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Madártávlatból 

A Kalangya kisprózája,* akár szépirodalma általában, igen he-
terogén, s ha az összképet távolabbról vesszük szemügyre, elsőként 
nem is a kiemelkedő vonulatok tűnnek föl, hanem azok a nagy ki-
terjedésű szürke foltok, melyeket a novellák átlaga alkot. Irodal-
munk történetének perspektívájából nagyrészt érdektelen is a szö-
vegeknek ez az elszikesedett állaga, minthogy azonban most egy kes-
kenyebb sávon, a folyóiratén tartózkodunk, elkerülhetetlennek vél-
jük az „űri" szemlét. Annál inkább, mert a Kalangya holt örökségét 
is fürkésző eljárásunknak pozitív oldala is van. Nemcsak azt tárhatja 
föl, hogy a mostoha társadalmi-politikai és művelődési körülmények 
között meddig mehettek el az alkotói szabadság megvalósítása terén 
a mindig is túlsúlyban levő szerényebb tehetségek, hanem rávilágít 
alkatuk, gondolkodásuk, erudíciójuk természetére és határaira is, 
egyúttal pedig lehetővé teszi annak felmérését, hogy a Kalangya 
„apolitikus", „kisebbségi" „harmadikutas" irodalompolitikája mi-
ként és mennyiben nyomta rá bélyegét kisprózájukra. 

Amennyiben témaviláguk felől kezdjük vizsgálni ezeket a no-
vellákat, azt fogjuk tapasztalni, hogy nagy hányaduk cselekménye 
falusi környezetben jászódik, és a paraszti élet valamely számot-
tevőnek vélt eseményét próbálja művészetté formálni. Ebben azon-
ban tévedés lenne pusztán a couleur locale elmélet tartós kisugár-
zásának jelét látni. Rendszeresen publikáló, termékeny prózaíróink 
törekvéseire ugyanis a Szenteleky-féle meghagyások mellett messze-
menően kihatottak falusi gyermekkoruk élményei, illetve azok a 
tapasztalatok, melyeket nap nap után nyertek Vajdaság falvaiban 
vagy kevéssé urbanizálódott kisvárosaiban megtelepedve. Azt is 
mondhatnánk akár, hogy egyféle „tematikai predesztinációval" ál-
lunk szemben, ami persze még semmit sem mond a szövegek eszté-
tikai értékéről. Épp ezért hadd emeljük ki azokat az inherens moz-

* Részlet egy nagyobb, doktori értekezésként írt munkából. 

41 



238 TJTASI C S A B A 

zanatokat, melyek nemcsak rokonítják ezeket a műveket, de ma-
gyarázatul is szolgálnak gyakori elhibázottságukra. 

Amikor a Kalangya első számai megjelentek, a nép-nemzeti 
iskola fáradt napjaiban gyökerező, gondtalanul anekdotázó zsáner-
képeknek a kora letűnőben volt irodalmunkban. Szenteleky már a 
harmincas évek legelején az egyetemesség gondolatát állította szem-
be az elzárkózás tendenciájával, s félre nem érthető módon hangoz-
tatta, hogy a tehetséget föltétlenül többre becsüli minden regioná-
lis erénynél. S szerkesztőutódja, Szirmai Károly, amint a folyóirat 
élére került, azonnal sietett tudtul adni, hogy ezen a téren ő még 
kevesebb kompromisszumra lesz hajlandó. „Nem járhatunk mindig 
azon a lakodalmas úton, melynek nyomát sok öles hóval fúj ta be 
az 1914. esztendő" — méltatlankodik Cziráky Imre novellái kap-
csán, s az anekdotikus mesefűzés, a penzumos novellaszerkesztés, 
a „balkezes happy endek" helyett „eszmei tűzmaggal" rendelkező, 
„problémás" szövegeket követel az írótól, melyek majd nem ken-
dőzik el „előlünk az igazi vajdasági magyar parasztot".1 

A Kalangya szerkesztői tehát megnyerő tudaotssággal igyekez-
tek elvágni az utat a népies próza túlhaladott formái előtt, s első-
sorban nyilván ennek tudható be, hogy a folyóiratban aránylag 
kevés a rózsaszín ködöket hajszoló, zaftos kiszólásokban tobzódó 
novella. A fölpántlikázott kulisszák között elménckedő vagy nagy-
hangúan mókázó népfi alakja ellenében a Kalanya novellistái a 
paraszt „tragédiás" figuráját részesítették előnyben. Árvák és kita-
gadottak, halálba forduló öregek, nyájból kisodródó magánosok, ten-
gődő nincstelenek arcéleit mintázgatták jobbára, kiknek életét azon-
ban csaknem kizárólag a szeszélyes sors árnyékolja be. S ez már 
figyelmeztető szimptóma, hisz az alakok tágabb értelemben vett 
társadalmi indetermináltságával a novellák ábrázolásbeli fogyaté-
kosságainak egész sorát kell összefüggésbe hoznunk. 

Elsőként a nagyfokú stilizáltságot említjük. Minthogy a novella-
hősök kívül rekednek a létükre ténylegesen ránehezedő kérdések-
nek a körén, valójában nem élhetik meg a Szirmai Károly által 
hiányolt „problémákat", s így viselkedésük, cselekvésük rajza sem 
konkrét térben és időben mozgó egyedi embereket kínál, hanem 
a paraszti élet általános képleteit. S ez az általános és általános-
ságában érdektelen parasztláttatás az eszmeiség tekintetében is 
szembeötlő fogyatékosságokról tanúskodik. Minél nyomorúságosabb 
helyzetben pillantjuk, meg a hősöket, jellemük rendszerint annál 
szilárdabb, megnyerőbb, annak a jeleként, hogy ezek a novellisták 
sem kerülhették el a szegénységgel fordított arányban növekvő 
jóság és emberség teljesen hamis ideológiáját. A jugoszláviai ma-
gyar paraszt realista portréit szerették volna nyújtani, ám ismé-
telten megfeledkeztek mindazokról a gúzsba kötő, lehúzó, dehuma-
nizáló hatásokról, melyeket vidékünk lakosságának is el kellett 

1 Cziráky Imre novellái, K. 1933. 11. sz. 
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szenvednie, s melyek a kisebbségi sors esztendeiben sem szűntek 
meg, sőt csak újabbak tetézték őket. Mintha nem tudták volna 
végiggondolni a rég megfogalmazott igazságot, miszerint az ember 
tisztultabb napjai majd csak akkor jöhetnek el, ha „baromból s 
ördögből a népzsaroló dús / S a nyomorú pórnép emberiségre ja-
vúl"2, szemet hunytak hőseik belső poklai fölött, eltussolták emberi 
gyengéiket, bensőjük ellentmondásait, reakcióik ambivalenciáját, 
egyszóval: semlegesítették a bennük huzamos időn át felgyülem-
lett mérget. Egydimenzióssá mosdatott, lefékezett, végső fokon ide-
alizált parasztfigurákat gyúrtak, kik jellemző módon nemcsak a 
társadalmi élet vonatkozásaiban immobilak, hanem magánéletük-
ben is. Annak az álszemérmes, polgári erényességnek nevében, 
mely a sátán bomlasztó és fertőző ármánykodásának egyik szembe-
ötlő manifesztációi át a testiségben látja, ösztönéletük bántóan vissza 
van fogva, el van leplezve, vagy ha nem, hát egészen fakó, puri-
tán nyomokban mutatkozik meg csupán. Oly langyosan és vágyta-
lanul morzsolgatják mindennapjaikat, akárha maradéktalanul maguk-
évá tették volna a schopenhaueri gondolatot, miszerint evilági szen-
vedésünk okozója a vágy formájában átélt akarat, holott csak arról 
van szó, hogy novellistáink a parasztról mint a jugoszláviai magyar-
ság fennmaradásának „letéteményeséről" óvakodtak olyasmit is fel-
tárni, ami ellentétben állt volna az olvasói elvárásokkal vagy tulaj-
don eszményeikkel. Azt pedig fölösleges is talán mondanunk, hogy 
nem a naturalista vaskosságot, a kraftausdruckokat vagy pláne a sza-
lonerotika parfümösen fülledt gesztusait hiányoljuk itt, hanem azt, 
hogy emberi mivoltukban sterilizált, leépített figurákkal van dol-
gunk. 

Mindezek a sajátságok természetesen a novellák eseményvilá-
gában is éreztetik hatásukat. Lassan, tempósan, egyenes vonalúan 
halad előre a cselekmény, mikrorealitást mikrorealitásba kapcsolva, 
körültekintően, nemegyszer körülményesen rögzítve a mozdulato-
kat, olyannyira, hogy a mondatok közötti szokásos „távolság" meg-
szűnik, vagy inkább: létre se jön, s szemantikai holdudvara híján 
az egész novella szimpla történetté, illusztrációvá fakul. 

S nem is lehet másképpen. A Kalanya e novellistáit nem azok 
a nagy eszmék mozgatták, melyekről Nicolai Hartmann is beszél3, 
nálunk nem az „eszme iránti szenvedély" törekedett objektivá-
cióra, hanem a felszínen maradás vagy jobbik esetben az iroda-
lomteremtés kevésbé intenzív felhajtó ereje. Fordított úton jártak 
tehát, melyen a szöveg papírra vetésének pillanatában csodával ha-
táros módon, szellemi „öngyulladás" révén kellett volna felizzania 
annak a bizonyos „eszmei tűzmagnak". Mivel azonban efféle cso-
dák nincsenek, történetközpontú novelláik óhatatlanul beszűkülnek, 
önmagukba zárulnak, elpangnak. íróink többségének azonban mégis 

2 L. Vörösmarty A Guttenberg-albumba c. versét. 
3 Nicolai Hartmann: Esztétika, Magyar Helikon, Budapest, 1977. 44. 1. 
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volt annyi kritikai érzéke, hogy maga is fölismerte ezeket a tüne-
ceket, s ha másként nem ment, hát feszültség- és hangulatteremtő 
póteszközökhöz folyamodott a művészi hitel megalapozása cél-
jából. Innen van, hogy a novellák egy kisebb részében sóhajok, 
könnyek, kiáltások hatják át- meg át a textust, egy nagyobb, már 
el nem hanyagolható hányadukban pedig a „klasszikus" — s a 
harmincas évek jugoszláviai magyar irodalmában nyilván még „kö-
telező" — zárópoén tanúskodik a közvetlen érzelmi ráhatás inten-
ciójáról. Minazokat az energiákat tehát, melyek a retusáló való-
ságábrázolás miatt sehogyan sem törhettek felszínre a cselekmény-
bonyolítás során, a zárópoénnak kellene felszabadítania, visszafelé 
ható érvénnyel is, ehelyett azonban mindössze annyi történik, hogy 
a novella váratlanul átlendül a melodramatikusság síkjára, és hamis 
pátoszba fullad, vagy érzelgős pózokba mered. 

A Kalangya novellairodalmának egy másik, mennyiségénél fog-
va ugyancsak jellegadó tematikai vonulatát az életrajzi indíttatású 
szövegek alkotják. Ezeknek szerzői, akár azért, mert témahiányban 
szenvednek, akár azért, mert kisebb tehetségük eleve műkedvelői 
szintre szorította őket, teljesen szabadon, gátlástalanul egy-egy 
olyan „szép" vagy „rút" élményhez nyúlnak, amely erős, életre 
szóló megmozgatottságot váltott ki bennük egykoron. Egyikük a 
„villogó szemű", „kemény ököllel" lesújtó élet elől „üldözött, lihe-
gő vadként" ifjúsága rengetegébe zarándokol a „boldogság hím-
poros, libbenő pilléjét" hajszolni néhai karácsonyestek „tiszta, fehér 
fátylai között"4, másikuk ugyancsak a gyermekkor karácsonyát, a 
szegényes fa alatt állongó, „sugárzó arcú, boldog kisfiút" idézi meg, 
s kitartón arra kérleli, „sajnálja meg azt a szegény koldust, aki 
lett belőle"5, harmadikuk egy hideglelős, halottnak adott csók iszo-
nyatát beszéli el6, egyedikük szülei korhadó koporsóját keresi meg, 
hogy „nehéz könnycseppet" ejtsen a szuvasodó fára7, ötödikük az 
aratás „kenyérálmú csendjének áhítatában" egy régebbi júniusra 
réved vissza, midőn „letérdelve kérlelte a halált", ne vigye el a 
kisfiát, a halál azonban kérlelhetetlen volt, s épp ezért belőle, a 
narrátorból „remegő kezű, tisztaságra éhes, álmodó szegény" lett 
utóbb.8 

Könnyűszerrel sorolhatnánk tovább a példákat, de ennyiből is 
kitűnik, hogy az életrajzi eseményeket „novellásító" szerzők abból 
a merőben téves feltevésből indultak ki, hogy az ember életének 
megrázó eseményei par excellence papírra kívánkoznak, hisz esz-
tétikai „önsúlyuk" van. Az élettények élményiségét épp ezért nem 
kis naivitással kiegyenlítették az időálló műalkotásokba kódolt él-
ményekkel, s eleve lemondtak a művészi transzformáció lehető-
ségeiről. Szövegeikben így „irodalmi" kaptafák, „barokkosan" túl-

4 Borsodi Lajos: Ünnep este, K. 1934. 3. sz. 
3 Kisbéry János: Karácsony, K. 1935. 7. sz. 
6 Batta Péter: A rettenetes csók, K. 1937. 3. sz. 
7 Cziráky Imre: Két korhadó koporsó, K. 1937. 5—6. sz. 
8 Kristály István: Búzafa . . . , K. 1938. 8—9. sz. 
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írt epizódok lettek úrrá, melyek magával a szokványos, mert vala-
milyen formában mindenki emlékezetében ott élő témával együtt 
a jugoszláviai magyar olvasó feltételezett igényeit voltak hivatot-
tak kielégíteni.9 

A helyi színek két hulláma 
Ebből a talajszinti, irodalom alatti tenyészetből valamelyest 

kiemelkedik azoknak a népies novellistáknak a munkássága, kik 
huzamos időn át útitársai voltak a folyóiratnak, s bár az olcsó 
érzelmi petárdákat nemigen vetették meg, a korabeli jugoszláviai 
magyar irodalom élvonalába tartoztak. Minthogy irodalomtörténet-
írásunk feltérképezte már novellaírásuk markánsabb jegyeit, ez-
úttal nem kísérjük végig őket megtett útjukon, hanem szigorúan 
tárgyunkhoz kötődve, a Kalangya felől veszünk számba azokat az 
irodalmunk alakulás-története szempontjából is jelentős változáso-
kat, törésvonalakat, melyekről elbeszéleseik tanúskodnak. 

A Kalangya egyik legtöbbet publikáló novellistája Cziráky 
Imre volt, kinek népiességét tettel felérő kisebbségi értéknek tar-
tották egyesek a harmincas évek irodalmában.10 A folyóirat első 
két évében, amikor az elkerülhetetlen halál tudatában Szenteleky 
növekvő intenzitással és fokozott ütemben alakítja ki követelmé-
nyeinek rendszerét, Cziráky újra meg újra az alkatának leginkább 
megfelelő anekdotikus novellával tesz próbát. Népi „észjárású", hu-
moros fordulatokban, tájnyelvi elemekben bővelkedő, „harsogó ne-
vetésbe" torkolló mesébe foglalja egy új pap megválasztásának his-

9 A novellák e vonulata kapcsán szót kell ejtenünk Kisbéry Jánosról, kinek 
szépprózai szövegei csaknem kizárólag ezt a „műfajt" képviselik a folyó-
irat hasábjain. Gyermekkoránok elsiratását A vándor visszanézben kezdte 
el (K. 1934. 4. sz.), a már érintett Karácsonyban és A Burkovits-házban 
folytatta (K. 1936. 1. sz.), majd a Tibor-sorozat darabjaiban fejezte be a 
negyvenes évek elején. Sehogyan sem tudott kitörni tehát a bűvös kör-
ből, sehogyan sem tudott úrrá lenni a nehéz gyermekkora után elszenve-
dett sérelmeken, a jóvátehetetlenül, de nem önhibájából elvétett élet gondo-
latán. Sorsdöntő s megítélésünk szerint sajnálatos írói lefékeződésének 
okát azonban tévedés lenne pusztán alkatának, tehetségének műkedvelői 
jellegében keresni. Többről és másról van szó. „Fölfedező" cikkében (Űj 
Idők, 1930. augusztus 24., újabban pedig az Egy ég alatt c. kötetben, Szép-
irodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1977. 571—573. 1.) Kosztolányi Dezső 
egyetlen hozzá aljuttatott levele s néhány rövidebb írása alapján „kivé-
telesen rokonszenves", „varázsos lelkű" emberek, „jeles íróknak", „érett 
gondolkodónak, finom, tartalmas kritikusnak" nevezni Kisbéryt, s fel kell 
tételeznünk, hogy az igencsak konfúz módon eszmélkedő „bezdáni eszté-
tát" éppen ez, a magyar irodalom színe előtt elhagzott dicséret vitte el 
a teljes meghasonlásig. Alkotóereje, teljesítő képessége és kitűzött céljai 
között ugyanis megbomlottak az arányok, s növekvő komplexusainak jele-
ként mind többször képzelte magát a meg nem értett zseni helyzetébe. 
Ezzel párhuzamosan azonban egy vitriolos, a rosszfajta irodalmi becsvá-
gyat is roncsoló önirónia is gyökeret vert gondolkodásában, s ha másért 
nem, ezért mindenképp megérdemli, hogy alakját ne felejtsük el egészen. 

10 L. Draskóczy Ede üdvözlő beszédét Cziráky Imre ezüstkoszorús ünnepsége 
alkalmából, K. 1938. 3—4. sz. 
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tóriáját11, leplezetlen rokonszenvvel mondja el egy fogékony, tiszta 
homlokú szállási parasztgyerek „megszelídülésének" történetét a ta-
pasztalt városi „siglajcok" között12, és terjengős derűvel adja elő 
Mári néni édesbús versengését asszonytársaival a templomi ének-
lésben.13 Az alapjában véve felhőtlen, „irodalmilag" már rég elő-
állított, egyszerűségében „példamutató" népi tisztaság eszményé-
nek áldozott tehát ezekben a novellákban, melyeknek helyi színe-
zetét a „tömörinyiség" hangoztatásában lelhetjük föl csupán. 

