és magánérzetét, erkölcsi érzékét nyugtalanítja a hajléktalanok sorsa.
Mert több, nem jelentéktelen (de eredményét tekintve inkább csak tünetkezelő)

segítéstől eltekintve mi övezi őket, a hajléktalanokat? Sajnálat, tehetetlenség, majd
közöny, bizalmatlanság, ellenszenv, gyűlölet, vád, sőt: az okozók vádolása. A fő vád: ha a
Kádár-rendszerben nem volt jellemző a hajléktalanság, akkor csakis a társadalom, a
rendszerváltás az oka; a rendszerváltáskor „ellopták" az országot, a kevesek kezébe
kerültek a javak, amiket egy nép termelt ötven év alatt; majd az utcára kerültekből nyűgök
lettek, és bizony az lenne a legjobb, ha nem is lennének, ha ma egy csapásra, hoppra
eltűnne 400.000 munkanélküli, és nem lenne 40.000 hajléktalan!? Hát ilyen lenne az
ellenerő nélkül beköszöntő globalizmus, kapitalizmus, imperializmus?!

Túl nagy volt a fejlődés ára!
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Ma már többen vallatóra fogják a rendszerváltást, az 1990 utáni magyar társadalmat:
amelyikben az egyensúly megbomlott, és ma már szét vagyunk szabdalva.

A szociológus Férge Zsuzsa közli 2002-ben: hárommillió a legrosszabb helyzetben
levők, a létminimum alatt élő emberek száma, és húsz százalékuk: roma.

Hova jutottunk, kérdezi a költészet nyelvén Katona Judit, maga előtt látva a
Nincstelenek áradatát:

„Halkan jönnek. Otthonukbólkiverten:
fejük, testük és szívük is fedetlen.
Naponta jönnek. Ismerem a neszt jól.
Mind kenyérhéj és rongy után kutat.
Félig elszívott csikked fölszedi,
feje inog, halk szusszanása pára.
Kabátja lóg, cipője nincs befűzve,
fűzője sincs, s talán családja sincsen.
Csak jönnek, jönnek, sápadtan, meggyötörtén,
ha egy kidől a sorból, jön a másik.
Sírjuk fölött majd hófehér dér virágzik. "

Katona Judit nem éhséglázadásról vizionál, mint a felelős politikus, hanem csak
értelmiségként nyilvánítja a véleményét.

Egyfelől: fogy a magyarság, jósolják, ötven év múlva már csak 6 millióan leszünk!
Másfelől: eszkimó-lét sok felebarátunknak - egy-két kiadós kemény tél: és akkor

magától megoldódik majd a hajléktalan-helyzet?!
Hát ennyire nem kellünk a kutyának se? Hát hol van az az ígért szociális védőháló?
E hontalan magyarok sorsa talán még szomorúbb, mint azoké a magyaroké, akikért oly

lázadón kiáltott Sinka István a Vádban (1939), a Hontalanok útjánban (1943) és a
Kadocsa, merre vagy?-ban (1943).

A „csillagszóró századelő", Györffy István, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Móricz
Zsigmond, a népi írók kérdése még az volt: hogyan lehet a mélységből felemelni az
embereket? (És népi kollégiumokkal tízezresével kerültek be az értelmiségbe a
parasztfiatalok!) Ma a kérdés: hogyan lehet védekezni a globalizáció kártételei ellen, azaz
eredendően értékőrzők, értékteremtők vagy fogyasztók legyünk-e? (Mert úgy látszik, a
fogyasztó-társadalom is újratermeli a népnyomort.)

Móricz Zsigmondnak lenne hát igaza, mindenekfelett, aki így zárja Rózsa Sándor-
regényét 1942-ben: „- Mindönnek vége lösz, csak a szögénység marad örökké?" Ezek a
regénybeli Rózsa Sándor utolsó szavai. Tény és való: egyelőre vágyálom vagy cinizmus
igazságos és biztonságos Magyarországról beszélni. Sinka István „alulsó Magyarországa"
sajnos, megint a kertek alatt csörömpöl, és sajnos, megint egyre időszerűbb „sorstalanság".

