
életeszmény, amelyért Bölöni felmagasztalta, 
ma is aktuális és minden időkben az marad. 
Hős, és hősét minden emberi nagyságban 
híven követő írója egyaránt megmutat ták az 
uta t , melyet dolgozó népünk szolgálatában, 
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Az új magyar könyvkiadás immár nemes 
hagyományává vált, hogy a kiadók —-a ver-
ses antológiák mellett — mai szerzők írásai-
ból prózai gyűjteményeket is megjelentet-
nek. E gyűjteményeknek — más egyéb mel-
lett — bizonnyára az a célja, hogy az értéke-
sebb, maradandóbb írásokat k :emeljék a 
mégiscsak gyorsabb mulandóságra ítélt folvó-
irat-irodalomból, s a szélesebb olvasóközönség 
számára hozzáférhetővé tegyék. Ugyanakkor 
jól szolgálják — különösen a kezdő — próza-
írók megismertetését, és egy kevésbé nép-
szerű műfaj : az elbeszélés, a novella meg-
szerettetését. Az utóbbi évek ily jellegű 
vállalkozásai közül mind eszmei tartalom, 
mind művészi igényesség tekintetében ki-
emelkedik az Ébredés, az élő magyar iroda-
lom propagálására hivatot t kiadónak, a Mag-
vetőnek a tavalyi könyvhéten útra bocsá-
to t t 500. kiadványa. Az ünnepi alkalom, a 
kerek szám, meg az" a körülmény, hogy a köte-
tet a nagy port vert s rövid idő alat t második 
kiadást ért Tüztánc prózai megfelelőjének 
szánta a kiadó —, fokozottabb érdeklődést éb-
resztett a könyv iránt. Amikor az elbeszélés-
kötet mérlegét e helyen megvonjuk, termé-
szetesen csak az általános benyomások, az 
összkép megrajzolására szorítkozhatunk. 
Bölöni Györgynek a kötethez írt szép és okos 
előszava az egyes írók értékelésére is kiterjed, 
azzal csak egyetérthetünk. Nekünk csupán 
néhány tartalmi és formai probléma felveté-
sére, néhány kritikai észrevételre maradt 
helyünk. 

Huszonöt szerző egy-egy elbeszélését tar-
talmazza az Ébredés. (A 'válogatás Szamos 
Rudolf és Fábián Zoltán munkája.) Az elő-
ször itt napvilágot látott írások mellett olya-
nokat is találunk a kötetben, amelyek már 
másutt , irodalmi folyóiratokban is megjelen-
tek; ez a némi következetlenség a válogatás-
ban azonban megbocsátható, mert a kiadó-
nak és a kötet szerkesztőinek — láthatóan — 
nein az volt a célja, hogy új tehetségeket fe-
dezzenek fel, hanem az, hogy bemutassák, 
dokumentálják egy — az ismeretlenségből 
már kilépett — prózaíró nemzedék eszmei 
magatar tását , s azt, hogy hol ta r tanak ma 
ezek az írók művészi fejlődésükben. 

Kik tehát az Ébredés szerzői, és mi indo-
kolja együttes szereplésüket a kötetben? — 
A könyv végéhez csatolt függelékből kitűnik, 

értelmiségünk minden egyes tagjának vállal-
nia kell, melynek vállalására az elhivatottság 
kötelez, bárhonnan jöt t is. 

Pölöskei Ferencné 

hogy a kötet szerzőinek átlagos életkora a 
dantei „emberélet ú t jának felén" jár, abban 
a korban, amikor már a prózaíró sem „kezdő" 
író, —• ha számításba is vesszük, hogy az 
epikus a lkat későbben érik. (Móricz 33 "éves 
korában már évekkel túl volt a Hét krajcár 
sikerén.) Az Ébredés írói sem kezdő írók, 
nem itt mutatkoznak be először. Már évek-
kel előbb letették névjegyüket, zömük a fel-
szabadulás után, az ötvenes évek elején jelent-
kezett írással. A kötet szerzőinek egyhar-
mada az 1955-ben megjelent Emberavatás-Ъгп 
debütált . (Mostani szereplésük — utólag — 
igazolja akkori jelentkezésüket, az Ember-
avatás válogatási szempontjait .) Szemléletük 
érlelődése, írói kibontakozásuk 1956-ra és az 
azutáni évekre esik, s most várha t juk tőlük 
az első jelentősebb írásokat. Legtöbbjüknek 
éppen a közelmúltban j e l e n t meg az első 
önálló kötete, s így az Ébredés írói bizonyos 
mértékig már a „be fu to t t ak" közé számíta-
nak. Az együttes fellépés itt még nem zavaró; 
a külön csapás törésének, s az egyéni hang 
és szemlélet kialakításának igénye csak 
néhányuknál bukkan föl; az egymáshoz fűző 
szálak az erősebbek. A sa já t harc megharco-
lásának ideje majd csak ezután következik el 
az Ébredés írói számára. 