Azonban nem sokkal Szirmai Károly türelmetlen kritikája után 
irányt változtat, s megkísérli „problémásán" ábrázolni a valóságot. 
Előbb egy May Károlyon, Vernén hevelkedett, „népidegen" úrifiú és 
egy mokány, Rózsa Sándor emlékét őrzó „disznópásztor-forma bé-
reske" sematikus összeugratásával hívja föl a figyelmet a falu éle-
tét determináló osztályellentétekre14, majd a számára idegen kér-
déstől elbizonytalanodva, háborús emlékeihez lép vissza egy mozi-
előadás ürügyén. A novellaszerkesztés éjszakai csöndjében, midőn a 
ház lakói már mélyen alszanak, hosszadalmas, ám igencsak felszí-
nen szántó belső monológokban ecseteli, milyen borzasztó is lenne 
egy újabb háború, hisz elvesztené mindenét, „amim van: a csalá-
dom, a fiam, a lányom . . . és ők engem".15 A polgári „kis világ" 
idealizált békéjébe zárkózik tehát ekkor már, s századunkról gon-
dolkodva, tapodtat sem jut tovább a felismerésnél, hogy a „boldog-
ság bennünk van", következésképpen ha nem akarunk félni elvesz-
tőtől, hat lehetőleg kerüljük a háborús filmeket. 

Ez a „balkezes" novella a szó szoros értelmében előjele Cziráky 
még súlyosabb iránytévesztésének. A következő években ti. ő is 
a családi emlékeknél horgonyoz le, s az „önéletrajzi novella" fáj-
dalomteli, folyton-folyvást könnyező, édesbúsan aranyló gyümölcseit 
érleli a mindenkori műkedvelők őszinteségre törekvésének jegyé-
ben. Erről a mélypontról csak lassan, bibliai témákon16, paraszti 
tragédiákon17 át jut vissza a kedély egyensúlyáig, az anekdotikusan 
sziporkázó, ám a melodramatikus felhangoktól szabadulni már nem 
tudó ábrázolásmódig, hogy végül, a háborús esztendőkben riportossá 
szikkadó modorban, meg-megtorpanó mesélőkedvvel dolgozza föl 
kedvenc témáit — az „ezer esztendős magyar föld" eszmevilágától 
sem idegenkedve immár.18 

Igen érdekes, hogy a Kalangya másik népies írója, az alkat 
és életérzés tekintetében Czirákytól elütő, „sem az emberábrázolás, 
sem pedig a történés, a művek cselekményének követelményével" 

11 Papválasztás, K. 1932. 3. sz. 
12 Andriska megszelídül, K. 1932. 6. sz. 31 Mária néni meg Márika az Űr koporsójánál, K. 1933. 7. sz. 
14 István, Pistika mög a többiek, K. 1934. 10. sz. 
15 Lábujjhegyen, K. 1935. 7. sz. 
10 Mária fia: Márk, K. 1938. 8—9. sz. 
17 Hej ... Mári.', K. 1938. 3—4. sz. 
18 L. a Szerelmesek (K. 1943. 4. sz.) vagy a Faggyasék a szivadulai rétben 

(K. 1944. 1. sz.) c. novelláját. 
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nem törődő, jobbára ösztönös „lírai bábok"-at mozgató19 Kristály 
István is hasonló utat járt meg. Az indulás évében a helyi színek 
felmutatása céljából két bigámiában élő, kettős én-jével megha-
sonló „szegény ember" lélektanilag teljesen motiválatlan rémtörté-
netét adja elő20, majd a változatosság kedvéért Tisza menti idillt 
fest21, annak a Tömörkény Istvánnak palettájáról kölcsönözve a 
színeket, ki a múlt század végén még kétely és szorongás nélkül 
sütkérezhetett a Szeged vidéki tanyavilág patriarkális csöndjében. 
Ezt követően ismét „tragédiás" figurákat mintáz, a falusi gyász oly 
kedvelt pillanatainak komorságára helyezve a súlyt.22 A nagy 
egyenetlenségek, érzelmi túlkapások ellenére is tematikai céltuda-
tosságra valló novelláknak ez a vonulata azonban a harmincas évek 
második felére „felfeslik", és a kristályi affektus háborús emlé-
kek, illetve „szívszorongató" családi élmények révén tör felszínre, 
hogy aztán a harmincas évek végén ő is visszataláljon novelláinak 
eredeti világához. 

S hogy a Cziráky- és Kristály-novellák sorrendjében megfi-
gyelhető törésvonal, „fekete folt" mennyire nem véletlenszerű je-
lenség, azt néhány újabb példával is alátámaszthatjuk. Börcsök 
Erzsébet pl., aki korántsem volt népies író, de szívvel-lélekkel a 
kalangyás program mögé állt, eleinte úgyszintén paraszti figurák-
ban gondolkodott. Egyik novellájában a helyi színek minél szélesebb 
spektruma kedvéért beteg „csángó gyereket" szekereztet végig a 
bánáti szerb és román falvakon23, egy másikban pedig, az avítt 
betyárromantikához kanyarodva vissza, megható történetet kanyarít 
Mihókról, a vén gulyásról, ki fiatalabb korában „ittfelejtett, ércbe-
öntött szobor"-ként dűlt öklére mindig a csárda asztalán, öregsé-
gére azonban hazacipelte a rokonság, mígnem egy nyár végi éjje-
len, „midőn vándormadarak húztak el a hodály felett", ki nem szö-
kött a szabadba, hogy könnyáztatott szemmel még egyszer, utol-
jára lássa a pusztát meg a csillagos eget.24 A jelzett időszakban, a 
harmincas évek második felében azonban átmenetileg Börcsök Er-
zsébet is elfordul a vajdasági síkságtól. Bledi vagy tengerparti szál-
lodák „szélcsendes, nyáresti" környezetébe helyezi át novellái szín-
terét, ahol is hollandus Lisbetheket, levantei Lénákat felvonul-
tatva, a női lélek titkainak, szerelmi problémáinak boncolgatásába 
kezd25, s csak az évtized végén, nagy vargabetűvel tér vissza a 
Karas menti emberekhez. 

19 Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig, Fo-
rum Könyvkiadó, Novi Sad, 1968. 224. 1. 

20 ö r v é n y . . . K . 1932. 1. sz. 
21 A Tisza emberei, K, 1932. 3. sz. 
22 Ilyen pl. Tavasztalanok (K. 1932. 7. sz.) vagy Erős Vas Gáborné látogatása 

(K. 1933. 4. sz.) c. novellája. 
20 örvény K. 1932. 1. sz. 
24 Az utolsó betyár, K. 1932. 8. sz. 
25 L. a Blédi harangszó (K. 1936. 5. sz.) és A nagy kaland (K. 1936. 8. sz.) c. 
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Nyilvánvaló, hogy ezt a csaknem minden novellistánknál — a 
bizarr témák keresésében még Herceg Jánosnál is — bekövetkező 
fordulatot nem magyarázhatjuk kizárólag azzal, hogy a Kalangya, 
súlyos anyagi gondok miatt, épp ez idő tájt igen rendszertelenül, 
megcsappant terjedelmű füzetekben jelenhetett csak meg, s így óha-
tatlanul lazítani kellett a szerkesztés kritériumain. Sőt, abban sem 
lelhetünk kielégítő magyarázatot, hogy a dilettantizmus ellen „ke-
resztes hadjáratot" viselő, halálszorongásos hangulatban élő és alko-
tó Szirmai Károly, ha már két rossz között kellett választania, alkal-
masint szívesebben fogadta a borongós érzelmesség ködébe burkolt 
írásokat, mint a simán, gondatlanul „üggyölődő" anekdotizmust. Ezek 
a mozzanatok egészen biztosan közrejátszottak kisebb vagy nagyobb 
mértékben, a legfontosabb okot azonban másutt kell keresnünk. 

A Kalangya fennállásának első négy éve során a gyakorlatban 
is bebizonyosodott, hogy a Szenteleky-féle elveket korántsem lehet 
mereven alkalmazni, hisz a tőlük való függés következtében íróink 
még annyira sem bontakozhattak ki, mint ha megmaradtak volna 
eredeti, ösztönös tájékazódásuk mellett. Hiába volt meg a program, 
a kijelölt út, az ataraxiát ígérő recept, nem tudták fölülmúlni ma-
gukat, nem tudtak áttörni azokon a korlátokon, melyeket életérzé-
sük, tehetségük és tapasztalataik állítottak elébük. Vagy ha áttörtek 
is, igyekezetük rendszerint tömény anakronizmusba fulladt. Az el-
méleti örökség és az alkotói praxis között tehát kevesek által felis-
mert kollízió létesült, amely lappangón egyre növelte íróink tanács-
talanságát, mígnem végül a kalangyas népiesség hullámvölgyét ered-
ményezte. 

Más kérdés persze hogy a harmincas évek végén, amikor a meg-
őrülő világ fenyegetéseit már semmiféle „balkezes" szöveggel nem 
lehetett elhessegetni, miért kerekedett felül a folyóiratban mégis 
egy újabb regionalista hullám, illetve miért kanyarodtak vissza író-
ink ahhoz a kiindulóponthoz, ahonnan hat-hét évvel korábban sem 
találtak járható útra. A válasz mindenekelőtt abban keresendő, hogy 
a Kalangya munkatársainak nem volt elég bátorsága szembenézni 
az új helyzettel, s fenyegetettségüket épp ezért úgy próbálták ellen-
súlyozni, hogy „megmentő" pajzsként újfent — és eltökéltebben, 
mint valaha — maguk elé emelték a helyi színek elméletét. Ez a 
mélyen paradox, a változó idővel és körülményekkel nem számoló 
védekezés azonban a couleur locale első hullámánál is idejétmúltabb 
volt; különösen a negyvenes évek elején, midőn már semmiféle 
előremutató eszmei mögöttese nem lehetett. 

Rendhagyó utakon 

A Kalangya népies szárnyával rokon, de attól lényeges voná-
sokban eltérő törekvéseket Berényi János novelláiban figyelhetünk 
meg. Falusi tárgyú elbeszéléseket írt legszívesebben ő is, minthogy 
azonban a folyóirathoz, sőt egész irodalmunkhoz könnyen tépődő 
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szálak fűzték csupán, nem annyira a helyi sajátságokra összponto-
sított, hanem inkább arra, hogy a „készen kapott" anyagot eredeti 
módon munkálja meg. Nem csoda hát, ha literátori ösztönösségének 
parancsára százegyedszer is százszor megírt témákhoz nyúlt, nem-
igen törődve a félresiklás veszélyével. 

A Kalangyában közölt első novellája26 mindenestül idejétmúlt. 
Egy vidéki dzsentrinek, bizonyos Bagi Mártonnak alakját próbálja 
megragadni itt, aki minden vagyonát elherdálva, hatalmas kan-
murira készül éppen cigánnyal, nótával, töméntelen borral, hogy az 
eb ura fakós virtuskodás jegyében még egyszer kitombolja magát. 
Az önmagukkal nem bíró, tobzódó életerejű, ám biológiai determi-
náltságuk folytán mégis rendre elpusztuló Móricz-alakok egyenesági 
leszármazottja tehát Berényi János hőse. Míg azonban a móriczi 
„ősbölényeknek", megkésettségük ellenére is, művészi hitelt biztosít 
egy-egy megnyilatkozásuk vagy mozdulatuk akár, addig Bagi Már-
ton csak elviseli, ami történik vele, csak sután téblábol abban az 
irodalmi visszfényben, melyet Berényi János rá tudott bocsátani. 

Másodikként publikált elbeszélése27 még nagyobb melléfogás. 
Csillagos Péter Pál a népszínművek szirupos idilljeiből lép elő, s 
miközben a maga absztrakt paraszti tisztaságában az ugyancsak 
absztrakt tisztaságú leány és a happy end felé vándorol, a szöveget 
mindinkább belepi és lefojtja jelképesen az árvalányhaj. Berényi 
János tehát nem eszmélt rá, hogy — Kosztolányit parafrazálva — 
mennyire borzalmas az irodalmi klisék érdekcsigázó átvétele23, ellen-
kezőleg, éppen a klisék segítségével szerette volna meghódítani ol-
vasóit. 

Mindez természetesen szót sem érdemelne, ha tartósan megál-
lapodott volna a giccsnél. Nem így történt. A harmincas évek má-
sodik felében, több mint háromévi hallgatás után, Berényi János 
váratlanul másfelé indult. „Már leveles szaggal bontakozott a tavasz, 
és a sugarakon elvétve méhek is hegedültek" — olvashatjuk Csil-
lagűző című novellájában29, majd kissé alább, ugyanott a következő-
képpen telíti hősét a tavasz lobbanásaival: „Egyik-másik hang szinte 
világított is elé, valamennyi más és más színű lánggal, úgyhogy a 
végén azt hitte: talán egy gazdag úri karácsonyfát cipel és egyen-
súlyoz a lelke közepén." Ezek a köznapi logikától messze merész-
kedő mondatsorok arról tanúskodnak, hogy Berényi János ekkor 
már a nyelv „felszabadításán" fáradozott, s ha nemcsak ennek a 
novellájának, hanem 1937-38-ban publikált teljes sorozatának táv-

26 Bagi Márton nótája, K. 1933. 4. sz. 
27 Csillagos Péter Pál házassága, K. 1934. 1. sz. 
28 Az 1933-ban keletkezett Esti Kornél leleplezésében így elmélkedik Koszto-

lányi alteregója: „Minden regény így kezdődik: ,Egy fiatalember ment a 
sötét utcán, feltűrt gallérral.' Aztán kiderül, hogy ez a feltűrt gallérú fia-
talember a regényhős. Érdekcsigázás. Borzalmas." 

29 K. 1937. 2. sz. 
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latéból szemlélődünk, akkor azt sem nehéz észrevenni, hogy ebbéli 
törekvése mögött ihletéként Tamási Áron írásművészete áll.30 

Emlékezetes s elég gyakori novelláindításainak egyikében Ta-
mási Áron valamely képzeletbeli magaslati pontról végigpásztáz szü-
lőföldje tájain, az elmondandó történet színhelyén, de úgy, hogy a 
dolgok valós arányait megbontja, a látókörébe kerülő természeti 
jelenségeket pedig célzatosan megszemélyesíti, minek következtében 
szövege már a kezdet kezdetén túllendül a „natúrán", s csodás di-
menziókat nyer. Ezzel az emberközpontú eljárással nem egy novel-
lájában Berényi János is él. Kisprózájának legjobb helyei épp azok 
a nyitó bekezdések és a cselekménybonyolítás során átmenet nélkül 
fölsziporkázó szegmentumok, melyekben eltekint a tényközlő leírás 
eszközeitől, s egyfajta metafizikai párázatba vonja még a vaskosan 
banális jelenségeket is. Emellett párbeszédein, alakjainak egymást 
ugrató évődésén is átdereng itt-ott a Tamási-hősök székely furfan-
gosságának emléke. S ami talán még fontosabb: ez alatt a két esz-
tendő alatt Berényi János tervszerűen a mesék felé haladt, azoknak 
nemcsak csodatevő mechanizmusát működtetve, de esetenként „sza-
bályos" mesét is írva, akár Tamási Áron is.31 

Jó „iskolára" és kiváló mesterre talált tehát Berényi János, s 
ha novellái mégis hiányérzetet keltenek, annak kisebb tehetsége 
mellett két fő oka van. Egyrészt élményvilága a színek, az alakok, 
a népi hagyomány elemei tekintetében korántsem oly gazdag, mint 
Tamási Ároné, másrészt pedig eredendően lírikusi alkata, mely a 
költészet terén, láthattuk, nem tudott kellőképp érvényesülni, nem-
egyszer indokolatlanul is aktivizálódik kisprózájában, s a szimpla, 
egyszerű információk közlésekor is túl nagy lendületet véve, egyféle 
körülíró-szófecsérlő lirizálásba hígitja szövegeit. 

Aranyady György úgyszintén ígérete maradt csak irodalmunk-
nak, bár egészen más körülmények miatt. A harmincas évek elején, 
sok nyomorgás és kínlódás után, egy zombori ügyvédhez kerül gya-
kornoknak. Noha egzisztenciája igencsak labilis, bizakodón néz maga 
elé, s a történelmi materializmust olvasgatva, „lángoló szemekkel 
beszél a jövőről". Szellemi elszigeteltségéről talán csak akasztófa-
humora árulkodik, mellyel nagy belső csöndjét és szomorúságát pa-
lástolja minduntalan. Áthatolhatatlan homály fedi, hogy ez a „nyur-
ga, sovány legény" mikor kezdett írogatni. Annyit tudunk csupán, 

30 A Tamási Aron és Berényi János novellisztikája között meghúzható pár-
huzamokra Bori Imre figyelt föl elsőként (A jugoszláviai magyar irodalom 
története, i. m. 164. 1.), anélkül azonban, hogy kettejük rokonságának ter-
mészetére rámutatott volna. 