Ilyen háttérézékenységgel, problémaérzékenységgel - és mély lélegzettel - vegyük
kézbe újra Rótt József letett remekművét, a Zsordot. A hajléktalan, emberhez nem méltó
élet leletét. Nézzünk bele, és látni fogjuk, a szegénység sorsának írói vallatása milyen
totális dezillúziót szült. (De ezen mit csodálkozunk - nyugtathatjuk meg máris magunkat
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- előttünk a tévé bemondta és bemutatta: 2005. október 15-én Ruandában még ember-
evőket tartóztattak le; mit vagyunk hát úgy oda?!)

Minket sokkol a Zsord témája és mondandója, és írójának az a hallatlan beleélő,
empatikus készsége, tehetsége, amivel megragadja ezt a perifériára szorult sorsot. Lehet,
nem mondom jól: fogyasztói társadalmat (engem, téged, minket) ragad meg és szembesít
ez a mű egy katasztrófaélménnyel. Akkor, amikor a világon minden hatodik ember
szegény, és amikor nálunk is mintha megbukott volna a gazdasági növekedés eszméje. Ezt
jelzi: a nagy tőkebefektetések nem járultak hozzá az adósságállományunk csökkenéséhez
sem. Ezt jelzi: óriási szakadék keletkezett a vagyonosok és a nincstelenek között...

No, és milyen dimenzióba kerülhetünk, ha az Északi-sark jege elolvad: mire jó a fejlődés?!
Ha a történelmi életünk szembe megy az egyedi, empirikus életünkkel? Ha a szegé-

nyeknek, az igazán rászorultaknak nincs gazdasági forrásuk? Biztos, hogy lineáris az em-
beriség fejlődése, jövője? Vajon a nagy leszakadás retrográd fékje gyógyítható-e, vagy ma-
gával rántja a magasban repülőket? Vagy csak maga a Földgolyó kényszeríthet változásra?

„Magyarország szekere elakadt" - közli a volt miniszterelnök. Tényleg kiáltó az, hogy
adott egy olyan társadalom, amely a Zsord novella világát ki tudja termelni. Ugyanis a
Zsordban négy hajléktalan, Zsord, Zajkó, Murdi és Tinót létharca zajlik. És Zsord (a nevek
hanghatása hangulat- és jellemfestő) gyilkos és áldozat kell legyen egyszerre ebben a
küzdelemben, hiszen a függvényben középen helyezkedik el.

Rótt Józsefnek egészen egyedi, eredeti témája és mondandója van e mai világ vallatása
során a sokkoló valóságról s a hazai nyomorról, egy szeméttelep négy lakójáról, akik élet-
halálharcot vívnak egymás ellen a megmaradást jelentő csekélyke potyadékért: hulla-
dékért, élelemért.

És: mindez bárhol, bármikor, bármelyik korban, egyetemesen lehetséges!
Rótt József sem politikus, ő is csak látó értelmiségi, mint az idézett költő. Közéletisége

tehát nem a politikustól elvárható felelősségben, hanem csak a véleményében nyilvánulhat
meg. Kvázi kikövetelheti a politikus felelősségét írói-művészi véleményformálásával.

Az egymástól is szenvedő hajléktalanok frusztráltan keresik, verik, ölik meg a másikat.
Zsordban egyszer még fellobban az emberi vagy angyali hajlandóság („boldogsága
elvakulttá tette "); de ezzel éppen akkor él vissza, fel sem ismerve Zsord e szándékát, a
nálánál is elesettebb Zajkó, akit Zsord - mint erősebb a gyengébbet - végül megöl. Kora
tavasztól késő őszig minden elvégeztetik, ez az életben maradás farkastörvénye. Zsordnak
is el kell pusztulnia, a nála erősebbek, Murdi és Tinót végeznek vele.