A szerzők nemzedéki összetartozásánál 
egy sokkal nagyobb erő forrasztja egységbe 
a kötet huszonöt elbeszélését. A problémák 
és a szemlélet azonossága. Ez az írásokat 
összefűző szoros eszmei kapcsolat fölöslegessé 
tesz mindennemű másodlagos — tematikai 
vagy műfaji — csoportosítást, s a szerzők 
puszta alfabetikus rendjébe szedett elbeszé-
lések sem hatnak konglomerátum-szerűen. 
Az írásokban az a több é j jellemző, ami közös 
és összeköt, nem pedig az, ami különböző és 
elválaszt. Ez pedig elsősorban a tartalmi 
jegyekben, a politikai állásfoglalásban és 
magatar tásban mutatkozik meg. Ezeknek az 
azonos, összekapcsoló motívumoknak meg-
érzése és a válogatásban uralkodó szempontra 
emelése — a kötet szerkesztőinek egyik jelen-
tős érdeme: így tehettek egy esztétikailag is 
szép és maradandó elbeszélésgyűjteményt 
társadalmilag is jelentőssé, dokumentum-
értékűvé. 

Közös vonása az Ébredés íróinak az igen 
erős társadalmi és politikai érdeklődés. Hihe-
tetlen érzékenységgel, kifinomult látással rea-
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gálnak napjaink közéleti kérdéseire. A ma 
közvetlen és valóságos élményei ihletik őket 
írásra, témáikat a jelen, a való világ esemé-
nyeiből merítik. Az írások zöme a legszoro-
sabban vet t máról szól, a mai élet egy-egy 
jellemző pillanatát, egy-egy mai emberi sor-
sot ragadnak meg. Nem csoda. Ennek a látás-
nak, a társadalom és az egyes ember éles 
vonalú ábrázolásának — drámában, össze-
ütközésben, konfliktusokban gazdag korunk 
egyébként is kedvez, bőven kínál megírni 
valót. Amit a tematikai értékekhez az Ébre-
dés írói még hozzáadnak, az a szocialista szem-
lélet. Nemcsak pusztán a mai életet ábrázol-
ják, hanem szocialista szemszögből ábrázol-
ják azt . Ezeknek az íróknak nemcsak élmény-
anyaga, hanem magatar tása, érzelmi állás-
foglalása is jobbára szocialista. 

Több írás az ellenforradalom kegyetlen-
kedéseit (Csontos Gábor: Az óriás, Dávid 
József: Passió játék, Gerencsér Miklós: 
Halálos párbeszéd ...), a disszidálás prob-
lémáját (Varga Imre: Montecuccoli) mu ta t j a 
be. Csurka István (Nyílt törés), Gáli István 
(Dögök) az ifjúság helyzetét érinti: Csurka 
egy céltalanul élő, fölös energiáival semmit 
kezdeni nem tudó egyetemista a lak já t raj-
zolja meg erős pszichológiai érzékkel, Gáli 
az alja világból, a huligánok közül veszi 
hőseit. A kötet egyik legjobb írása a munkás-
szolidaritásnak állít emléket (Fejes Endre: 
Párizsi emlék), más elbeszélések (Galgóczi 
Erzsébet: Miért léptek be? . . . , Fekete 
Gyula: Testvérek) a paraszti munka, a szö-
vetkezetesítés kérdéseivel foglalkoznak. Szép 
és hatásos Örsi Ferenc (Egy a harminc-
millióból) és Tóth László (A néger pilóta) 
írása, ezekben a háború és a fasizmus elleni 
tiltakozás kap hangot. Több elbeszélés áb-
rázolja azt a megváltozott viszonyt, amely 
ember és ember között a szocializmus építése 
során kialakul. Huszty Tamás írásában 
(Gyűlölet) a szövetkezet és a tanács elnöke 
fog össze, hogy megmentsen egy szerencsét-
len öregasszonyt, akit fia és menye halálra 
üldöz; Szamos "Rudolf egy, az emberi közös-
ségben és szeretetben feloldódó magános 
embert muta t be (Azon az éjszakán...), 
Molnár Géza hibátlanul megformált, elvadult 
kis cigánylány hősének sorsa pedig az ember-
be vetet t hit igazságát példázza (Sanoár). 
A novellák jelentős része családi és nevelési 
tárgyú; férj és feleség, öregek és fiatalok, 
szülő és gyermek relációjából adódó mai 
problémákat bogoz (Gerő János: Guzori, 
Hámori Ottó: Egy parti sakk, Soós Magda: 
Meglepetés, László Anna: Vadházasok, Szabó 
István: Isten teremtményei, Tuli József: 
ítéletidő). A dicséretes témaválasztást 'azon-
ban gyengíti, hogy több írás a problémát 
egy-egy inkább rendőrségi ügynek számító 
„izgalmas" eseményből, hátborzongató gyil-
kosságból, grandguignol-szerű történetből, 