31 „Meséinek" egyik legszebb darabja a Hajnal a harmadik erdőben (K. 1938. 
3—4. sz.) Ebben evilági, XX. századi legényeket mintáz meg, kik egy sej-
telemteli estén „belecsöppennek a mesébe", s nemcsak hogy végigjárják a 
mesehősök megpróbáltatásokkal teli útját, de mindvégig a mesékre oly 
jelemző „hármasság" határozza meg kalandjaikat is. A Hajnal a harmadik 
erdőben „technikája" épp ezért az Ördögváltozás Csíkban vagy a Kivi-
rágzott kecskeszarvak c. Tamási-mesenovellákat juttatja eszünkbe. 
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hogy nem sokkal a Kalangya megindulása után egy szerény és bá-
tortalan levél kíséretében novellát küldött Szentelekynek, ki rögtön 
felfigyelt írása erejére, levegősségére, fiatalos lendületére. Bemu-
tatkozását azonban művek már nemigen követték. Aranyady Györ-
gyöt csakhamar ágyba döntötte fehérvérűsége, s alig huszonkét éve-
sen meghalt.32 

Fönnmaradt néhány novellája elsősorban a Kalangya átlagter-
mése felől szemlélődve érdekes ma már. Aranyady György ugyanis 
jóval tapasztalatlanabb író volt annál, semhogy a vélt vagy valós 
olvasói igényekkel komolyabban törődhetett volna. Leírásaiban, no-
vellahősei rajzában épp ezért kerülte a stilizálást, a szívhez szóló 
fordulatokat, de az eredetieskedést is. Akár a Csillaghullás33 folyton-
folyvást kereplő, kissé vadóc, egészséges erotikájú Ankáját, akár a 
Három óra múlt öt perccel3i borgőzös zugkocsmáját, vendége'nek 
galériáját fürkésszük, elsőként a retust csöppet sem kedvelő írói 
képzelet munkája tűnik szembe. Legfrappánsabban talán épp a má-
sodikként említett novella alábbi részletében: „Kopott melódiák 
szálltak felfelé és ütődtek bele a pince alacsony boltozatába, mely-
ről itt is, ott is megfeketedett pókhálók lógaszkodtak lefelé. Olyan 
volt ez a füstös lyuk, mint egy kulissza valamelyik orosz filmből, 
vagy mint egy dekoratív hazugság a Montmartre-ról. Azonban a 
Montmartre-on finom selyemszálakból szőtt műpókhálók csalogatják 
az amerikai hisztérikákat, akik pénzükért meg is kapják azt, amit 
akarnak: szagtalanított, megtisztogatott, micisapkás, tarkatrikós bo-
yokkal körített műszegénységet. Itt azonban, e piszkos odúban, a 
lecsüngő pókhálók alatt s kósza zűrzavarban már nem komédiázott, 
sőt nem is álmodott, hanem élt az európai, vagy ami nekünk sokkal 
több, a bácskai nyomor." 

Aranyady Györgyben tehát egyfajta realista igény munkált, 
mely semmiképpen sem tudott megelégedni a valóságot meghazud-
toló vagy azt eszményivé átképező alkotói magatartással. Szemláto-
mást a „pannon nyomorúság" látványa nyűgözte le, s ha maradt 
volna ideje hozzá, a helyi színeknek nyilván olyan sötéten gyön-
gyöző árnyalatait örökítette volna meg, melyek ma is hathatósan 
támogathatnák Szenteleky elméletét. 

Rendhagyó s főként rendhagyó mivoltában figyelmet érdemlő 
szigete a kalangyás kisprózának Kende Ferenc novelláinak sorozata 
is. Kende világjárt emberként érkezett Vajdaságba. Már az első há-
ború előtt a kubizmusról értekezett a Nyugatban, Bécsben könyv-
kiadó vállalata volt a proletárdiktatúra után, később Párizsban szer-
kesztősködött, személyesen ismerte Picassót, s vajdasági lakását is 
ismert mesterek munkáinak reprodukcióival próbálta otthonosabbá 

32 Az Aranyady György életéről és haláláról szóló adatokat Herceg János 
nekrológjából merítettük (K. 1935. 2. sz.). 

33 Ezt a novellát küldte meg Szentelekynek 1932 őszén (K. 1932. 8. sz.) 
34 Akácok alatt, délszlávországi magyar írók novellái. I. rész. Jugszláviai 

Magyar Könyvtár, Subotica, 1933. 
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tenni.35 A szó legnemesebb értelmében művészetpártoló volt tehát, 
ki szüntelenül alkotói körökben forgolódott, minthogy azonban ön-
teremtő lázak nem nyugtalanították, ereje nagy részét szervező mun-
kába ölte. S ha irodalmunk alacsony értékszintje nem jelentett vol-
na számára kihívást, lehet, hogy sohasem is fog hozzá novelláinak 
sorozatához. 

Önéletrajzi elemekben bővelkedő elbeszéléseit Péter nevű hőse 
kapcsolja egybe füzérszerűen. Péterben Kende Ferenc egy olyan 
intellektuális figurát mintázott meg, amelyhez hasonlót hiába is 
keresnénk a korabeli vajdasági magyar irodalomban. Fiatalon „be-
barangolta Európa metropolisait", s életének abban a válságos idő-
szakában érkezik haza gyerekkorának „torontáli" tájaira — és a 
Kalangyába is, persze —, amikor már „szörnyen megutálta a mo-
dern európai embertypust, összes szokásaival, gondolkodásával, mű-
vészetével, bölcseletével, civilizációjával együtt", s a mindig is 
teherként cipelt „nagy meghasonlottság" különösképpen elhatalma-
sodott a lelkében.36 Egy életidegen, világhiánytól szenvedő hőssel 
állunk tehát szemben, aki hol Bécsben, hol Rouenban, hol pedig 
Párizsban bukkan föl a közelmúlt útjain járva, s egyúttal teljesen 
fesztelenül labdázgatva a modern művészvilág neveivel, irányzata-
ival. A novellák érdekességét azonban nem ezekben a periferikus 
mozzanatokban kell keresnünk, ezekben még akár az írói exhibicio-
nizmus jegyeit is láthatnánk, hanem abban a felülemelkedett, sze-
líden sziporkázó iróniában és nem múló zaklatottságban, mely Péter 
alakját előremutató módon meghatározza és áthatja. Nagy kár tehát, 
hogy Kende Ferenc nem tudott novellisztikus szituációkban gondol-
kodni, s valójában a szerkesztés „tudománya" sem adatott meg neki, 
minek következtében a Péter-sorozat nem haladhatja meg az izgal-
mas nyersanyag határait. 

Szirmai Károly víziói 

A Kalangyának, a két háború közötti korszaknak, sőt irodal-
munk egész történetének egyik legeredetibb novellistája Szirmai 
Károly. Az alatt a több mint negyven esztendő alatt, amíg aktívan 
tevékenykedhetett, novellisztikája témák és hangulat dolgában alig 
változott. A kisebb-nagyobb súlyponteltolódások ellenére művei egy-
séges ihletésűek, s a létélmény azonos vagy rokon vonásait dombo-
rítják ki. Nem véletlen hát, hogy a felszabadulás után nemcsak visz-
sza-visszatért fiatalabb kora prózavilágához, nemegyszer címváltoz-
tatássál vagy anélkül „aktualizálva" egy-egy korábbi irását, hanem 
az időközben ismertté vált novellákat is állandóan javítgatta, s a 
szokásos stilisztikai csiszolás mellett olykor koncepciózus módosítást 

35 Ezen adatok kapcsán 1. Herceg János Két világának A Péter-novellák szer-
zője c. fejezetét; Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1972. 195—209. 1. 

16 Péter fohásza, K. 1932. 5. sz. 
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is eszközölt struktúrájukban. Művei tehát, legszebb bizonyságaként 
annak, hogy állandó élményiséggel állunk szemben, öregségére sem 
hűltek ki, nem váltak közömbössé számára. 

Első novellája, a Két lélek37, mint önéletrajzából tudjuk, nem 
sokkal azután keletkezett, hogy joghallgatóként elvállalta „egy gaz-
dag fővárosi család bukott fiának tanítását" a Regnum Marianum-
ban.38 A konkrét élménynek megfelelően a novella cselekménye a 
botcsinálta nevelő és a buta diák együttlétén, kényszerű egymásra 
utaltságán alapul. „Fönn, az emeleti szobák egyikében viszamaradt 
tanuló mormolta törődött szomorúsággal az elmulasztott leckéket, 
míg nevelője lassú léptekkel s tűnődő arccal méregette végig a pad-
lózatot" — vázolja Szirmai az alaphelyzetet már az első bekez-
dések egyikében, majd lépésről lépésre feltárja azokat a lelki 
mozzanatokat, melyek a nevelőt tanítványa felképeléséig, a diá-
kot pedig a panaszos, csillapíthatatlan zokogásig elvitték hogy 
aztán a közelgő húsvét ünnepére gondolva, mindkét magányos és 
szeretetlen lélek egymásra találjon végül. Maga az érzelmességbe 
átcsapó történet igen messze van még az emlékezetes Szirmai-no-
vellák világától, megoldásainak egyike-másika azonban már a későb-
bi írót sejteti. 

Minthogy Szirmai Károly témái rendszerint belső témák, a lélek 
síkján merülnek fel, a környezetfestő párhuzamok már ekkor s ké-
sőbb is jelentős szerepet játszanak írásművészetében. Leggyakrabban 
már novelláinak indításában megrajzolja a helyszínt. Ennek dimen-
zióit. színeit, a rajta észlelhető mozgásokat, a róla felszálló hango-
kat mindig egy erős lelki impulzus határozza meg, amely később 
elemi erővel tör fel a kontextusból. A környezetfestő párhuzamok 
olykor rejtettek, kifejtetlenek maradnak, csak az expozícióban lel-
hetők fel, máskor azonban végigvonulnak az egész novellán, s ilyen-
kor az indulat hullámverésének erősödésével a természeti erők di-
namizmusa is növekszik, a táj metamorfózisa is szembeszökőbb. 

Ez utóbbi megoldást már a Két lélekben megfigyelhetjük. „Még 
csak néhány nap volt hátra húsvét ünnepéig. Az internátus komor 
épülete hideg szomorúsággal meredt a nyugtalan színezetű égbolto-
zat felé, s olyannak tűnt fel, mint valami kihalt régi házkolosszus... 
Köröskörül s a néptelen utcákon március hó szeszélyes szélvihara 
járta furcsa táncait, s fölszedte a földről a port s a könnyebb szeme-
tet, hogy elvigye szárnyain messze tájakra" — olvassuk a novella 
elején, s a környezetfestő jelzős szerkezetekben, szintagmákban nem 
nehéz fölismerni a belső szorongás jegyeit. A hideg szomorúság, a 
nyugtalanság, a kihaltság képzetét éppúgy a novellaírás pillanatának 
hangulata csalogatta elő, akár a messze tájakét, melyek felé holt-
ponthelyzetéből kimozdulni óhajt a lélek. A párhuzamosság egybe-
mosódó elemei azonban nemsokára már külön válva mutatják ma-
gukat, s amilyen mértékben fokozódik a nevelő-hős diszharmóniája. 

37 Élet, 1910. 10. sz. 
38 önkeresés, a Verbászi Művelődési Otthon kiadása, 1970. 26. 1. 
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oly mértékben növekszenek a kinti világ fenyegetései is. Az imént 
még nyugtalan színezetű égboltot „bánathozó, szomorú nagy felle-
gek" lepik el, a szél a furcsa táncokról „erősbödő zörgésre" vált át, 
majd az elcsattanó pofon után „lomha, terhes fellegek" borítják 
homályba a szobát, s olyan „különös, misztikus hangulatot" sugá-
roznak, akárha „fojtogató, ólmos szellemek" ülnék meg a „levegő 
szárnyait". 

A novella hatásfokát növelő, talán már ekkor belső kényszerből 
alkalmazott párhuzamosításnál is fontosabb azonban, amit az író 
alteregója az „elgyötört fiúnak" önmagáról megvall: „— Nem va-
gyok én rossz és kegyetlen, csak nagyon-nagyon szerencsétlen. Mióta 
kidobtak a világba, s mindenki elhagyott, sokszor hiányzik belőlem 
a lélek. Ilyenkor nem tudom, mit teszek. De valamit tennem kell, 
mert úgy érzem, hogy megőrülök. Én sajnálom magát, mert át tu-
dom érezni: mily méltatlanul bántják, s bántottam én is. Sajnálom 
és szeretem, mert valami azt súgja, hogy egy utunk lesz az életben." 
A világba dobottságnak, a magányosságnak, a lélek kiürültségének 
ez az állapotrajza Szirmai Károly létélményének ősképletét kínálja, 
a megsejtett „azonos út" fogalmának pedig akár jelképes értelmet 
is adhatnának, hisz írónk csakugyan „bukott" diákként élte le életét, 
s a végső kérdésekkel szembesülve, csak kimagasló alkotások révén 
szoríthatta háttérbe ideig-óráig „bukottságának" kínzó tudatát. 

Két lélek című novelláját huzamos, majd két évtizedes hallga-
tás követte. Még mielőtt tehetségére fölfigyelhettek volna, vissza-
vonult műhelyébe, s így íróvá érésének folyamatáról a nyilvánosság 
mit sem tudott. Arról azonban, hogy a Két lélek megjelenése után 
sem tétlenkedett, nem csupán önéletrajzának vonatkozó részei ta-
núskodnak-0, melyekben felgyülemlett műveinek kétszeri elkallódá-
sáról számol be, hanem az is, hogy amikor újra publikálni kezd, 
már a kiforrott író magabiztosságával szólal meg. Verbászon való 
letelepedése, irodalmi életünk mozgalmasabbá válása, majd később 
Szentelekyvel kötött barátsága jótékonyan serkentette tehetségének 
gyors kibontakozását. Viszonylag rövid idő alatt, a húszas évek vé-
gétől a harmincas évek elejéig formába öntötte mindazt, ami tartó-
san foglalkoztatta képzeletét. Legtermékenyebb periódusa volt ez, 
amikor is novellavilága maradéktalanul elnyerte jellegzetes kon-
túrjait. Némi túlzással azt is mondhatnánk akár, hogy a későbbiek 
során újabb csúcsokat már nem is hódított meg, csupán írásai össz-
képét gazdagította a megváltozott idők kínálta színekkel és hangu-
latokkal. S ez érthető is, hiszen Szenteleky halála után a Kalangya 
körüli teendők eltompítják ihletét, s annyira lekötik energiáit, hogy 
noveUaírásra ritkábban marad ideje. 

Jellemző azonban, hogy amikor 1927 őszén másodszor is közön-
ség elé szeretne állni, még semmi sem fűzi irodalmunkhoz. Magyar-
ország felé figyel, a magyar irodalmat tartja mértékadónak, s épp 
ezért A holló, a Veszteglő vonatok a sötétben és A vén diák kará-
39 önkeresés, i. m. 27. és 30. 1. 
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csonyi álma című munkáit magában foglaló küldeményével a Nap-
keletet s nem a Bácsmegyei Naplót keresi föl. A válasz csakhamar 
megérkezik40, s ebben Tormay Cécile nemcsak arról tudósítja Szir-
mait a maga „nagyasszonyi" hangján, hogy a kézhez kapott anyagot 
szíves örömest közölni fogja, s újabb írásokat vár tőle, hanem egy-
úttal őszinte megbecsüléséről is biztosítja őt. „Tehetsége meglepett 
és megilletett" — biccenti meg fejét Verbász felé, s nem nehéz 
elképzelni, mekkora ösztönző erővel hathatott ez a gesztus az unal-
mas aktákkal bajlódó, névtelen cukorgyári hivatalnokra. 

Minthogy azonban Tormay Cécile végül mégis csak az első két 
novellát tette közzé a három közül, Szirmai Károly eleinte tévesen 
mérte föl önnön lehetőségeit. Abból a felismerésből kiindulva, hogy 
világát elsősorban a látomásos próza eszközeivel dokumentálhatja, 
s a lét egy-egy sarkalatos kérdésére épp víziói révén adhat művészi 
hitelű választ, „általános emberi" témák felé kezdett tájékozódni. 
Nem gondolta tehát végig, hogy sem A hollót sem a Veszteglő vo-
natok a sötétben-1 nem témájuk általánossága élteti, hanem a na-
gyon is személyes karakterű indulat. így aztán írói kibontakozásá-
nak útját átmenetileg egy olyan műfajban vélte felfedezni, melyet 
gondolati víziónak nevezhetnénk. 

Novellát szerkeszt pl. a képzelt jövendőről, amikor majd ön-
magát irtja ki a „tökéletes kémiai-technikai felkészültségű Ember", 
s a „beköszöntő, felhőtlen téli alkonyatokon a végtelen puszta nyu-
gati peremén — mert puszta, egyetlen puszta lett a Föld — lassan 
elvérző, gyilkos hallgatással merül le a nap".41 A sziszüphoszi le-
gendát élesztgetve, „korképet" fest a nagybetűs Életről, amint „gyö-
nyörű, mezítelen, izmos alakjával egy kőoszlopnak támaszkodik", 
és elégedetten, derűs közönnyel néz végig a roppant acélkereket 
évmilliók óta görgető páriák seregén 42 A lét céltalanságát, mélyebb 
értelmének hiányát, illetve az „örök enyészet" hatalmának kikezd-
hetetlenségét bizonyítandó, a „szavak múzeumán" kalauzolja végig 
olvasóját.43 

Ezek a gondolati víziók, lévén hogy jobbára nélkülözik a sze-
mélyes élmények feszítő erejét, minden nyelvi cizelláltságuk ellenére, 
vagy épp azért, megrekednek a jellegzetesen irodalmi ízű példáza-
tok szintjén, s az általános érdekű, „örök" nagy problémákat para-
dox módon csak közepes egyediséggel tudják fölvetni és kiélezni. 
Mégsem érdektelenek azonban, mert nélkülözhetetlen támpontokat 
kínálnak Szirmai Károly szorongásokkal és kényszerképzetekkel 
küzdő hőseinek jobb megértéséhez. Legjellemzőbb közöttük a Sza-
vak múzeuma, melyben a hérakleitoszi dialektikának pesszimiszti-
kusan értelmezett változata dominál. Egy világon túli, „nagy ho-
40 A levél fakszimiléjét 1. A magányos óriás I. kötetében, i. m. 303. 1. 
44 A tűzhely előtt (a Holnap margójára), Reggeli Üjság, 1930. XI. 16. 42 Elet és halál, korkép, Reggeli Üjság, 1930. X. 26. 
43 Szavak múzeuma, K. 1932. 6. sz. — Alaposan megkurtított, „újraértelmezett" 

változatát a Falak, puszta falakban (Forum Könyvkiadó, Űjvidék, 1970) 
is közzétette Az idő múzeuma címmel. 
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mokpusztaságban" áll a monumentális épület, legnagyobb termének 
ajtaja fölött a felirattal: „Semmi sem állandó, csak a folyamatos 
változás." A szentencia midenekre vonatkozó igazsága nyugtalan-
sággal tölti el a novella cicerone szerepben föllépő hősét. A termé-
szeti jelenségek önnön ellentétükbe való átcsapásának tényét még 
hűvös fegyelemmel magyarázza el barátjának, mondván, hogy a 
sudár törzsű fa is azért hajt újabb és újabb leveleket, hogy „azok 
is gyarapítsák az új életet tápláló rothadást". Amikor azonban az em-
beri élet és gondolkodás szféráiról szól, hangja már indulatosan 
megremeg. Az „elmúlás szobájában" így fakad ki: „Nézd: mennyi 
cserépdarab hever a roppant teremben. Látod ezt a kicsiny hal-
mot? A te életed az. Összetördelt dirib-darab cserép. Hiába próbá-
lod meg rekonstruálni. Hiszen százszor meghaltál azóta, hogy szü-
lettél." Mélyen átéli tehát a lét abszurditását, az emberi szellem 
mindenségigénye és anyagba zártsága között feszülő feloldhatatlan 
kontroverziát. S ezt az élményt még spekulatív úton sem építheti 
le, hisz a múzeum felett semmiféle transzcendens erő nem őrködik, 
csak az „elmúlás finom pora" hull szüntelen. Innen van, hogy a 
novellabeli cicerone az életre hívott gondolat azonnali pusztulása, 
feltámaszthatatlansága kapcsán előbb borzadva szögezi le, misze-
rint eszmefuttatásainkat „meghaló szavakba koporsózzunk", majd 
utóbb hozzáteszi még: a „gondolatmélység csupa rom, csupa hulla". 