A nyolc részegységre tagolt cselekmény és kompozíció szigorúan tömör, a stílus
felesleg nélküli. Semmi bőbeszédűség. Az ősemberi hiéna-létet az ököljog irányítja.
Félelmetes a kórkép: ez a keserű megélhetés, ez jutott neked, ember! A novellabeli világ
olvastán mindig érezzük az önmagánál való többletjelentést, a már-már szimbolikus intést
a külső, való világunkhoz. Szinte egyetemesen.

Az 1. szövegegységben rögtön kitetszik a hierarchia. Zsord „Mustáros tubusra lépett,
fulladozva fölemelte, s a szájába préselte az alján lelt maradékot". Erre „Szapora
szuszogást hallott a háta mögött: a töpörödött fejű" Zajkó várta, hogy ráengedje a
„maradékra". Zajkó a Zsord által „lerágott és elhajított" csirkeláb, a „csont után vetette
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magát. " Zsord elűzi a „fogát csattogtató Zajkót", és otthont alkot magának: „Kiválasztott
két terebélyes galagonyabokrot a szemétdomb és az erdő találkozásánál". Élettapaszta-
latból ügyelnie kell: „ne legyen szem előtt", s „Nem szabad kutyaólnál nagyobb helyiséget
építeni. " „Régen tapasztalt melegség járta át" otthonában. Boldog?

Az írói stílusszerkesztés rangját ebben a novellában főleg az intenzitás biztosítja. Rótt
József igen gazdaságosan, pontosan bánik az információk fokozatos adagolásával. Nem
egyszer feltűnően a rút és a fenséges találkozása, ellentétezése teszi hatásosan
élményszerűvé a táj vagy a „lélek" jellemzését. íme egy példa: „A nap már leereszkedett
a hegyek mögé, ám a kihunyó fények még itt is, ott is megcsillantak a zacskókon és
üvegcserepeken. " Realista-naturalista valóságközelsége így még megdöbbentőbb!

A 2. részben Zsord és Zajkó kapcsolatának bemutatásakor felfedezzük a kialakult
szeméttelepi szokások összetettségét és ellentmondásosságát is. Zsord „ végszükség esetén
szokott eltávolodni a vackától." Most azonban meg akarta osztani ételét Zajkóval, ezért
„rikácsolva hadonászott, evést mímelve mutogatott és rimánkodott, míg a másik
ábrázatáról eltűntek az eszelős félelem mélvesztette ráncok, de még akkor sem értette, mit
akar tőle". Zajkó aztán hátulról „görnyedten" követi, s „kiéhezve várja az ételt. " Zsord
segítene Zajkón, de ezt képtelen tudtára adni, illetve Zajkó képtelen felfogni. Ezért Zajkó
inkább a kunyhót akarja megdézsmálni. A következmény: Zsord megveri őt és elűzi.
„Boldogsága elvakulttá tette" Zsordot, olvassuk. Ez a narratív mondat nagyon tömör
megállapítás ám, mert egyszerre tartalmazza a boldog, az emberségből megmaradt segítő-
készséget és a végzetes óvatlanságot, ami majd megbosszulja magát. Hiszen Zsord éppen
emberi, segítő szándéka miatt most már nem lehet biztonságban összetákolt otthonában.
El kell rejtenie a kunyhóját a másik elől. A 2. részben megtörtént az emberi szolidaritás
veresége, a humánum végzetes kiüresedése, többé nem találkozunk vele.

A 3. részben bekövetkezik Zsord fizikai veresége is. Egy új szemétdombot védene meg
Murditól: „ - Eriggyé onnyétl - rontott rá acsarogva." De Murdi, az erősebb eltöri Zsord kezét.