semmint tipikus esetből bontja ki. Az ellen-
forradalomról szóló írások például az 56-os 
eseményeknek inkább bűnügyi, mint eszmei 
oldalát muta t j ák be. Rendőrségi hírnek 
számít Berkesi András, Gáli István, Gerő 
János, Huszty Tamás története is. Ugyan-
akkor a vártnál kisebb az elbeszélésekben az 
intellektuális elem; a gondolatiság, a filo-
zofikusabb hangvétel, az „espr i t" — Soós 
és Szabó István kitűnő novelláit leszámítva 
— szinte hiányzik a kötetből. 

A problémák sokszínűségéhez a műfaji és 
kifejezésbeli változatosság járul. Hangban 
a szatírától (Galabárdi Zoltán) a lírai (Szabó 
József) és népies ízekig (Tímár Máté) ér a 
kötet. A széppróza mellett a publicisztika, 
az életkép (Fábián Zoltán: Villamoson) a 
riport (Galgóczi) is helyet kapot t a könyv 
lapjain. Az egyik írás úgy hat , mint valami 
regényszinopszis (László" Anna), a másik 
viszont a regényrészlet ha tá rá t súrolja 
(Fekete Gyula). Szigorúan vet t , zárt , kemény 
novella kevés van a gyűjteményben (Csurka, 
Hámori, Soós Magda írását számítanám ide). 
Ma, amikor az irodalomban a műfaji át-
menetek korát éljük, szükségszerű ez a vál-
tozatosság, kevésbé szerencsés azonban, hogy 
a nyújtózkodás, a novella határainak lazí-
tása' inkább a tárca, az elbeszélés, a regény, 
semmint a dráma irányában történik. Félre-
értés azt hinni, h o g y ' a novella: kisméretű 
regény. Az is tévedés, ha az író a mű drámai-
ságát az előforduló gyilkosságok számának 
szaporításával és részletezésével kívánja 
fokozni. Egy lábtöréses novella drámaibb 
lehet, mint az az írás, amelyben három nyílt-
színi gyilkosság zajlik. 

A mái, gyorsabb életritmushoz viszonyítva 
lassú-járatúnak tetszik ez a próza. A cselek-
mény sűrítése, a tömör szerkezet, a fegyel-
mezett lélekrajz helyett a regényszerű elő-
adásmód, az elbeszélő és leíró részek uralkod-
nak az írásokban. A pillanat feszültsége jó-
részt hiányzik belőlük. A hangsúly túlságo-
san azon van, amit el akarnak mondani, a 
történet , az esemény érdekességén. Az igazi 
novellában, mint a vízbedobott kő nyomán 
a hullámgyűrűk, egyetlen pont körül bomlik 
ki a cselekmény. A regényhez közelálló el-
beszélést (s az Ébredés legtöbb írását) viszont 
ahhoz a vízfelszínhez lehetne hasonlítani, 
amelyen csónak hasít végig és vet kétfelől, 
a partig fodrozó hullámokat. Egyetlen moz-
zanat, az ún. drámai csomópont ábrázolása 
helyett inkább részletező és ráérős cselek-
ményelmondást kapunk. Andante — ez a 
tempójelzése ezeknek az elbeszéléseknek. 
Egy-egy hosszabb eseménysort bontanak ki, 
egy folyamatot muta tnak be, „mesélnek" — 
jellemek, hangulatok, éles fordulatok ábrá-
zolása helyett. 

Előadás, ábrázolási módszer és stílus 
tekintetében — úgy tetszik — túlságosan 
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hagyományhűek az Ébredés szerzői. A lé-
lekrajz, a belső feszültség bemutatása gyen-
gébb oldala ezeknek az íróknak, inkább a 
külső történést ábrázolják. A modern, jel-
zésekkel beérő, szaggatott, egymásbaúszó 
képekkel dolgozó, filmszerű prózastílus he-
lyett a világos, közérthető, kidolgozott, már-
már naturalista módon részletező, „pet tye-
gető" előadásmódot kedvelik. „Mindent" 
el akarnak mondani. Az író túlságosan elő-
térben van, nem hagyja, hogy az események, 
az alakok önmagukért beszéljenek, sőt kom-
mentálja azokat. Ez a hagyományokhoz, a 
konzervatív írói eszközökhöz való igazodás 
annál szembetűnőbb, mivel mondanivaló-
ban a legmaibb uta t jár ják a kötet írói. 
Az ú j fa j ta és magasabbrendű szocialista 
szemlélet és eszmei magatartás, a tematikai 
sokoldalúság és gazdagodás — magasabb 
ábrázolási igényeket szab, újszerűbb ki-
fejezési formák megteremtését sürgeti. A tar-
talmi változásokkal párhuzamosan nyilván-
valóan a prózai stílus is változik, fejlődik, 
ú j elemeket olvaszt magába. Az uraságoktól 
levetett , jobbára konvencionálissá vált for-
mák elvesztik hatásukat a mai olvasóra. 
Nem véletlen, hogy a kötet legerőteljesebben 
ható írásai azok, amelyekben a mai téma, a 