Érthető, hogy az az író, akiben ennyire mindennapi, sőt min-
den-pillanatú vendég a halál, tartósan kívül érzi magát a lét folya-
matain44, s „kiűzöttségének" tudatában nem tehet mást, mint a Füst 
Milán emlegette „igazán kitűnő lélek"45: akkor is dolgozik, ha tisz-
tában van is vele, hogy munkássága szemernyivel sem enyhítheti 
azt a reménytelenséget, melyet a földi élet látványa kelt benne. 
Mert egyszerűen nem hagyhatja cserben tulajdon szenzibilitását, 
mely e látvány befogadására és átélésére képesítette. Mert a meg 
nem lelhető végső értelem híján az alkotómunka értelmességével 
próbálja ellensúlyozni halálba forduló pillanatait. 

Szirmai Károly alapélményeinek forrásvidékét tehát a lét és a 
nemlét „között" húzódó határsávon kell elképzelnünk, annál inkább, 
mert novellahősei is innen, erről a sávról indulnak, ide érkeznek, 
innen lépnek át a semmibe, vagy éppen innen próbálnak elmene-
külni. Egyikük azon kapja magát, hogy lassanként elidegenedik kör-
nyezetétől, hogy fölöslegessé vált, „kiszakadt a világból", s miután 
ez az érzés mindinkább elhatalmasodik rajta, a novella záradéká-
ban egy „végtelen, szürke mező" felé veszi útját, ahol előbb a karját 
és lábát, majd a törzsét veszti el, s nesztelenül belevész a feloszlani 
nem tudó örök szürkületbe.46 Másikuk ezzel ellentétben épp súlyos, 

44 A létből való „ki-kimaradozás" kérdéseit Szirmai Károly lírája kapcsán 
Bori Imre világítja meg körültekintőbben A jugoszláviai magyar irodalom 
történeté ben, i. m. 195. 1. 

45 Füst Milán naplója, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1976. II. 13. 1. 
46 Gusztáv — Reggeli Újság, 1931. VIII. 9. 
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nemlétbe hajló pillanatai elől siet a remélt bizonyosság felé, ám 
végül rezignáltán kell megállapítania mégis: „Hiába futunk magunk 
után, igazán úgysem érhetjük el soha. Elért vágyainkból csak her-
vadt rózsalevelek maradnak a kezünkben."47 A határmezsgye-szi-
tuáció e két változata mellett természetesen egy harmadik is föllel-
hető Szirmai Károlynál. Ebben az önkereső lázak nem vezetnek fi-
zikai pusztuláshoz, de nem lobbantják föl a helyzettudatosítás bá-
gyadtan szomorkás fényeit sem, hanem egyszerűen meghagyják a 
hőst „köztes" állapotában, s a cselekmény sodrát a szorongás növek-
vő impulzusai adják meg. A Köd48 kopottas férfiát pl. kezdettől 
fogva egy nagyváros „áthatolhatatlan, végtelen ködmezején" látjuk, 
ahol mindent „misztikus szomorúság" itat át, kiváltképp persze a 
„passzív lelkű", csak „eltöprengni tudó" hőst. A benti és a kinti 
volóság között teljes a megfelelés a novellában, ezt azonban nem 
bontja meg az író, hanem a hős céltalanságérzetét és nyugtalan-
ságát már-már rémtörténetekbe illő részletekkel növelve, nyitva 
hagyja a szöveget. 

Szirmai Károly emlékezetes novellafigurái tehát rendkívül moz-
gékonyak: hol egy kőszénfüstös alföldi vasútállomáson toporognak 
útra készen, hol valamely végtelen pusztaságon vonszolódnak céljuk 
felé, hol pedig, utazásuk végpontját elérve, régi épületek és utcák 
között kószálnak fáradhatatlanul. Tévedés lenne azonban azt hinni, 
hogy erre a dinamizmusra azért van szüksége Szirmai Károlynak, 
mert ismételten az „utaztatás" tapasztalataira akarja alapozni tör-
ténetei eseményvilágát. Erről szó sincs. Nem a tér dimenzióira fi-
gyel, nem a térbeli távolságok legyőzése során felgyülemlő élmények 
érdeklik, hanem a mindenütt ható idő. S nem véletlenül. Hiszen 
Szirmai Károly sohasem tartozott azok közé, akik megújulón a min-
denkori pillanatnak tudnak élni, s változatlan hévvel árasztják ma-
gukból a múlt és a jövő gondjait lefojtó életességet, hanem inkább 
azon elsápadok egyike volt, akik túl korán rádöbbennek az időre, 
arra, hogy a pillanat, a „szent jelenvalóság" valójában múlt, s a 
végtelen szálán nincs egyetlen olyan biztos pont sem, amely defi-
nitív megnyugvást hozhatna. Más szóval, a „világba dobott", a „vi-
lágból kiszakadt" Szirmai Károly nem csavargó-prózát vagy pláne 
szépprózai bedekkert kíván nyújtani novelláiban, hanem a jelent 
szeretné visszaállítani, s épp ezért hősei sem találékony, rafinált 
„picarók", hanem zaklatott lelkű idővándorok, kik az adott pillanat 
nyűgeit elvetve, egyfajta komor mohósággal ismételten útra kelnek 
az eltűnt idő nyomában. Ifjúságuk vérosába vagy halottak közé 
sietnek, hogy megleljék önmagukat, megérkezve azonban csaknem 
kivétel nélkül elbuknak: vagy a „sárga képű" halál csúfolja meg 

,'7 Marianne. — A Mi Irodalmunk, 1931. VIII. 2. — Rövidebb, mellékszerep-
lőket kiiktató s részben megváltozott mondandójú változata Utazás a 
vágyak városában címmel. A csend uízíoiban is olvasható; Forum Könyv-
kiadó, Novi Sad, 1965. 

48 A Mi Irodalmunk, 1931. V. 10. 
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őket, vagy arra ítéltetnek, hogy kilátástalanul, reményvesztetten 
újra vándorútra keljenek. 

Mindezek a színterek és hősök, illetve novellák és variációik 
az esetben igazán meggyőzőek, ha mondandóját Szirmai Károly nem 
valamely részletező eseménysor vagy mikroreáliákat halmozó életút 
révén kívánja sugároztatni, hanem magát a létélményét fejleszti 
„történetté"; érzelmi vízióvá. Ilyenkor pontosan az történik, amit 
élete alkonyán ő maga is fölismert, leszögezvén: „Mindig is a való-
ság egy eleme szolgált kiindulópontul ahhoz, amin aztán kibonta-
kozott a fantáziám."49 Valahányszor „egy elem" szabadítja föl 
ugyanis képzeletét, témája „mindig bizonyos formát kényszerít" rá™, 
s nem ad alkalmat arra, hogy szövege fellazuljon vagy a szokványos 
nyelvi „csipkézés" tartományaiba tévedjen. Míg „elbeszélő" prózá-
jában, az írói távolmaradás eklatáns bizonyságaként, képei és mon-
datai namegyszer üres sémák csupán, addig az érzelmi víziókban a 
képzelet izzása a szöveg minden rétegében funkcionálissá teszi a 
nyelvi eszközöket. 

Szép példája ennek a „Hé, korcsmáros, italt adjál !"5i Akár 
annyi más Szirmai-műben, a helyszín itt is a végtelen pusztaság, 
melyet a lét és a nemlét közötti határsáv jelképének is fölfogha-
tunk. A novellahős véget nem érő éjszakában vándorol, „furcsán 
derengő félhomályban", ahol hosszú hónapok, sőt évek után sem 
virrad meg soha. A szürkületbe kényszerített, változatlan idő ha-
lálközelséget sugall, s ezt az érzetet a térábrázolás csak elmélyíti. A 
csukott szemű házak, a néma vizek, a rezzenéstelen levelek, a 
messziről érkező, fáradt szekérzörgés, az önmagába visszatérő út 
mind-mind egy nagyfokú félelem megszólaltatói, s arra engednek 
következtetni, hogy Szirmainál, mint Herceg János már a harmincas 
években megfigyelte, csakugyan az „anyag potenciális kisugárzásai 
mozgatják az embert és viszik a boldogtalanságba".52 A felbukkanó 
tárgyak ellenséges közönyt árasztanak, hideg, fémes fényt vernek 
vissza, elátkozottság övezi őket, mi több, olykor mintha lesben is 
állnának, pusztába vetettségüket és bénultságukat megbosszulandó. 
Ez azonban korántsem azt jelenti, hogy a tárgyak és jelenségek csak 
a hangulatteremtés szimpla eszközei vagy kulisszái itt. Ha jobban 
odafigyelünk, csakhamar kiderül, hogy világon túli lepusztultságá-
ban maga az anyag, maga a táj is mélyen szenved és megváltást 
szomjaz ezekben a novellákban, ékesen bizonyítva, hogy Szirmainak 
valóban különös hajlama van az „anyagias irracionalitásra", az 
„anyag lelki honvágyának érzékeltetésére".53 E sajátos kettősségből 
következik aztán az érzelmi víziók totalitása. Hőseinek ábrázolása 

49 A Vlaovics Józsefnek adott interjúban, Dolgozók, 1970. IV. 10. 
50 Szántó Andornak adott interjújában, Jugoszlávia Magyar Üjság, 1933. III. 

30. 
51 K. 1933. 8. sz. 
52 Bácska mint irodalmi nevelő, K. 1938. 8—9. sz. 
53 Reményi József észrevétele 1939. május 15-én írt levelében; A magányos 

óriás I., i. m. 59. 1. 
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közben ugyanis Szirmai szabadon mellőzheti a lélektani elemzés szo-
kásos módozatait, hiszen a „valóság" rőt fényében az alakok ben-
sőjében lejátszódó folyamatok is megmutatkoznak közvetve, és for-
dítva: az alakok zaklatottságában az „anyag" szenvedése és fenyege-
tése is üzen. 

A kül- és belvilágnak ezt a diszharmonikusságában is harmo-
nikus egységét természetesen csakis a tárgyi valóság pilléreinek 
elmozdításával teremthette meg Szirmai Károly. Az „elvesztett idő", 
az „egymásba folyó nappalok és éjszakák", a nem múló „halvány 
derengés", a „bizonytalan lebegés" vissza-visszatérő motívumi no-
velláinak, s épp ezért érzelmi vízióinak a Halottak látogatása54, Az 
utolsó ház55 és a „Hé, korcsmáros, italt adjál!" által alkotott vonu-
lata álomszerű vonásokban is bővelkedik. Kritikánk, irodalomtör-
ténetírásunk eleddig főként Szirmai „expresszív szubjektivitását" 
emelte ki, holott az iménti tünetek szürrealista látásmódjának kér-
dését is fölvetik, különösen ha számba vesszük, hogy ezekben a 
víziókban a nyelv expresszionista „rianásait" tempósan részletező 
mesélés, egy visszafogott hang váltja föl. Ez persze nem annak a 
jelzete, mintha programszerűen tájékozódott volna az ekkor még 
európai viszonylatban is újnak számító szürrealista törekvések felé. 
Erről már csak azért sem lehet szó, mert képzelete túllendüléseiben 
nyoma sincs az automatizmusnak, a csodák keresésének, a fantasz-
tikum hajszolásának. Sőt, prózavilágának „valóságfelettisége" oly 
mértékben függvénye életérzésének, hogy voltaképpen az érzelmi 
víziók metafizikai jellegéről sem beszélhetünk. Megidézett halotta-
inak rajza, kikben torkig gyülemlik föl a „kikívánkozó szétoszlás", 
vagy pedig földszürke testük bemélyed, „mint a tészta vagy a puha 
agyag, és úgy marad", semmiféle transzcendens érdeklődésről nem 
tanúskodik. S a külvilág elemeinek elmozdítása sem annak határo-
zott igényéből ered, hogy az adott valóságot egy épebb és felsza-
badultabb másikkal kellene helyettesíteni, hanem inkább abból az 
írói intencióból, hogy a lélek mélyrétegeinek híradása hiteles for-
mát nyerjen. Ilyenformán képzeletének kimozdulásait a „valóság-
felettibe" ösztönös szürrealizálásnak kell tekintenünk.56 

M A Mi Irodalmunk, 1931. I. 25. 
56 K. 1933. 1. sz. 
36 Bizonyos mérvű ösztönösség egyébként a szövegstrukturálásban is megfi-

gyelhető nála. Az „egy elemből" kiinduló látomás elvétve oly erős és túl-
feszülő, hogy a mondatok szerkezetét és rendjét is áthatja a torlódó spon-
taneitás. Igen tanulságos e tekintetben pillantást vetni azokra a nem je-
lentéktelen nyelvi különbségekre, melyek a Veszteglő vonatok a sötétben 
alapszövege és végső változata között állnak fenn. (Alapszövegnek a Köd-
ben c. kötetébe — Kalangya kiadása, Szubotica, 1933. — felvett novellát 
vesszük, végső változatnak pedig A csend vízióiban megjelent, általánosan 
ismert variánsot.) Az alapszöveget egy hipertrofáltságában semmitmondó 
információ vezeti be („Körös-körül olyan fekete volt az éj, mint soha más-
kor."), majd a víziót elbizonytalanító módon egymás mellett rohanó vona-
tokról esik említés. A száguldó szerelvényeknek ez az egymásmellettisége 
fölparcellázza az ismerős „végtelen pusztát", koordinátákat sejtet rajta, 
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A harmincas évek derekától kezdődően Szirmai Károly ihlete 
megcsappan, s bár novellistaként tovább is jelen van és jelen akar 
lenni a folyóiratban, az előző évek termésének színvonalát nem 
tudja megtartani. Igaz, megírja még a félelemteli, lázálomba tor-
kolló A sárga állomást57 és a Veszteglő vonatok a sötétben lazább 
szerkezetű, digressziókba tévedő, sápadtabb párját, a Marionett-ker-
tet58, elbizonytalanodása kézzelfogható jeleként azonban most már 
mind több „megható" és „realisztikus" történetet produkál. S épp 
ez a körülmény időszerűsíti azt a tünetet, melyet Tomán László 
érzékelt jó másfél évtizeddel ezelőtt: „Jellemző", hogy Szirmai té-
maválasztása legtöbbször eldönti egy-egy írásának értékét. Minél 
közelebb marad a valósághoz, minél nyersebben közli mondanivaló-
ját, annál kevésbé sikerül az írás, annál erőtlenebb, s minél inkább 
transzponálja a témát, minél mélyebben nyúl bele az emberi lélekbe 
— egészen addig, ahol a valóság már az álommal, a látomással ha-
táros —, minél inkább szabadjára engedi képzeletét, annál izgal-
magasabb, erősebb, meggyőzőbb az alkotása."59 E kettősség vitatha-
tatlanul fennáll, puszta konstatálásából azonban még nem derül ki, 
hogy a valóság-közelség mért rontja le, illetve a vízió-központúság 
mért növeli meg a novellák hatásfokát, 

A jelenség nyitja abban van, hogy Szirmai Károly, amint a 
maga nem éppen nagy regiszterű, ám annál intenzívebb szoron-
gásainak köréből kilép, és megpróbál lehajolni az „utcán heverő'' 
témák valamelyikéért, azonnal berápásodik a tekintete: egyszerűen 
nem tud tovább tájékozódni, nem tud különbséget tenni lényeges 
és lényegtelen között, hagyja, hogy banalitások kerítsék hálójukba, 
hogy információszegény szavak tolakodjanak a tollára, s mindez 
önképzőköri ízt kölcsönöz stílusának. Annál inkább, mert, mint 
már utaltunk rá, sokat emlegetett nyelvi precizitása is értékcsök-
kentőn érvényesül itt. Míg érzelmi víziói többségében épp a nyelvi 
kiszámítottság, a pedáns, fegyelmezett mondatszerkesztés fogja mű-
vészi szempontból releváns rendbe a látomás széttartó, „anarchikus" 
erővonalait (szó sincs tehát szabadjára engedett képzeletről), addig 

egyszóval épp magát a végtelenséget szűkíti le, akár az „egyforma kocsik" 
meghatározás később. Még szembeötlőbb azonban a látomás megtorpanása 
az első bekezdések után, amikor az „egy elemből" táplálkozó képsor már 
kipattant, és a szövegnek a tovagyűrűző hullámmozgáshoz hasonlóan ki 
kellene teljesednie. Ekkor egészen váratlanul a következő mondat tolakodik 
előtérben: „Sok idő telt el, s a vonat még mindig egy helyben állott." Az 
indításban még többes számban emlegetett vonatok sejtelmes holdudvara 
ezzel egy csapásra szertefoszlik, és az egyes szám már csak egy megszo-
kott, mindennapi vicinálisra asszociáltathat. Ezek a döccenők azonban a 
prózavers derekára eltűnnek, s éppoly növekvő borzadással haladunk az 
objektiválódó csönd felé, akár a végső változatban. 