Célzatos: a szereplők leikéről - Zsord kivételével - semmit sem tudunk meg. Nála is
csak jelzésszerűen sejtettünk meg valamit. De érezzük: lelkiekben valamennyien
elvadultak. Zsord visszafordíthatatlan leépülése, fizikai állapotának romlása most
kezdődik el. (Zajkóé már régebben elkezdődött: „Zajkó feküdt ellátott szájjal a füstölgő
fadarabokon; fogai hiányoztak, horpadt ábrázatán véraláfutás kéklett.") Fokozatosan
mélyül az ősemberi állapotok lefestése. „Hiába szaglott a sarokba kotort maradék,
elhagyta az étvágya" — olvassuk Zsordról, aki félelmében csak „Kikúszott a csörgő-zörgő
szemétre", „Beszakított egy tócsát, lehasalt, s meg-megpihenve hosszan szürcsölt. "

A 4. részben már március-április lehet, hiszen rügyeznek a galagonyabokrok: „az éhség
messzebbre parancsolta " Zsordot, „ rosszul forrt össze " a csontja, lába elsatnyult már,
mégis éhségében leszámolásra szánja el magát: „vasrúd akadt a kezébe", de megijed, „A
lerakóhely közelében kicsúszott a kezéből a vas." Murdinak társa akadt Tinót szemé-
lyében. „A leömlesztett, gőzölgő szeméten két alak mozgott; Tinót magasabb volt Muráinál
is: fogai fehérlettek, ahogy harsányan megszólalt. Murdi válaszolt neki, mire fölnevettek. "
Zsordnak érzékelnie kell: a többséggel, a fizikális erőfölénnyel, az öntelt, kicsattanó
egészséggel szemben csak alulmaradhat.
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Erős időváltással a következő bekezdésben már nyári verőfény van. Nagy idő telt hát el
a szeméttelepen: négy hónap. Most már Zsord éhségének fokozatait figyelhetjük.
„Éhségét már nem csak a gyomrában, gyöngülő végtagjaiban is érezte, " „A galagonyát
féléretten behabzsolta, más ennivalóra alig volt kilátása," „Délutánonkéntfélájultan a
fáradtságtól, rendre föladta a reményt. Éhségét azzal a pár falattal ütötte el, ami hazafelé
az útjába akadt," „csupán egyetlen üresen szagló szardíniásdobozra és pár penészes
kekszre akadt. " Kénytelen lesz egeret fogni a szardíniásdobozzal. Az író művészi elhallga-
tással váltja ki mély döbbenetünket afelett, hogy Zsord egeret evett: „Még mocskos volt a
szája, mikor Zsord újból kihelyezte a dobozt. " E rész végén felbukkan egy pillanatra Zajkó
is. A leépülés folyamata nála is tovább mélyül: „szeme kidülledt az elmúlt hónapok során,
hólyagos bőre kilátszott a ruhája szakadékain. "

Az 5. részben a „makacs északi szél" és a „fagy" októbert, novembert sejtet: „Zsord
reszketett, keze hasogatott", „már vaksi szemére, az orrára is egyre kevésbé számíthat",
de még van annyi ereje, hogy a nála gyengébbet elűzze: „Déltájban papírba ragadt
főzelékre lelt, azt nyalogatta, mikor fölfigyelt az idegesítő hangra: Zajkó szuszogott
mögötte fölpuffadt ínnyel, homályló szemmel. Rikácsolva megfutamította. "

Nem tudni, talán a képzelete játéka vagy Murdiék gonoszságáé: „a füstön túl meglátta
a szemétszállító teherautóra várakozó Muráit és Tinótot, akik mintha intettek volna neki. "

De Zajkótól menekülve hiába könyörög élelemért Murdiéktól, azok szóra sem méltatva
leütik: „ Murdiék serényen kotorászták a szeméthalmot. Mikor lehajoltak egy-egy falatért,
Zsord akaratlanul is nyelt. - Ennyem! - közeledett támolyogva. - Aggy ennyem! Valami
homlokon találta, és elterült. "

A 6. rész közvetlenül az előző folytatása. Zsordnak a függvény, a hierarchia közepén
egyaránt kell tartania Murdiéktól és Zajkótól. „Álmában nem bírta tartani a vizeletét:
nadrágja nedvesen tapadt az ágyékához", „Bemászott a kalyibába, s maga köré húzta az
alomnak gyűjtött újságpapírt" - olvassuk elesettségéről. Megtudjuk, ráadásul az
alattomos Zajkó bosszúból felgyújtja rá a kunyhója deszkatetejét. Oda az otthona.