szocialista mondanivaló egy bonyolultabb, 
összetettebb kifejezési móddal találkozik. 
Csontos Ferenc modern legendája a valóság 
és a mese elemeit vegyíti mesterien, Dávid a 
nagyheti passió, és egy mai proletárhős 
vesszőfutását hozza párhuzamba, az új-
szerű kifejezési formák keresése jellemzi 
Fejes Endre valójában két történetet egy-
másba olvasztó novelláját, a filmtől kölcsön-
zött eszközök alkalmazása (a pontos, fegyel-
mezett stílus, a képek gyors pergése, át-
tűnése, az egybevágott jelenetek, a zárt 
szerkezet) teszi atmoszférikus erejűvé Qáll 
István, Molnár Géza, Hámori Ot tó elbeszé-
lését. Ezeknél az íróknál már megjelenik az az 
egyéni hang és látás, amely megkülönbözteti 
az egyik szerző elbeszélését a másikétól. 

A kritikai megjegyzések ellenére a kötetet 
elbeszélő j roda lmunk komoly nyereségének 
ta r t juk . Ügy hisszük, nem járunk messze a 
valóságtól, ha az Ébredés java prózaíróiban 
az ú j magyar líra fiatal képviselőinek méltó 
társait lá t juk. \ kötet bizonyságot szolgál-
ta to t t , hogy az Ébredés írói eszmei tisztaság, 
a szocializmus melletti állásfoglalás és rea-
lista életlátás dolgában semmivel sem marad-
nak el a Tűztánc költőitől. 

Tüskés Tibor 

SZABÓ MAGDA : NESZEK 

Szépirodalmi Kiadó 1959 

— Vázlat — 
1933. augusztus 30-án Anthony Beavis, 

az ismert londoni szociológus egy tenger-
parti villa teraszán napozott barátnőjével. 
A felettük úszó repülőgépre Beavis sem for-
dí tot t figyelmet, pedig régi és kedvenc elmé-
lete volt, hogy a szellem emberének jel-
lemző tulajdonsága a „jelenségek szakadat-
lan és kritikus megfigyelése". Ekkor tör-
tént a kellemetlen incidens, mely megálla-
podott kapcsolatukat végérvényesen szét-
zilálta. A gépből egy ku tyá t dobtak ki, 
mely tompa ütődéssel puffant a lábuk elé, 
és vérrel, húscafatokkal szennyezte be őket. 
A jelenet megalázó volt, leleplező, és ezt 
nem tud ták többé egymásnak megbocsá-
tani. 

— E szimbolikus történetet Huxley írta 
meg a Vak Sámson-ban. Jellemzésnek és 
figyelmeztetésnek szánta, bizonyára ítélet-
nek is, mely elkerülhetetlen következménye 
egy hazug és erkölcstelen életformának. 

A jóslatok nemcsak elszórakoztatnak, de 
néha meg is valósulnak. Huszonkét évvel 
később, 1945 augusztus 6-án, mikor az 
emberiség már új ra reménykedni mert a 
békében, Paul W. Tibbets repülőezredes 

ledobta Hirosimára az a tombombát . A vér 
és szenny az egész emberiségre freccsent : 
bűnösre, bűntelenre egyaránt. 

* 

A bevezetés nem fantázia és valóság 
eltérő, arányokban nagyon is különböző, 
de azonos logikának engedelmeskedő voltát 
akarta bizonyítani. Inkább utalni próbált 
az 1945-ös nagy történelmi fordulónak az 
irodalomban jeientkező problémáira, előz-
ményekre és törvényszerű következésekre. 

— Először az élménnyel kellett megbir-
kózni, mely közös volt Hirosimától Debre-
cenig : 
„Én lát tam, mint az antik látomásban, 
szilfán halat, s a Barna utca t á j á t 
egy dörrenésre széttágulni sebbé, 
melynek mélyén bámész testek rohadtak, 
s fátyolt lengettek hízott, zöld legyekből. 
És lát tam, hogy vonultak kis szekéren 
a városok falukba, s a faluk 
városba, s hogy vezette vak gebéjük, 
rá sem tekintve arra, kit vezet, 
a háború." 

— Szilfán halat — 

6* 83 