57 K. 1935. 7. sz. 
5(1 K. 1938. 8—9. sz. — A veszteglő vonatok a sötétben és a Marionett-kert 

közötti eltéréseket Faragó Kornélia elemzi értőn A Szirmai-víziók kibom-
lásának módozatai c. dolgozatában; Űj Symposion, 1976. 137 sz. 

39 Víziók és valóság között. — Híd, 1965. 6. sz. 
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a „megható" és a „realisztikus" történetekben ugyanez a kiszámí-
tottság elveszti funkcióját, s egy absztrakt, tartalmatlan, olykor 
iskolás nyelvi szépség és ízlés közvetítőjévé fokozódik le. Némi-
nemű groteszk bájt csupán az ad a Bencsik Kálmánok, Jávorka 
Ádámok és Dér Andrások életéről szóló novelláknak60, hogy az írói 
képzelet halálosan komolyan, a távolságtartó irónia legkisebb jele 
nélkül sorakoztatja föl bennük a merőben bagatell dolgokat is. Ez 
azonban már nem esztétikai kérdés. 

Majtényi Mihály intermezzója 

Attól fogva, hogy A planétás ember című elbeszélésével Szen-
telekyt fölkereste61, Markovics, illetve 1939-től Majtényi Mihály 
több-kevesebb rendszerességgel publikáló, állandó munkatársa lett 
a Kalangyának. — egészen 1944 nyaráig. Némi túlzással azt is mond-
hatnánk, hogy pályája jó tíz éven át a Kalangya vonzáskörében 
alakult, hisz a Kokain62 után keletkezett s irodalomtörténetírásunk 
által ma is számon tartott novelláinak túlnyomó részét épp a folyó-
iratban tette közzé. 

Ha e tucatnyi művét egész opusa felől közelítjük meg, azon-
nal kitűnik, hogy voltaképpen egy hosszúra nyúlt intermezzo ter-
méséről van szó. Századunk negyedik évtizedében ugyanis Maj-
tényi Mihály még nem távolodott el egészen íróságának első kor-
szakától, annak izgalmas kérdéseitől és ma is olvasható eredményei-
től, ugyanakkor azonban a cselekményközpontú, könnyedén mesélő, 
magát az előadásmódot esztétikai értékké emelő novellának azon 
típusára sem talált még rá, melyet jellegzetesen majtényisnak tart 
mindmáig a köztudat. Ilyenformán, ha csak futólag is, ki kell tér-
nünk indulásának éveire.63 

Irodalomtörténeti közhely ma már, hogy a Bácsmegyei Napló 
1927-ben pályázatot hirdetett kisregényre, s ezen Markovics Mihály 
harmadik díjat nyert. A bíráló bizottság „figyelemre méltó, tehet-
séges munkának" minősítette Mocsár című pályaművét, egyúttal 
azonban megállapította azt is, hogy a „minden tekintetben irodalmi 
becsű, jó vajdasági regényt ez a pályázat nem hozta felszínre". A 

60 Itt a Bencsik Kálmán utolsó estéje (K. 1936,. 6—7. sz.), a Jávorka Adám 
pünkösdi királysága (K. 1935. 3. sz.), a Dér András eljegyzése (K. 1937. 1. 
sz.) és a Dér András karácsonyestéje (K. 1937. 9. sz.) c. novellákra gondo-
lunk. 

61 K. 1933. 1. sz. 
62 A zentai Union Nyomdai Műintézet kiadása, 1929. 
63 Majtényi Mihály pályakezdésének fő sajátságait Bori Imre tárta föl első-

ként A jugoszláviai magyar irodalom történeté ben, majd A Mocsár és írója 
c. tanulmányában (Híd, 1971. 9. sz.) Ezt a képet egészítette ki aztán néhány 
újabb adalékkal Juhász Géza Majtényi Mihály c. kismonográfiájában (Fo-
tum könyvkiadó. Üjvidék, 1978). Itt jegyezzük meg, hogy a Majtényi indu-
lásával kapcsolatos idézetek zömét a Mocsárból s a fentebbi munkákból 
merítettük. 
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bizottság sommás ítélete ma sem szorul kiigazításra, mert a Mocsár, 
minden erénye ellenére, valóban felemás alkotás. 

Megírásának indítékát egy valószínűleg költött berlini újság-
hírbe rejti Majtényi: „Tegnap éjjel a Weimarstrasse egy átjáróhá-
zában két késszúrással megölték Christian Ilken 50 éves gyár-
tulajdonost. A tettest, aki rablási szándékkal ölt, a rendőrség ma 
hajnalban elfogta. A gyilkos orosz menekült, Arkadij Sztorozsenko 
újságárus, volt gárdakapitány." A Mocsár ennek a mottóként fel-
használt hírnek az előzményeit tárja föl, két regénysíkot alkotva. 
Az elsőn Ilken sorsát mondja el gyerekkorától kezdődően egészen 
addig, míg a háborús évek konjunktúráját kihasználva, a vagyo-
nos berlini polgárság soraiba küzdi magát, a másikon pedig, úgy-
szintén a gyerekkorig visszamenően, Sztorozsenko életét pergeti le 
addig az időpontig, midőn anyagi és erkölcsi romlása folytán „teg-
napi élete halvány epigonja" már csupán. Az egyenletesen „emel-
kedő", illetve egyenletesen „lefelé tartó" két regénysík aztán a rab-
lógyilkosság pillanatában összecsap, metszi egymást, s az író így, 
amellett hogy csatornát teremt a feszültség levezetésére, a véletlen 
hatalmát is hirdetheti, mert a gyilkos és áldozata nem ismerte egy-
mást, sohasem is találkozott. 

Módfelett banális lenne természetesen, ha a Mocsár a véletlent 
a szó szoros értelmében véletlenként kezelné, s pusztán azt a min-
dennapi igazságot óhajtaná illusztrálni, hogy az embert bárhol és 
bármikor fatális balszerencse érheti. Éppen ezért Majtényi Mihály 
megalapozza, körülépíti, sőt részben a szükségszerűség szintjére 
emeli a maga véletlen-élményét. A fiatal Ilkent, csaknem akarata 
ellenére, odaküldi annak a merényletnek a színhelyére, ahol Szto-
rozsenko apjával végez a három revolvergolyó. Szemtanúvá avatja 
tehát, azzal a céllal, hogy leheletfinom kapcsolatot létesítsen a két 
név, a két család között, ami majd később megnöveli a rablógyil-
kosság súlyát, mi több, sorsszerű színezetet kölcsönöz neki. 

S az alakok rajzában is könnyen föllelhetjük az elkerülhetet-
len pusztulás tervszerűen beépített jelzeteit. Amint vagyonra tesz 
szert, és a konjunktúra „léghuzata" egyre feljebb emeli, Ilken 
mindinkább a pénzéhes, a munkásait kiszipolyozó és megalázó bur-
zsoá „típusa" felé közelít. Majtényit azonban hősének nem ezen 
unalomig ismert sajátságai érdeklik, hanem hogy mi történik a ben-
sőjében, miként kerül észrevétlen az „önzés és önimádás" szige-
tére, felpuffadt öntudattal, mit „mindenkinek, alatta állónak res-
pektálni kellett". Más szóval, Majtényi figyelmét az a folyamat köti 
le, melynek során Ilkent, akár az antik görög tragédiák némely 
hősét is, magával ragadja az istenek haragját kiváltó hübris. Mint-
hogy azonban Majtényi e vétséget megtorlandó nem támaszkodhat 
Apollónnak vagy akár a keresztény századok Istenének ítéletére, a 
véletlen csapdáját kell Ilken elé állítania. 

Sztorozsenko élete ugyancsak megmérgeződik. Bár őt a törté-
nelmi események szánandó áldozatának láttatja az író, nem töiódve 
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azzal, hogy mért kellett elbujdosnia az orosz földről, karakterének 
egynémely vonását mégis úgy domborítja ki, hogy aláhullása vár-
ható legyen. Sztorozsenko is „vétkes" ugyanis: az emigrációban 
makacsul meg akarja tartani gárdatiszti manírjait, egész korábbi 
életvitelét, s miközben kimentett vagyonának utolsó morzsáit is 
föléli, meg sem kísérel gyökeret ereszteni, talpon maradni. Nem, 
mert a cselekvésképtelen, passzív, lefékeződő regényhősök közül 
való, kiknek sorsa rendszerint zsákutcába torkollik. 

Majtényi Mihály tehát motiválja alakjai tetteit és viselkedé-
sét, szinte lépésről lépésre előkészíti bukásukat, ám végül — na-
gyon is kiszámítottan, persze — mégis a véletlennek szolgáltatja 
ki őket, mely így az elkerülhetetlen végzet dimenzióit nyeri el. 
Ez a megfoghatatlan, irracionális hatalom foglalkoztatja tartósan 
a fiatal Majtényi képzeletét, olyannyira, hogy a Mocsárban nem is 
tudja meghaladni a beszűkülő retrospektív narrációt. 

A Kokainban aztán tovább variálja élményét. „Mert hiszek a 
végzetben. Hiszem, hogy élnek különös lények körülöttünk. Ezek 
nevetve nézik a mindennap apró tülekedését, és kárörömmel inte-
getnek, ha valaki eljut az örvényhez" — írja már a kötet beveze-
tőjében, előre jelezve, hogy a témakört még korántsem merítette 
ki. S csakugyan, a novellákban hol halált hozó, hol karriert rom-
boló, hol pedig kényszerképzeteket kialakító módon újra meg újra 
közbelép a véletlen, s „kárörvendő" destrukciója azt példázza rend-
re, hogy hiába minden, az ember nem lehet a maga szerencséjének 
kovácsa. 

Indulásakor tehát Majtényi Mihály az élet rejtett mélyeit sze-
retné megvilágítani, azokat a régiókat, ahol mindennemű racionali-
tás elégtelennek bizonyul már. Nem a vajdasági táj és annak jelen-
ségei érdeklik még, hanem inkább a közép-európai ember sorsának 
rejtélyei, amit már korai műveinek alakjai és tájai is ékesen bi-
zonyítanak. Német, orosz, osztrák, holland vidékek színei villan-
nak itt föl lépten-nyomon a hányatott sorsú, úgyszintén „idegen" 
figurák mozgásterének kulisszáiként, s ez még akkor is határozott 
írói tendenciára vall, ha egyetértünk is Bori Imre észrevételével, 
miszerint Majtényi — már a Mocsárban — „amikor a pomerániai 
tájat akarja festeni, s benne Lüneburgot, akkor Becskereket látja 
valójában, a bánáti síkot az ősz fehér páráiban . . . " 

Rendkívül érdekes azonban, bár nincs benne semmi rendha-
gyó, hogy a harmincas években Majtényi Mihály (is) megtorpan, 
egyszerűen nem tudja a korábbi intenzitással tovább fejleszteni 
kisprózáját. Ennek egyik okát nyilván abban kell keresnünk, hogy 
időközben Szenteleky meghirdette a helyi színek elméletét, és a 
vajdasági elkötelezettség mellett kardoskodott. Emellett arról sem 
szabad megfeledkeznünk, hogy a háborús-forradalmas-ellenforradal-
mas évek emlékei fakulni kezdtek ekkorra, a gazdasági világválság 
mérséklődött, majd a jugoszláv királyság közállapotai is javultak 
valamelyest, s mindez enyhítette a lelkekben az irracionális hatal-
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máktól való félelmet, íróinkban pedig csillapította azokat a lázakat 
is, melyeket az avantgarde mozgalmak egészen friss eszközeivel 
próbáltak megörökíteni alig néhány évvel korábban. Logikus hát, 
hogy Majtényi is válaszúthoz érkezett, annál inkább, mert azt ta-
pasztalta, hogy ha felelősségteljes író akar lenni, legalábbis a Szen-
teleky mellé fölzárkózott írók szemében, akkor a lélek problémá-
iról a tájéira kellene helyeznie a súlyt. Az áthangolódás azonban 
igen lassú folyamat volt nála, s így elbeszélő művészetében az 
„első pályaszakaszhoz képest" nem is „játszódott le valami gyöke-
res változás, látványos fordulat".64 Ennek ellenére 1933-ból ránk 
maradt novellái, A planétás ember és az Akácok alattból ismert 
Dunai hajós már szemlátomást a kétfelé figyelés jegyében ké-
szült. 

Az elsőben kedvenc témájával kísérletezik újra, három orosz 
emigránst léptetve föl, ki éppoly siváran és reménytelenül tengeti 
napjait, mint Sztorozsenko a Mocsárban — aláhullása után. S Maj-
tényi fő motívuma is föl-fölbukkan itt. Előbb a világháború nyo-
mán „kerekedett végzetfellegről" és arról tesz említést, hogy 
„senkit sem kímél a sors, azokat sem, akiket szeretünk", később 
pedig, miután nagy utat jósol a planéta az egyik emigránsnak, 
távoli, idegen országba, papírra veti a következő mondatot is: „Nem 
felettünk, rajtunk kívül álló erők intézik-e sorsunkat?"65 

A Dunai hajósnak ezzel szemben már Gubica János hajósle-
gény a hőse, ki nem valamely megnevezetlen városban, de az Al-
Dunán, Giurgiu és Braila között tűnik elénk, amint halála felé 
ereszkedik a nagy vízen. A pusztulásra ítélt Majtényi-hősök egyike 
tehát ő is, ám sorsa nem irracionális erők közbeavatkozására telje-
sedik be, hanem mert egy román ..fatára" pazarolva félévi keresetét, 
sehogyan sem tud kiegyezni a lelkiismeretével, és részegségében 
öngyilkos lesz. A novella egy pontján, igaz, az ördög képében ismét 

64 Juhász Géza: Majtényi Mihály, i. m. 81. 1. 
^ A planétás embert tévedés lenne a Mocsár „forgácsának" vagy egyféle 

kései „nyúlványának" felfogni. Az orosz emigránsok huzamos időn át 
foglalkoztatták Majtényi fantáziáját, hisz elsősorban az ő sorsuk „bizonyí-
totta" számára, hogy a véletlen végzet hatalma legyűrhetetlen. Érthető 
hát, hogy 1944-ben ismét novellát ír róluk (Rosztopcsin generális, K. 1944. 
7. sz.), melyben a korábbi kezdeményeket árnyalja tovább. Akár a Mocsár-
ban, itt is föltűnik egy Sztorozsenko nevű figura, s akár A planétás ember-
ben, az emigránsok között itt is akad egy „vásári papagájos" és egy 
„törvényszolga a városházán". Ebben a novellában Majtényi írói maga-
tartása mégis egészen más. Az emigránsok itt már interakcióba kerülnek 
a gradnulicai néppel, mely a „muszkát" látva bennük, kegyelten tréfával 
rájuk dűti nagy üggyel-bajjal felépített deszkapajtájukat. A novella zára-
dékában azonban a goromba magyarok egyike ocsúdni kezd egy vérző 
orosz láttán, s szánakozva meséli társainak: „ — Olyan arca volt a szakál-
lasnak, tudjátok, mint Jézus Krisztusnak a passióban." Majtényit tehát 
ekkor, a végzetnek minden képzeletet felülmúló újabb viharában, már 
nemcsak az érdekli', hogy mi történik Sztorozsenkóival a maguk szigetvilá-
gában, hanem az is, hogy olvasója — itt és most — meglátja-e bennük 
az embert és önmagát 
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színre lép a végzet, hangja azonban iszonyú messziről érkezik, hi-
szen nincs hatalma Gubica felett: nem tehet mást, csak kárörven-
dőn kacag és a kezét dörzsöli, miután a „fekete hajóslegény" már 
betévedt az „utcájába". Valójában csak ez a mozzanat és a tragikus 
kifejlet idézi a Kokain világát, minden más: a hajósélet rajza, a ha-
jósok szokásainak részletes leírása és a nyugodt tempójú, színes 
mesélés már előre mutat. 

A két novella koncepcióbeli eltéréseit egyszerű lenne azzal ma-
gyarázni, hogy a Dunai hajósban, mert megrendelésre írta, Majté-
nyi, amennyire tehette, igazodni próbált a Szenteleky- féle követel-
ményekhez. Feltehetőleg közrejátszott ez is, a meghatározó jelentő-
ségű tényező azonban mégiscsak az lehetett, hogy novellaírása jö-
vőjét illetően épp ekkor éleződtek ki dilemmái. Mert gondoljuk meg, 
A planétás ember és a Dunai hajós után hosszú négy évre elhall-
gat, s amikor 1937-től ismét publikálni kezd, elbpszéléseinek újabb 
sorozata még mindig igen messze van mindennemű célirányos 
egységességtől. 