A 7. rész azzal kezdődik, hogy Zsord „Arccalfeküdt a szemétben". Félig rothadt alma
kerül kezeügyébe.

„A lába közé húzta az almát, és habzsolni kezdte. Szakállába beletapadt az erjedt, barna
pép.

- Ammal - hallotta.
Zajkó állt fölötte; kifordult ínyében fogcsonkok feketedtek. "
Most már Zsord is úgy reagál, ahogy vele tették Murdiék: nem ad enni sorstársának, a

halálos ellenségének. Sőt: egy kővel leüti, és bezúzza Zajkó koponyáját. Hulladékot kapar
a tetemre. Emlékezete kihagy: kunyhóját nem találja, „Szélütötten állt, nem emlékezett, mi
történt az otthonával. " Zajkó tetemét keresi, de nem leli. Zsord leépülése és elpusztulása
az utolsó fázisba jut.

„Bakancsáról levált a talp, nadrágja kifestett, meghallotta a teherautó zúgását. Lógó
nyállal, krákogva bukkant elő.

- Murdi! - hörögte. - Hé!
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Hangját elnyomta a lezúduló szemét; Tinót megcélozta egy vasdarabbal, Murdi
mérgesen toppantott. Visszatámolygott a füstbe. Pár méterre az első zsarátnoktól
elvágódott, és eszméletét vesztette. "

A zárlatban, a 8. részben még magához tér Zsord, de már csak „Négykézláb vánszor-
gott", „üvegcserépbe tenyereit", „mostsem látta a kunyhót". Már csaknem agonizál: „A
szájába gyűrte a szakáilát, és leszopogatta róla a deres, ragacsos masszát. "

Beáll a tél: „Porhó szitáit. " A novella utolsó mondata: „Reszketvefölnézett az égre: az
este, akár egy piszokfolt, szétkenó'dött az ágak között, megszürkítette a tájat, és bemocs-
kolta előtte a világot."

Nem kétséges, Zsord szegény hajléktalan sorsa, keresztje „íme, beteljesedett" - aho-
gyan e kínban Jézus Krisztus is sóhajtaná.

Rótt József Megszállók és megszállottak című kötete 2005-ben jelent meg a Barbaricum
Könyvműhelyben, Karcagon. Kilenc válogatott novellát illetve elbeszélést tartalmaz, de
valamennyi szövete a szomorúságból szabott. Azt sugallja: nem hálás a megvallatott világ.

A rohanó kor, a hirtelen jött hajszák megnyomorítanak. A kötet legjobb novellája a
Zsord című sorskép. Szokatlan módon, sokkolón, a látvány és a láttatás erejével sarkítóan
is hozzá lehet szólni egy szükséges nemzettudat megteremtéséhez, amikor egy nemzet
nem egészséges.

Hiszen hasadhat-e tovább a tudat? Adhatja-e még alább az ember, aki a Zsord szintjén
már mi is? (Ajánlás: „vedd és olvasd" újra Madáchot! De kérdés: vajon lesz-e megnyug-
tató akarat és lehetőség a kísértő szociális katasztrófa megakadályozására, megelőzésére?)

... És a Vég „ül"l Feleletül tudatom, hogy az egyik egykori orosházi gimis
osztálytársam, Czabarka Gyurka, a matematikus - ha még él: hatvanöt éves - hajléktalan
lett, és nyoma veszett, mert „a legnagyobb rabság a nyomor", és hát ugye: „áldozatok
nélkül nincsenek élvezetek"... Pedig a jézusi értelemben kellene pártolni a szegényeket.'

Felhasznált irodalom
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2005. Zsord, 143-152. p.

Katona Judit: Nincstelenek. Szegedtől Szegedig Antológia, Bába Kiadó, Szeged,
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1 Az irást Rideg István 2005. december 5-én írta.
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