Előbb ötlet-novellákat ír, melyekben, a valóság mélyebb réte-
geit célozva meg, valamely különös, rendkívüli pillanat „prizmáján" 
át szemlélődik, s minden eseményt, fordulatot ennek a pillanatnak 
rendel alá. A lámpás kialszik66 jámbor és ügybuzgó tanár ura nap-
hosszat a könyveinek él elszigetelt albérletében, egy este azonban, 
áramszünet lévén, „véletlenül és házikabátban" lakásadói körébe 
csöppen, s megütközve ébred rá, hogy azoknak megszokott nyájas-
sága és udvariassága valójában alpári viszálykodást és gyűlölködést 
takar. A rendkívüli pillanat révén Majtényi Mihály letépi tehát az 
álarcokat, s végsőkig kiélezi a látható és a tényleges valóság ellen-
téteit. Maga is sejti azonban, hogy ez még csak életkép, de nem 
novella, s épp ezért egy különálló, poénszerű szerkezeti egységgel 
toldja meg a szöveget.67 

A falábú Tatár Andrásban68 az azonos nevű hős, akit topron-
gyos szerencsétlennek ismer és egy kicsit meg is vet az egész kör-
nyék, egy holdfényes estén betér a vendéglőbe, önérzetesen helyet 
foglal, urasan rendel, és iszogatni kezd. Később már szórja a pénzt, 
s miközben asztaltársait kocsmáról kocsmára invitálja, alakját egyre 
sűrűbb talányosság veszi körül, hisz „akinek szegény ember létére 
sok a pénze, az titkot rejteget". Mondanunk sem kell talán, hogy 
Majtényi épp ennek a titoknak az ötletéből bontja ki novelláját, és 

66 K. 1937. 3. sz. 
87 A novellásító poén így hangzik: „Sokat hánykolódott ágyában azon az 

éjszakán. Irt, egyre írt. Két levelet. Két hosszú levelet. Gyűlöletországba 
az egyiket, Szeretetországba a másikat. Szeretetországba egy lánynak aki-
nek bársonyos, meleg hangja van és lágy tekintete — Gyűlöletországba 
egy másik lánynak, akinek szikrázik a szeme a dühtől, és akinek fel-
mondta a lakást.'' Később, már a háború után, amikor kötetben is köz-
zétette a novellát, ráeszmélt, hogy e poén az „érzelmesítésen" túl semmi-
lyen funkcióval nem bír, s el is hagyta. 

68 K. 1937. 4. sz. 
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teremti meg végül azt a groteszk, tragikomikus helyzetet, melyet 
megint csak a szöveg kivételes pillanataként érzékelünk. Kiderül 
ugyanis, hogy Tatár András a személyi iratait tette pénzzé, „gép-
lábat" szeretett volna csináltatni magának a tudós doktorokkal. Mi-
re azonban a sejtelemteli éjszaka véget ér, már se pénze, se neve, 
s úgy búcsúzunk botladozó alakjától, falába egyhangú kopogásától, 
mintha a létből vonulna ki. 

ötlet, mégpedig kettős ötlet pillérén nyugszik a Tettének oka 
ismeretlen is.6u Első személyű hőse egy szép napon megtudja orvo-
sától, hogy két-három év múlva menthetetlenül meg fog vakulni. 
Elkeseredésében csakhamar úgy dönt, hogy véget vet életének. 
Minthogy azonban kimondhatatlanul szereti a családját, előbb min-
den pénzét életbiztosítási kötvényekbe öli. Tékozlásának titkát ter-
mészetesen senkinek sem árulhatja el, s így Majtényi máris hozzá-
foghat a látszat és a valóság ellentéteinek kiaknázásához. A hőst 
félnótásnak véli a környezete, a felesége arra gyanakszik, hogy 
szeretőt tart, végül már a kisfia is ellene fordul, holott, ugye, nincs 
nála derekabb ember hetedhét országban. Lélektanilag nagyon is 
labilis és konstruált ez a történet, s tán épp emiatt nyúl Maj-
tényi a másik, még bizarrabb ötlet után, túlvilági keretet adva a 
novellának. 

A harmincas-negyvenes évek fordulóján, alkalmasint a törté-
nelmi események hatására is, Majtényi felhagy a különös pillanatok 
délibábjának kergetésével, s kisprózáját ekkor újra a végzet gon-
dolata járja át. Sors-novellákat szerkeszt, melyek jószerével csak 
annyiban különböznek korábbi végzet-novelláitól, hogy ezekben 
már kézzelfoghatóan fölerősödik a személyes élmények és a helyi 
színek szerepe. A Jakab, a késesben70 a régi bánáti vásárokat idézi 
meg, s mintha csakis a vásári nyüzsgés érdekelné, ráérős tekintet-
tel pásztás végig a sátorokon, abba az átmenetileg „önérzésünktől" 
is megszabadító, könnyű bódulatba ringatva bennünket, mely ha-
sonló gyülekezetekben mindig is úrrá szokott lenni az emberen. 
Azt azonban, hogy mégsem a vásár tablója a fontos itt, kezdettől 
fogva sejteti a mértéktartó stílus, a visszafogott kedélyesség, a 
tompított kolorit. Valami készül, valami történni fog, sugallják már 
a leíró részek, s amikor a novella utolsó harmadában megvillan, 
szúr és talál a nem akart, a véletlenül megvett „örök" kés, az el-
kerülhetetlen végzet szele éppoly erővel tör be a novellába, mint 
amilyen erővel kisvártatva a vásár környékén is végigsöpör a för-
geteg, s utoléri Jakabot, amint „jámbor és örök kötelességtudással" 
viszi a késeket százával, nem is gondolva arra, hogy ő a „végzet 
feltartóztathatatlan fuvarosa". Azzal, hogy a „mágikus erejű", ősi 
kés hatalmát kiegyenlíti a természeti erők hatalmával, Majtényi a 
vásári gyilkosság jelentésmezejét is kibővíti, s voltaképpen a tör-

69 K. 1938. l. sz. 
70 K. 1939. 11—12. sz. 
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ténelmi időbe projiciálja a novellát, anélkül hogy a világhelyzetre 
egyetlen szóval is utalna. 

Az Onuc Péter71 még több személyes emléket dolgoz föl, még 
határozottabb vonalakkal ragadja meg a század eleji bánáti miliőt, 
végzettől megvert hőse pedig a legkülönösebb, ám egyúttal a leg-
emlékezetesebb Majtényi-figurák egyike is. Onuc Péter, ez a „ke-
verék ember", „nagyságos Országh Nándor úr kocsisa" egy nagy 
diftériajárvány idején orvoshoz fuvarozza az akkor még gyerek 
narrátort. Életmentő cselekedete után kölcsönös szimpátia alakul 
ki közöttük, s ez érthető is, hisz Onuc Péter ismeri a legszebb rém-
történeteket, sőt tudja, hogy „mit beszélnek a harangok". Mindenki 
bolondnak tartja természetesen. Egyesek az út menti kereszt léc-
kerítésén látják ücsörögni éjfél tájban, mások egy alacsony nádas 
ház előtt figyelnek föl rá, melyet hosszasan bámul, nrntha meg 
akarná venni. Mind kísértetiesebb és zagyvább mendemondák kap-
nak lábra róla, ő azonban szóra sem méltatja az áskálódást. Inkább 
arról mesél a fiúnak már-már áhítatosan, hogy a harangszó még-
is éjnek idején a legszebb, akkor magától indul el a harangnyelv, 
mert „elvarázsolja a vörösen lobogó tűz vagy a vér". S egy éjjel 
csakugyan meg is szólal a félrevert öreg harang, porig ég az ura-
ság kúriája, a megvasalt Onuc Pétert pedig csendőrök kísérik el. 

Meglepő lehet, s a cselekményre is ezért tértünk ki itt, hogy 
Onuc Péter magatartását és tettének rugóit mennyire másként ítéli 
meg egy-egy kritikusunk, irodalmárunk. A hetvenes évek e'ején 
Végei László még úgy látja, hogy „Onuc Péter lázadó lett"72, nem 
sokkal később, a novella záradékából kiindulva, Major Nándor a 
lappangó piromániás hajlamait emeli ki73, Juhász Géza felfogása 
szerint viszont azért következik be a tragédia, mert Onuc Péter 
„akár tűzeset előidézésével is kész kielégíteni" a kisfiú kíváncsi-
ságát, hogy legalább az ő szemében azzá lehessen, ami a „felnőttek 
között lenni szeretne, de nem lehet".74 Az ítéletek és értelmezések 
eme tarkasága arra enged következtetni, hogy rosszul megformált, 
diszparát vonásokat egybezsúfoló figurával van dolgunk, mely épp 
ezért egyszerűen ki van szolgáltatva a mindenkori egyéni úgytet-
szésnek. Szerencsére másról és többről van szó. Akár több korábbi 
novellájában, hőse köré az Onuc Péterben is „homályt von" Majté-
nyi Mihály, ezt azonban ezúttal nem oszlatja el, nem világítja meg 
maradéktalanul a cselekmény hátterét. Megfoghatatlan, ambivalens, 
sőt polivalens alakot teremt, akiben kétségkívül ott neszez a sötét 
hatalmú végzet, azt azonban, hogy a bukás felé mi indítja el, végső 
fokon nem lehet pontosan kideríteni. Valószínű, hogy a lázadás, a 
pirománia, a felnőtt emberség vágya egyként meghatározza szemé-

71 K. 1940. 2—3. sz. 
72 Majtényi Mihály, előadás az Üjvidéki Rádióban 1970. novembere 11-én (ké-

zirat). 
73 A Remények batárján (Forum Könyvkiadó, Üjvidék, 1971) előszavában. 
74 Majtényi Mihály, i. m. 75. 1. 
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lyét, s pont ez az alkati gazdagság az, ami igazán meggyőzővé teszi 
arcélét. 

A negyvenes évek elején, a háborús Kalangyaban már egy má-
sik Majtényi Mihállyal találkozunk. Az anekdotikus novella egy 
lehetséges típusát műveli ekkor, melyben maga a történet, az ese-
ményesség foglalkoztatja elsősorban, a századelő világából előlábaló 
novellahőseit pedig, nemegyszer az olvasóra is odakacsintva már, 
teljesen familiárisán kezeli. Intermezzója végén tehát „az élet k ü -
lönös' vonásai iránti vonzalma" valóban megszűnt, „az ,érdekes' 
mellé pártolt", ez azonban „nem vehette fel a versenyt a világél-
ménynek azzal az alakjával, melyet a Kokainban teremtett meg".75 

Herceg János útja a látomástól a helyi színekig 

Herceg János egészen fiatalon, a tehetség félreérthetetlen je-
gyeivel lépett föl a húszas évek második felében, a körülmények 
egybejátszása folytán azonban huzamos időn át keresnie kellett a 
maga útját s azt a világnézeti alapvetést, amelyre majd évtizedeken 
át építeni tud. Gyermekkorát a háború árnyékában élte, s midőn 
anyja esténként imádkozni tanította, fejében színes elgondolások ka-
varogtak „tankról, repülőgépről, puskagolyóról, vérről, gennyről", 
arról, hogy valahol talán épp akkor ölik meg az apját.76 Az emlékek-
nek ez a nyugtalanító rétege úgyszólván magára eszmélése pillanatai-
tól fogva meghatározta gondolkodását, s táplálója lett életet is iro-
dalmat egyaránt megváltani óhajtó lázainak. Fölléptekor azonban 
nem találhatott rá arra a természetes közegre, mely nemcsak meg-
szólaltatója, de kiteljesítője is lehetett volna indulatainak. Noha 
Csuka Zoltán még mindig expresszionista színeket kevert ki palet-
táján, a jugoszláviai magyar avantgarde virágkora már elmúlt, he-
lyette azonban még nem alakult ki irodalmunknak egyetlen olyan 
műhelye sem, amely törekvéseivel, elméletileg is megalapozott irány-
vételével tartósan maga köré gyűjthette volna a szárnybontogató új 
erőket. 

Érthető hát, hogy Herceg János csakhamar a Szervezett Mun-
kásban kezd publikálni, majd alig, húszévesen lapot alapít IKSZ 
címmel. A programadó cikkben írja egyebek között: „ . . . a z IKSZ 
nem egyetemes, nem vajdasági, nem önzetlen, de a beteg időkben 
felnevelkedett ifjú generáció világszemléletének, életmegnyilvánu-
lásának manifesztuma akar lenni". E meglehetősen homályos inten-
ciókat a hetvenes évek elején alaposabban is megvilágította.77 A 
„nem egyetemes" azt akarta sejtetni, hogy nem tartoznak a magyar 
irodalomhoz, hiszen autochton külön utakon járnak; a „nem vajda-

15 Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története, i. m. 234—235. 1. 
;(i Hősi halottak előre! c. regényrészletében; idézi Bori Imre A jugoszláviai 

magyar irodalom történeté ben i. m. 206. 1. 
77 Két v.lág, Forum Könyvkiadó, Űjvidék, 1972. 77—78. 1. 

10 



A K A L A N G Y A K I S P R O Z A J A 265 

sági" akkori irodalmunk átlagának vidékiességére, talajszintiségére 
célzott, tehát nem a tájegység tagadását jelentette; a „nem önzet-
len" pedig — s itt már Herceg is bizonytalan — arra utalhatott, 
hogy semmiféle „fentebb" cél érdekében nem hajlandók lemondani 
a „beteg időkben" kialakult individualitásukról, azaz, annak elle-
nére, hogy „akácok alatt" kell irodalmat csinálniuk, mindenáron 
szinkronban szeretnének maradni a korral. A húszas évek végén 
ennél progresszívebb, vagy ne túlozzunk, ennél merészebb progra-
mot aligha adhatott volna valaki is tájunkon, az IKSZ azonban mégis 
megbukott. Szinte teljesen nyomtalanul. 

Herceg János ennek ellenére továbbra is megmarad „lázadó" 
írónak, nyugtalan léleknek, az értelmes élet szenvedélyes kutatójá-
nak, s valójában „lázadó" korszakát éli még akkor is, amikor 1932-
ben a Kalangya munkatársa lesz. A folyóirat „minden érték"-re 
ügyelő, az íróktól felelősséget követelő irodalompolitikája, Szente-
leky biztatása és ekkor már aktualitásokat is kiemelő társadalom-
szemlélete ugyanis lehetővé tette, hogy Herceg János az önmagával 
való meghasonlás réme nélkül vállalja az együttműködést. 

Elsőként közölt kisprózai szövege, a Kirándulás a nagyapámmal 
önéletrajzi novella.78 Azt a műfajt képviseli tehát, melyet meghök-
kentő buzgalommal művelnek majd később mind a lap körül fel-
feltűnő dilettánsok, mind a futtatott féltehetségek. Herceg János 
írása azonban távol áll az érzelmességtől és az olcsó poénoktól. Nem 
azért fordul gyermekkora felé, hogy könnyeket csaljon a széplelkek 
szemébe, ellenkezőleg, minden igyekezetével azon van, hogy meg-
botránkoztassa őket, s radikálisan elzárkózzon lagymatag világuktól. 
„Kövér, erős, piros arcú öregember volt, vastag kajla bajusszal, s 
majdnem olyan magas volt, mint én most. Meghalt, s úgy tűnik, 
mintha sohasem élt volna. Nem hiányzik. Megfakult emlékeim kö-
zött ő is csak úgy él, mint kedvenc kis báránykám, akiért nagyon 
sírtam, amikor leölték, és gőzölgő piros vére végigcsorgott a sárga 
téglákon" — mutatja be nagyapját rögtön a novella elején, mintegy 
tüntetőleg kihíva maga ellen a család szentségét féltve őrző polgári 
gondolkodást. S hogy valájában erre törekedett, azt nem csak a 
novella záradéka tanúsítja, ahol, iménti gesztusáról megfeledkezve, 
már nagyapja rettenetes, őt „mindenhova elkísérő" szeméről beszél, 
de egy későbbi esszéje is, melyben nyíltan megvallja, hogy ha van 
benne „valami patriarkális büszkeség", úgy azt épp hozzá, mármint 
Herzog nagyapjához vezeti vissza.79 A nem hiányzik és a bárány-
hasonlat visszájára fordított információ tehát, s mint ilyen arra is 
hivatott, hogy meggátolja a lélek önkereső háborgásának reflexiókba 
oldódását. S a nagyapa ,csúnya káromkodása", „nagy büdös cserép-
pipája", trágyaszagú ruhája, mértéket nem ismerő virtuskodása is 
mind-mind ennek a sajátos „elidegenítésnek" a jegyében épült az 
itt-ott naturalisztikusan elszínezedő novellába. Aligha járunk hát 

78 K. 1932. 4. sz. 
79 Cél és vallomás, K. 1938. 10. sz. 
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messze az igazságtól, ha feltételezzük, hogy Herceg Jánost voltakép-
pen kettős cél vezérelte itt: egyrészt a maga külön álló, nyers 
írói erejét akarta demonstrálni, másrészt pedig azt, hogy ha már 
a Szenteleky által alapfontosságúnak vélt helyi színekhez nyúl az 
ember, akkor legalább hagyjon föl mindenfajta megszépítő mázo-
lással. 

Ha már, emeltük ki, hiszen Herceg Jánost ekkor még nemigen 
érdekelték a zombor-bezdáni út mentén húzódó erdők, a kompon 
ide-oda járó „népek", a baranyai szőlődombok és borpincék. Elsze-
gődni egyetlen mozgalomhoz, eszmerendszerhez sem tudó, ám szoci-
ális indulatoktól is fűtött képzeletét „általános emberi" gondok 
ihlették, s ezeket természetszerűleg a modern kisprózai törekvések 
példáihoz hasonlóan próbálta megörökíteni. Joggal állapíthatta meg 
tehát Szenteleky, hogy Herceg János „rejtelmes, meseszerű írásaiban 
a kaotikus mának igazságért, eszmékért vergődő lelkét látjuk vibrál-
ni".80 Mert csakugyan, ezek a látható valóságon túllendülő, látomá-
sos szövegek rendszerint etikai kérdéseket vetnek föl, s a maguk 
allegorikus-szimbolikus módján példázattá súlyosodnak. 

Az öszi vízió81, mely alig két hánappal a Kirándulás a nagy-
apámmal után keletkezett, már minden alkotóelemével ezt az irány-
vételt jelzi. „A nap forradalmas színével elment a hegyek mögé" — 
hangzik a novella első mondata, még csak annyit árulva el, hogy 
a fiatal író az expresszionizmus hatása alatt áll, s épp ezért kerüli 
az irodalmi naplementék obligát színeit. Kisvártatva kiderül azonban, 
hogy nem csupán a stiláris újítás szándéka lappang a „forradalmas" 
kép mögött, hisz a nap váratlanul visszatér hegy mögötti rejtekéből, 
joviálisán odaszól egy szántóvetőnek, megveregeti a vállát, majd 
„olyan arcot vágva, mint a cirkuszi clownok", ismét a dolga után 
néz. Herceg János tehát már az első bekezdésekben elmozdítja a 
valóságsíkokat, hogy aztán az egész novellát könnyedén a fantasz-
tikum felé hajlíthassa. A domboldalon lányka alszik ugyanis, kinek 
mellkasát nagykéssel félvágja egy arra tévedő idegen, kicsupálja a 
szívét és odébbáll. Miután a lány fölébred, a melléhez kap, s rémül-
ten észleli, hogy nincs szíve. Bánatában kevesen sírni kezd, ezt 
meghallja egy tücsök, és útba igazítja őt a gazdag ember házához, 
hátha az segíthetne nagy baján. A gazdag ember azonban tanácsta-
lan, neki csak aranyai vannak, melyeknek mindegyike „egy szegény 
ember szíve". A lány erre fölkeresi a szegény embert, neki viszont 
egyebe sincs, csak a szíve. Azért is maradt világéletében szeren-
csétlen flótás, mert soha, semmi áron nem akarta eladni a szívét. 
Végül mégis megszánja a lányt, úgyis csupa nyomorúság minden 
napja, a másvilágra meg szív nélkül is elmehet az ember. Szekercét 
ragad, fölhasítja a mellét, és kitépi a szívét. Erre iszonyú gyűlölet 
lesz úrrá rajta, fölkapja a magának ácsolgatott koporsót, és a gazdag 

80 Herceg János Viharban című novellás könyvének (a szerző kiadása, Szom-
bor, 1933) előszavában. 

61 K. 1932. 6. sz. 
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ember meggyilkolására siet. A lány ekkor másodszor is, de most 
már végérvényesen fölébred. Tempósan betereli a nyájat az akolba, 
a nap „forradalmas fénypászmáival" épp búcsúzik a tájtól, a bocs-
koros paraszt pedig „baromi türelemmel" még mindig töri az ugart. 

Az álom, illetve az álom az álomban kínálta lehetőségeket Her-
ceg János előtt is, után is gyakran kiaknázták az írók, a szív kettős 
jelentésére épülő példázat pedig elég naivul emeli ki az évezredes 
társadalmi ellentétek egyik fő okát, a látomás azonban ennek elle-
nére sokkal frissebb, mint azok a hagyományos novellák, melyek a 
gazdagság és a szegénység szembeállítását szimplán, „realisztikusan" 
végzik el, nemegyszer a fekete-fehér elfogódottság szimptómáit mu-
tatva föl. 

Hasonló gondolati magból sarjad Titok a fenyves felett című 
miniatűrje is.82 Ebben egy kislány sétálni indul, eltéved a renge-
tegben, ide-oda bolyong, mígnem végül egy holdsütötte tisztásra 
bukkan, ahol „hét egymás mellett sorakozó fenyő alatt" hét moz-
dulatlan embert pillant meg. Közelebb lépve, ámulva észleli, hogy 
mind a heten szabályosan föl vannak akasztva, lábuk éppen csak 
érinti a földet, fejük a mellükre esik. Félelmében szólongatni kezdi 
őket, mire egymás után leakasztják nyakukból a kötelet, leugranak, 
s melléje telepedve, dióhéjban elmondják sorsukat. Amikor azonban 
a „hold behúzza vörös lobogóját", békésen visszalépkednek a fenyők 
alá, és újra nyakukba teszik a hurkot. Virradatkor már csak a köte-
lek lógnak a fákon. 

Tiszta szürrealizmus! Ám ezt a különös szeánszot sem avégett 
rendezte meg Herceg János, hogy képzeletének bujaságát fitogtassa. 
A holtak meséjébe, akár az őszi vízió álomképeibe, pontosan dekó-
dolható eszmei üzenetet rejtett. Egyiküket azért kötötték föl vagy 
tíz esztendővel ezelőtt, mert megölte a szeretőjét, másikukat azért, 
mert a cselédeit tette el láb alól, harmadikuk egy öregasszonyt foj-
tott meg stb. Mindegyik „zörgő csontú" bűnös tehát, s megtisztult 
„túlvilági önismerettel" bűnhődik is, csak a hetedik nem. „ — Én 
ártatlanul haltam meg. Egyetlen fia voltam az anyámnak, amikor 
el akartak vinni a háborúba. Nem akartam egyedül hagyni az anyá-
mat betegen és kenyér nélkül, ezért kellett meghalnom" — meséli 
„dühösen elhúzódott" szájjal, „csontos öklét fenyegetőleg" a feje fölé 
emelve. Herceg János tehát itt is etikai kérdésre alapozta a víziót, 
arra a „szociális felkiáltójelre", melyet ez idő tájt kritikusként író-
társaitól is megkövetelt. 

E rövid pályaszakaszának szépprózai termésében azonban egy 
másfajta novellatípust is megfigyelhetünk, melyben a látomásosság 
célja már nem az, hogy valamely alapigazság vagy fölháborító tár-
sadalmi tény hatásfokát növelje, hanem hogy metafizikai dimenziót 
adjon az elbeszélés tárgyául választott életképnek. Szép példája en-
nek a Szülőföldem83, mely két síkon, egy realisztikuson és egy irre-
82 K. 1932. 8. sz. 
83 K. 1932. 8. sz. 
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álison bonyolítja a cselekményt. Az elsőn Kekez Tunának, a része-
ges cserepezőnek éjszakai hazabotorkálását adja elő Herceg, már-
már naturalisztikus eszközökkel. A vidék első „ciglitekere" megrug-
dossa papucsával a kerítéseket, viszaugat a kutyákra, böfög és csuk-
lik széles jókedvében, artikulátlanul ordítozik, majd magyar, szerb, 
német szavakat elegyítve motyogásába, önérzetesen továbbvonul a 
sötét szelencsei utcán. Alig néhány vonással olyan helyzetet teremt 
tehát, mely tartósan megmarad emlékezetünkben, de nem valósá-
gossága miatt, mint hihetnénk, hanem mert teljes mértékben har-
monizál Herceg János írói alkatával, élményeivel, pontosabban az-
zal a közvetlen környezete iránti mély vonzódásával, melyet pilla-
natnyi ízlése ekkor még energikusan háttérbe szorít.84 

Épp ezért csöppet sem meglepő, hogy Kekez Tuna alakját átme-
netileg szem elől tévesztjük a Szülőföldem-ben. Nyomában, s ez 
már a novella másik síkja, a jelképes-irreális, csakhamar föltűnik 
ugyanis egy „hosszú, hórihorgas legény, fekete ruhában, magas gal-
lérral és félrecsapott keménykalappal", egykedvűen és fásultan, 
mert tudván tudja, hogy senki sem fogja felváltani. Mint kisül, Pá-
linka Ördögnek hívják a sötét úriembert, s az a feladata, hogy ha-
lálba taszítsa a nagyivókat. Amerre megfordul, jelenléte mindenütt 
szorongást kelt. s akárcsak Déry Tibor Dirójának jelenéseikor, itt 
is fölriadnak álmukból a gyerekek, ha a fekete fantom végiglépdel 
a lakásokon. 

A jelképes figura valahogy túl közvetlenül és túl erős szálak-
kal kötődik a külvárosi éjszakához, arról nem is szólva, hogy nevét 
nyilvánvalóan a gyengébek kedvéért kapta. Herceg János azonban 
mégis megtalálta a módját annak, hogy ezt a látszólag olcsó jelké-
pességet önmagán túlmutató tartalommal töltse fel. A parttalan vi-
dámságú Kekez Tuna végül összefut egy másik részeggel, kötöz-
ködni kezdenek, kés villan a sötétben, s a következő pilanatban az 
úristentől se félő „cigliteker" holtan terül el. Beteljesedett a sorsa, 
hisz a novella elején barátkozni próbált a hórihorgas legénnyel, 
márpedig akinek a Pálinka Ördög a „nyomába szegődött, vagy aki-
vel csak kezet fogott, az el volt intézve arra az éjszakára". A gyil-
kosságig tehát teljesen világos a képlet, szinte semmi többletet nem 
hordoz az egyszerű áttételezés, s ha Herceg János nem tudott volna 
„újítani", mondandója aligha mutathatna túl az alkohol öl, buít 
és nyomorba dönt közhelyszerűségén. A késelés és a borzalmas asz-

84 Jellemző, hogy néhány hónap múlva Szenteleky ösztönzésére megírja még 
a Kekez Tuna lakodalmát az Akácok alottba, később azonban, mintha 
érdektelennek és restellni valóan „földközelinek" találná a témát, nem 
teljesíti ki a sorozatot. A harmincas évek második felében viszont, midőn 
már maga is sajnálja, hogy könnyelműen lemondott „Kekez Tunáról s 
vele együtt az egész reálisabb otthoni világról", néhány pesti író és kri-
tikus azon véleménye tántorítja vissza a folytatástól, miszerint „ciglite-
kere" Kakuk Marci csöppet sem eredeti mása csupán (Két világ, i. m. 273. 
és 313. 1.) 
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szonyi sikoly után azonban, új súlypontot létesítve, két rövid bekez-
déssel hirtelen kitágítja a novella világát: 

„A részegség megfeneklett, és még látni lehetett a Pálinka 
Ördögöt, amint befordult a kocsmaudvar kitárt kapuján. Görnyedt 
hátát úgy vitte maga mögött a szénapadlás felé, mint egy gazdátlan 
kutya. 

Levetette kábáját, magas kaucsuk gallérját, és hagyta, hogy egy 
pillanatra megcsillanjon a hoild fényesre keményített ingmellén." 

Már a nemlét lovagjának szánandóvá tétele is meghökkentő 
ebben a néhány sorban, ám képzettársításunkat mégis a megcsil-
lanó holdfény gyorsítja föl igazán. Amint ez a „halott" fény egy 
•pillanatra megvillan a halálhozó ingmellen, a nemlétet idéző két 
komponens interferenciájának eredményeképpen egyszerre fokozha-
tatlanná erősödik a legény örökös kiszolgáltatottsága, minden pusz-
tulásnál szörnyűbb örökös szolgasága. A másik oldalon, a „meleg 
piros vérében" fekvő Kekez Tunáén viszont egyidejűleg jelentős 
energiák halmozódnak föl, melyek őt magát, igaz, már nem támaszt-
hatják fel, de a világgal és az istennel dacoló szilajságát, „anarchi-
kus" gesztusait kétségkívül még vonzóbbá teszik. 

Herceg János legérettebb víziója talán mégis az Üjhold játszott 
az égen.85 Egyetlen olyan novellája ez, melyben a fantáziát nem 
pányvázza ki a logika uralma, amelyben a látomás nem kötődik hatá-
rozottabban a látható valósághoz, és nem is valamely tételesen meg-
fogalmazható gondolatot illusztrál. Az első szeméiyű hős egy vízi-
leveleket és hínárt úsztató, szutykos folyócska partján ácsorog, va-
lahol a világon „túl", a létbe dobottan. „— Hó, hahó! Ki itt az úr az 
éjszaka vizén?!" — kiáltja le magát, ám ahelyett hogy definitív vá-
laszt kapna, különös csodák egész sora történik vele. A lassú víz 
felszínén „hosszú sárga test"-et pillant meg, amint mozdulatla-
nul utazik a „hínáros ágyon". Tanácstalanságában megdobálja, mire 
az újra fölmerülő „holttest" mohón levegő után kezd kapkodni. 
Partra vonszolja, szólongatja, már éppen ráeszmél, hogy a kék csí-
kos ing és a rongyos nadrág az „ács fiát" takarja, ki éket ver a 
Rosszba és megrepeszti azt, midőn a test szőrén-szálán eltűnik, 
ugyanakkor azonban a túlparti kereszten elered a csonka gipsz-
Krisztus „sűrű vörös vére". 

Maga Herceg János is tartott kissé attól, hogy a novella majd 
nem bír el ennyi bizarr mozzanatot, épp ezért a vörös pofájú, nagy 
potrohú, kaján hold tréfájaként tüntette föl utóbb képzeletének 
egész tűzijátékát. Pedig még ez a halvány „visszakötés" is fölös-
leges itt, mert az egyébként csakugyan rémálomba illő rekvizitumok 
elemi erővel szólaltatják meg Herceg János útkereső szorongását és 
félelmeit. 

Nem tarthatjuk véletlennek, hogy a novellára már Németh 
László fölfigyelt a Tanúban. „Mi ez? tiltakoztam az eszem alatt éb-

83 K. 1933. l. sz. 
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redező tetszés ellen — írta egyebek között. — Nézzünk a szemébe, 
hiszen minden szava kész modorosság. Az éjszaka ,mint a lehelet'. 
,Csillagaink.' Mért csillagaink? miféle versből téved ez a birtokos 
rag ide? mért esik le csillagaink fénye a testemről? Békák, ropogó 
híd, gipsz-Krisztus, levelezőlaphold s az a kiáltás: Ki itt az úr az 
éjszaka vizén? Kész modorosság az egész. S mégis él. Egy színda-
rab tere csupa mázolt vászon, olcsó színes fény, s ahogy összeállít-
ják, mégis csak kert, palota, hínaras folyópart. A varázslat nem a 
kellékeken múlik, a pálcán. Herceg azért író, mert hiszek a varázs-
pálcájának."86 

Németh Lászlóra ez idő tájt már a Kalangya körében is csodá-
lattal tekintenek, bámulják rendhagyóan termékeny szellemét, tájé-
kozottságát s azt a hatalmas ismeretanyagot, mely a Tanú írásra ké-
pesíti őt. Herceg Jánost pedig, lévén hogy maga is a teljes függet-
lenség eszményét dédelgeti ekkor még, a „vállalkozó" szenvedélyes 
ár ellen úszása is ihleti. Érthető hát, hogy a Viharban kritikáját nem 
csupán kritikaként, de egy kicsit mértékadó és eligazító ítéletként 
is fogadja. Annál inkább, mert Németh László korántsem leereszke-
dőn, a kisebbségi írónak „kijáró" vállveregetéssel szól a hercegi 
„varázspálcáról". Ellenkezőleg, a novellák „komoly elbeszélőtehet-
ségre" valló erényeit kiemelve, azoknak prózapoétikai hibáira is 
rámutat, sőt a zsákutca veszélyét is konstatálja: „A varázsló szótár 
határt von varázslataink köré. Az ember egy ideig boldog, hogy 
sikerült megeleveníteni a holdfényt és a gipsz-Krisztust; de egy 
időn túl rosszul esik, hogy csak ezt tudja. Ja j az írónak, aki spe-
cialistája lett egy varázslat-szaknak. Az egész mágiát kell megta-
nulnunk, nehogy egyszer fuldokolnunk kelljen mágiánkban." 

A kritika eme konklúziója nagymértékben befolyásolta a pró-
zaíró Herceg János tájékozódását. Hasztalan hangoztatta ugyanis 
idehaza Szirmai Károly a Viharban novelláiról, hogy bennük a 
„vízió nem ú j utak keresése, nem a sablontól való menekülés, ha-
nem belső kényszerűség, az egyéni érzés és látás fő, sőt egyetlen 
kifejezési formája"87, ha egyszer Herceg János csaknem máról hol-
napra hátat fordított a látomásosságnak, s akár Majtényi Mihály, 
a realista novella felé indult. 

A váltás természetesen nála sem volt zökkenőmentes és átmenet 
nélküli. Már a Viharban nyomdába adása előtt megalkotta a falu 
bolondjának alakját, s egészen 1938-ig vissza-visszatért hozzá egy-

88 A kritikát újabban a Kiadatlan tanulmányok I. kötetében is közzétette 
(Magvető, Budapest. 1968. 306—308. 1.). Csak mellékesen jegyezzük meg, 
hogy a kifigurázott „csillagaink" sajtóhiba. A Kalangya-beli változatban 
— helyesen — a „csillagainak" (ti. az ég csillagainak) szóalak áll. Nyil-
vánvaló, hogy Németh László eszmefuttatása e nélkül a sajtóhiba nélkül 
is szellemes és találó lehetett volna. Ügy véljük azonban, hogy kár lenne 
szó nélkül hagyni ezt a mosolyt kiváltó „írói vétséget", melyet nem Her-
ceg János követett el. 

87 Herceg János könyve: Viharban, K. 1933. 9. sz. 
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egy elbeszélésében.88 A kis sorozat, melynek darabjait az azonos hős 
mellett a cselekmény idejének folyamatossága is egybefűzi, egészen 
egyértelműen víziós kisprózájához kötődik még, hiszen a „szociális 
felkiáltójel" jegyében készült, távol a helyi színektől és problé-
máktól. 

Hősével szinte borotvaélen táncolja végig a ciklust Herceg Já-
nos. A bolond ugyanis első személyben adja elő kalandjait, melyek 
épp ezért „belülről" vetülnek az olvasó elé. E megoldás egyrészt 
lehetővé tette a bolondnak és környezetének differenciált ábrázo-
lását, másrészt azonban veszélyeket is rejtegetett. Ha ugyanis a bo-
lond csakugyan bolond volna, meséi szükségképpen hiteltelenül bom-
lanának ki, pont a hős felől szemlédve — „valótlannak" bizonyul-
nának. Épp ezért Herceg János kellő óvatossággal olyan „bolondot" 
mintáz meg, akit mind a falusi, mind a városi nép kinevet, ide-oda 
taszít, megrugdos, porig aláz, de aki végső fokon mégsem bolond, 
csak együgyű. A világ dolgait nem tudja összefüggéseikben, rend-
szerben látni, s mert nem tudja, egytlen helyzetben sem találja föl 
magát, egyetlen helyzetben sem tud a bevett szokások, erkölcsi 
normák és törvények szerint cselekedni. Akárha az emberiség fej-
lődésének valamely korábbi korszakából érkezett volna a XX. század 
első felébe, viselkedését egy ösztönös, zabolátlan szabadságvágy 
határozza meg, minek következtében újra meg újra tilalomfákba 
ütközik, s tragikomikus mozdulatokkal bukdácsol végig életén. 

Ekképpen elképzelt alakja szükségtelenné tette a tendenciózus 
társadalomábrázolás kopott kliséit. A bolond mit sem tud az osztá-
lyokról, a századunkat átható eszmékről, azoknak harcáról. Csak ül 
a házuk előtt a háromlábú faszéken, vagy terelgeti a birkákat, s 
legjobb cimboráinak, a napnak meg a holdnak harmonikázik nap-
hosszat. „Ösi" egységben van tehát a természettel, ez azonban mind-
annyiszor megbomlik, valahányszor az emberek közé merészkedik, 
kapcsolatot próbál teremteni velük, vagy önállóan dönt egy-egy 
ügyben. Ha lány kerül a közelébe, béklyóba nem szorított szexuali-
tása parancsára úgy megszorongatja, hogy belekékül a fehér arca, 
s aléltan hull alá, amint elereszti. Ha mérgében, amiért harmoni-
káját eltaposták, gyilkos erővel szétcsap a juhok között, majd a bün-
tetéstől való félelmében amúgy vaktában nekivág a világnak, ren-
dörök kerítik kézre, puskatussal verik, a hasán táncolnak, és 
visszatoloncolják a faluba. Ha a nagyvárosban földön fetrengő éhe-
zőt pillant meg, zöld habbal a száján, kommentárja csak annyi, hogy 
az atyafi nyilván „sokat legelt, s most itt kérődzik". Mindezekben 
és a hasonló helyzetekben a bolond csak a csodálkozásig jut el, 

88 A ciklussá teljesült novellák a következő sorrendben jelentek meg: Bolond 
legény a faluban (K. 1933. 8. sz.), Vándorbotot vett a bolond (K. 1934. 3. 
sz.), A bolond házassága (K. 1935. 7. sz.) és Bolond a Nagyvárosban (K. 
1938. 6. sz.). Falu bolondja címmel mind a négyet közzétette az Ég és 
földben is, 1936-ot tüntetve föl keletkezésük éveként (Forum Könyvkiadó, 
Novi Sad, 1967. 250—271. 1.). 
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Csodálja, hogy a lányok sikoltozva menekülnek előle, csodálja, hogy 
a rendőrök leverik a veséjét, csodálja, hogy Pesten egy ember a 
tömeg gyűrűjében hánykolódik, ám a látványon és az érzéki élmé-
nyen túl semmit sem képes befogadni, vagy ha igen, következte-
tései akkor is groteszk árnyalatot nyernek. Ezek a helyzetek ilyen-
formán nem szorulnak írói kommentárra vagy analízisre. Az egy-
ügyű harmonikás szemüvege mindent eltorzít, leegyszerűsít, ám az 
általa látott kép ennek ellenére, vagy épp ezért, szokatlanul élesen 
nagyítja ki a társadalmi élet némely kóros jelenségét. Azt is mond-
hatnánk akár, hogy a bolond közvetve a fennálló társadalmi rend 
bolondságát világítja meg. Végső fokon ugyanis mindazok, kik ízet-
len tréfákat űznek vele, kik verik, áltatják és meghurcolják, sokkal 
bolondabbnak, dehumanizáltabbnak látszanak, mint ő maga. A no-
vellák egy ironikus társadalmi tabló körvonalait sejtetik tehát, s 
csak sajnálhatjuk, hogy Herceg János nem fejlesztette tovább a so-
rozatot. 

A bolond-novellák időszakában keletkezett többi elbeszélésében 
feladja az elkötelezett író szerepét, s mintha csak Szerb Antal defi-
nícióját kívánná követni, miszerint a novellának „egy sorsfordulatot 
kell bemutatnia és semmi mást"89, olyan témákat dolgoz fel, melyek 
lélektani vonatkozásaik következtében kiválóan alkalmasak a ha-
tásos poentírozásra. Az áruló90 diákhőse gyenge, fejletlen testalkata 
miatt „jelentéktelen kis játszótárs" lehet csupán barátai körében, s 
épp ezért megalázottnak és megtűrtnek érzi magát. Egy napon a 
kiserdő bokrai között megpillantja az imádott tanítónénit, amint egy 
fiatalúrral ölelkezik. Feltámadó féltékenysége ösztönzésére odainvi-
tálja társait is, hátha megnő szemükben a becsülete, ám azok fü-
tyülve és ordítozva csakhamar magára hagyják. Földbe gyökerező 
lábbal állong, lelki szemei előtt megképlik a ..bibliai Júdás", s a 
következő pillanatban összeesik, elájul. Az egyancsak „diák-néző-
pontú" Szent őrület9i kegyetlen latintanárját a késleltetés minél 
effektívebb kamatoztatása kedvéért előbb anekdotikus epizódokkal 
bástyázza körül, majd sötétséget bocsát az agyára, s hogy a váratlan 
fordulat ne tűnjön kimódoltnak, azt is tudtunkra adja végül, hogy 
„Zárni a fogságban őrült meg, csak most tört ki rajta". Az Örök 
szerelmem92 gyerekhőse egy meddő úriasszony ágyának nyirkos me-
legében, önfeledt játék közben szerzi első, tudatáig el sem jutó 
szexuális tapasztalatait, melyek épp „édeni" tisztaságuknál fogva 
életre szóló élményévé lesznek utóbb. 

Nem férhet hozzá kétség, hogy a harmincas évek közepe táján 
már az „egész mágia" követelményeit szem előtt tartó Herceg János 
nagyon is tudatosan állapodik meg a gyerekhősöknél. A társadalmi 

89 Idézi Halász László A feszültségkezelés útjai c. tanulmányában; in: A 
novellaelemzés új módszerei, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971. 27. 1. 

90 K. 1934. 11. sz. 
91 K. 1936. 4. sz. 
92 K. 1937. 2. sz. 
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nevelés dresszúráján még át nem esett, meg nem nyomorított, csor-
bítatlan ösztön-impulzusoknak engedelmeskedő gyerekek világa és 
az ezzel szemben álló, képmutatásba merevült, álarcok mögé búvó, 
a játékszabályokat már nemcsak ismerő, de céltudatosan „tovább-
finomító" felnőttek világa ugyanis eleve két olyan pólust kínál, 
melynek szerencsés egybeszikráztatása esetén meglepő metafizikai 
minőségek létesülhetnek, anélkül hogy az író explicite állást fog-
lalna vagy igazságot osztana. Herceg János tehát ekkortájt már nem 
a valóságfölöttiben, hanem a mindennapok emberi kapcsolataiban 
szeretné föllelni a megörökítésre méltó „csodákat". S ha ebbéli 
igyekezete nem mindig jár meggyőző eredménnyel, ha stílusa a 
kényszeredettség ismérveit mutatja lépten-nyomon, akkor ez min-
denekelőtt annak a következménye, hogy kérdésfeltevését most már 
korántsem azon a lázak és indulatok határozzák meg döntően, me-
lyekkel nemrégiben még az egész korszakot, sőt magát a létet fogta 
vallatóra. 

Ez a beszűkülés, melyet Herceg János paradox módon épp a 
„nem teljes értékű" szürrealista csodatevés és a regionális témák 
„részlegessége" ellenében vállal, a lefékeződés veszélyét is magá-
ban rejtette, mint azt A halál leányai is tanúsítja.93 Ebben a novel-
lájában megy el legmesszebbre a divatos pszichologizálás terén, 
hisz hőse önkörébe zárt ember, kinek van ugyan „családja, testvére, 
barátja, szolgálója, kutyája, macskája, hivatala s hivatalában író-
asztala", ám mégis végzetesen árvának érzi magát környezetében, 
és súlyos elfojtásokkal küszködik. Erre a jól ismert, századunk iro-
dalmában számtalanszor felhasznált alaphelyzetre Herceg János 
egy szimpla, túlontúl egyértelmű álomvilágot épít, melynek segít-
ségével átmenetileg kompenzációs egérutat biztosít hősének. Kál-
mán ugyanis, mert így hívják a „magányos embert", mind többször 
„Xilontosz virágos mezejére" menekül — ahol „oly mélyen el van 
temetve a szenvedés, hogy senki meg nem láthatja" —, s kedvére 
hancúrozik, szeretkezik a halál dús keblű, kemény combú leányai-
val. De miért épp a halál leányai ezek a görög mitológiából előlépő 
nimfák, merül föl az emberben önkéntelenül a kérdés már az álomvilág 
„kapujában", a választ azonban csak az utolsó bekezdések adják 
meg. Akár lélektani indíttatású kisprózai műveinek legtöbbjét, A 
halál leányait is „tragikussá" sarkítja Herceg János, de úgy, hogy 
Kálmán váratlan rosszulléte után magát a „zörgő csontú", lábait 
dühösen szétvető halált is föllépteti, ami aztán egy csapásra min-
dent megmagyaráz, egyúttal pedig devalválja a jelképességet is, s a 
kimódoltság szintjére szállítja le az egész novellát. 

Majdnem háromévi távollét után Herceg János 1938-ban haza-
tér Budapestről, s az újonnan fölfedezett szülőföld bűvöletében 
nemcsak a Szenteleky-féle elméletet aktualizálja programadón, de 
fokról fokra novellaírásában is helyet szorít a helyi színeknek és 
hangulatoknak. Jellemző azonban, hogy az elbeszélő Herceg János 

93 K. 1937. 5—6. sz. 
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fordulata ezúttal sem oly látványos és viharos, mint az eszmélkedő 
„irodalompolitikusé". A harmincas évek derekán, már-már az orto-
dox balosság pozícióira sodródott egyik-másik esszéjében, ugyanak-
kor azonban még csak kísérletet sem tett arra, hogy elveinek szép-
prózai eszközökkel is érvényt szerezzen. S valami igen hasonló tör-
ténik vele most, az évtized utolsó harmadában is. Vallomásosan 
hitet tesz a teljes regionalizmus mellett, kiadja a jelszót, hogy falura 
csakis igazi kultúrát szabad vinni, a lassan, de menthetetlenül fele-
désbe merülő népi hagyományok felgyűjtésére tüzel, ám a táj és 
annak emberei mégis csonkán, esprit actuel nélkül jelennek meg 
novelláiban.94 A hazatérte után közzétett Üj honfoglalás95 tengődő 
„bádogos, épület- és vízvezeték-szerelőjét" még azzal a szándékkal 
indítja ugyan Belgrád felé, hogy példája segítségével felhívja a 
munka nélkül maradó s elvándorolni készülő magyarok figyelmét 
az anyanyelv feladásának értelmetlenségére, váltig tagadva egyide-
jűleg, hogy ott volna „otthon az ember, ahol jó dolga van". Utóbb 
azonban, alkalmasint az Üj honfoglalást is riportossá szürkítő nyílt 
irányzatosságtól berzenkedve, felhagy az ilyesféle kísérletekkel, s a 
cipészek, kőművesek, mázolok és más kisemberek semleges, a szé-
lesebb társadalmi összefüggésekből mintegy kiemelt életéhez pártol. 
Nagy vargabetű után visszaérkezik tehát oda, ahonnan annak idején 
eiindult. De hadd tegyük rögtön hozzá, hogy visszatalálása nem 
jelentette egyben a néhai kezdemények folytatását is. A Gyászoló 
kőművesekben96 még megkísérelte újra fölajzani és működtetni ifjúi 
képzeletét, valójában azonban már a Cirkusz az Alma utcában97 állt 
hozzá közel, pontosabban az a fölismerés, melyet a novella egyik 
alakjával így gondoltat végig: „Valami egészen szokatlan, boldog 
érzés vibrál benne, ebben a pillanatban hajlandó közönséges tréfá-
nak venni az életet, cirkusznak, csak érteni kell, megérteni, hogy 
az ember élvezhesse is egy kicsit." 

94 Utólag Herceg János is tényként emelte ki ezt a különös dichotómiát: 
„Az akácfák még ott bólogattak a novellákban, s vert falú házak aludtak 
továbbra is a kanyargós városszéli utcákban (. ..), miközben esküt nem 
tett árvaszéki ülnökök pénzbeszedők lettek, s a földosztásból kirekesztett 
magyar uradalmi cselédek csapatostul mentek Belgrádba kubikolni, Kana-
dába őserdőt irtani vagy Szlavóniába tovább cselédeskedni, s elszakadni 
örökre hazulról. Ezt kellett volna megírni versben, novellában, regényben. 
A vajdasági magyar irodalomnak ez a második szakasza az írás művé-
szetét helyezte előtérbe. Mintha hűség és fogadkozás ellenére azt mondtuk 
volna, amit Szenteleky ellenlábasai hangoztattak, hogy legfőbb gond a 
tehetség kibontakozása, s minden rossz, ami ebben megakadályozza. 
De nem ezt mondtuk. Váltig megmaradtunk a jelszavaknál, a couleur 
locale-nál, éppen csak másutt éreztük jól magunkat. Az én valóságot 
követő novelláim ( . . . ) ott kezdenek kiszínesedni, ahol megszabadultak 
a program nyűgétől. Előjáték, Forum Könyvkiadó, Űjvidék, 1975. 141—142. 
1.). 

95 K. 1938. 5. sz 
96 K. 1940. 11. sz. 
97 K. 1941. 3. sz. 
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Ez a megértés kölcsönöz ekkortól fogva egyfajta bölcs felül-
emelkedettséget Herceg János írói magatartásának, ez képesíti arra, 
hogy elnéző iróniával tekintsen végig csetlő-botló hősei galériáján, 
ez pótolja, amennyire pótolhatja, korai műveinek mindenségigényét, 
s ez szabadítja föl benne az írás szeretetét is, azt a visszafogott 
Kekez Tuna-i jókedvet, mellyel egy-egy gesztust, mozdulatot vagy 
helyzetet magabiztosan, immár félreismerhetetlen hercegi modorban 
örökít meg. 

A Kalangyában azonban újabb irányvétele már nem teljesedhet 
ki. A háborús idők Herceg Jánost is teljesen kizökkentik, széppró-
zát alig publikál, s majd csak évekkel a felszabadulás után építkez-
het tovább azon a talajon, mely minden jel szerint a legjobban 
megfelelt alkatának. 

Rezime 

KRATKA PROZA U ČASOPISU KALANGYA 

Kratka proza u časopisu Kalangya, kao i lepa književnost uopšte, veoma 
je heterogena. Ako istražujemo tematiku ovih novela, utvrdićemo da se 
velika većina zbiva u seoskoj sredini i da se neki događaj iz seoskog života 
pokušava umetnički transformisati. Međutim, bilo i pogrešno kada bismo u 
tome videli samo znak istrajnog zračenja teorije lokalnog kolorita (couleur 
lovale), jer na težnje proznih pisaca, koji su bili plodni i redovno objav-
ljivali u časopisu, pored naloga K. Sentelekija dalekosežnije su delovali 
njihovi seoski doživljaji iz detinjstva i iskustva koja su iz dana u dan 
sabirali po selima i malo urbanizovanim varošicama Vojvodine. 

Od prošeka pripovedanja u Kalangyi u velikoj meri odudara kratka 
proza Janoša Berenjija koja ide u pravcu „narodnog nadrealizma", Đerđa 
Aranjadija koji nikako ne prihvata književni retuš ni stilizaciju i Ferenca 
Kendea koji je ironičan i neuravnotežen; a još više odudaraju nizovi novela 
Karolja Sirmaija, Mihalja Majtenj i ja i Janoša Hercega. Sirmai stvara zna-
menite vizionarske novele koje izviru iz atmosfere smrti, a Majtenji i 
Herceg polaze od doživljaja „slučajnog usuda", odnosno „socijalnog usklič-
nika" i stižu do mogućeg modela realističke novele, nudeći isto toliko pouka 
istoriji razdoblja konstituisanja jugoslovenske mađarske književnosti između 
dva rata. 

DIE KURZPROSA DER KALANGYA 

Resümee 

Die Kurzprosa der Zeitschrift Kalangya und die Belletristik im Allge-
meinen ist sehr heterogen. Wenn man die Novellen von der thematischen 
Seite her betrachtet, ist auffallend, daß der größte. Teil von ihnen das 
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Landleben und die bedeutenden Ereignisse des Landlebens behandelt und 
'ersucht es in künstlerischer Form widerzuspiegeln. Aber es wäre verfehlt, 
wenn man das Element des „coleur locale" als ihr ständiges Merkmal zu 
erklären versucht. Auf das Schaffen der regelmäßig publizierenden, frücht-
oaren Prosaschriftsteller und auf ihre Bestrebungen haben, nebst Szente-
lekys Erbe, auch weitgehend die Erlebnisse ihrer Kindheit und jene Erfa-
arungen, die sie in den Dörfern und in geringer urbanisierten Kleinstädten 
der Vojvodina gesammelt haben, selbstverständlich gewirkt. 

Von der Mehrzahl der in der Zeitschrift Kalangya veröffentlichten 
Erzählungen weichen die durch volkstümlichen Sürrealismus gekennzeich-
neten Novellen von János Berényi, die schriftstellerischen Stilisierung ver-
achtenden Novellen von György Aranyádi, die Kurzprosa von ironisierendem, 
zwieszäliten Ferenc Kende und in noch großreem Maße die Novellenreihen 
von Károly Szirmai, Mihály Majtényi und János Herceg, ab. Szirmai schuf 
seine unvergessliche Kurzprosa voller Todesstimmung und Visionen, Majté-
nyi und Herceg schöpfen aus dem Erlebniskreis des „fatalen Schicksals", 
bzw. aus dem Kreis des „sozialen Aufrufs" und auf diesem Wege gelangen 
sie bis zu dem möglichen Modell einer realistischen Novelle, indem sie ein 
reiches Material für die Entwicklunsgeschichte der jugoslavisch-ungarischen 
Literatur in der Periode zwischen den beiden Weltkriegen, lieferten. 

40 


