
szeretné ő is „jósága jeher lisztjéből" formálni 
az embert „eszmék élesztőivel, s melegíteni 
szíve kemencejcben." 

Az elesettekkel és elnyomottakkal való 
rokonszenv itt bizonyul kevésnek a közvet-
len kapcsolat híján. A vándor mindig magára 
marad, a vándor mellett elmennekaz emberek. 
Forbáthot keresed? Olvasd el a Vandordalkt. 
Hosszú oldalakon á t holt városok rémülete 
áradt felénk, s kötete végén mégis szemünkbe 
vágja , hogy: élni jó, — ahogy a Vándordal 
végén is ott ég kezében a letépett virág. 
Virág? Be Jehet helyettesíteni: költészet, 
jóság, élet. Ám ezért volt érdemes kiásni a 
felejtésből, ezért a kétségbeesés tövén ki-
virágzott elenyészőn kevés reménységért, 
jövőt sejtésért? Ezért is. De az őrülettel és 
lázálmokkal telített világ kontraszt jában 
álló forradalmi bíztatása erő is lehet az ú j 
csehszlovákiai magyar költészet számára, 
nemcsak emlékeztető. Ez a hosszú dermedt-
ségéből nehezen kilábaló líra replikázhat erre 
a példára azzal, hogy: nézzük meg, mekkorát 
lépett előre az utolsó öt esztendőben, 54 
után, anélkül, hogy figyelemmel lett volna 
háború előtti elődéire. Sőt, mondhatná azt 
is, hogy a tegnapi expresszív asszociációk 
éppen úgy nem mentenek fel a pongyolaság, 
plakátszerűség sablonjai alól, mint ahogy 
nem mentség a felszínességre és frázisosságra 
a mai reális élményektől elszakadt puszta 
lelkesedés. Ha egyebet nem, az újrafogalma-
zásra való igényt azonban mégis mértéknek 
veheti. A két háború közti líra rokonsága 
a német expresszionizmussal nem jelenti 
a kész kelléktár átvételét , de igenis jelenti 

a korforduló történelmi változásaival, a 
szocialista forradalmakkal szembeni közös 
kispolgári bizonytalanságot, egyben várako-
zást és nyugtalan együttérzést, jelenti az 
imperializmus korának individualista t i l ta-
kozását a kapitalizmus emberellenes jelen-
ségeivel szemben, s jelent vonzódást az i r ra-
cionalizmushoz, a torzításhoz, jelent háború-
ellenességet és gyakori kiábrándulást , s 
jelent abszolútnak hit t költői világot, s 
tar talmi megújulás helyett formalizmusba 
vesző újdonság hajszát . Vajon gyökerekben 
és virágaiban, épségben és eredményekben 
muta t ennyi közösét az ú j csehszlovákiai 
magyar líra a kortárs szocialista költészettel? 
Félő, hogy inkább csak hibáiban. Fo rbá th , 
Qyőry megjelenése serkentő lehet a szín-
vonalra, de figyelmeztethet arra is, hogy a 
húsz-harmincas évek is csak velük s bennük 
teljesek. Ha ta r ta lmát tekinted, már a Mikor 
a néma beszélni kezd-nél felfigyelhetsz For-
báth Imrére, de az annyit citált Új költök 
énekével (Egykor papírsárkánnyal ostromoltuk 
az eget...!), vagy a Szélképekkel magasabb-
ról mélyebbre látsz. Aztán: a Kocka, Mint 
vaskampóról, Na Maninách, Hajnali rap-
szódia, A néger inckel, Egy ember elindult, 
Ó nézd . . . . Egy egyszerű hulla cnekel, Bána-
tos dalocska, Üdvözlégy újszülött, Egy abesz-
szin fiúhoz, Ki vagy és merre mész? Lehet, 
hogy egyik csak jellemző, de a másik fontos 
és jó is, bizonyosan. Mert aki letépte ugyan 
tövéről a virágot, úgy szorította, hogy szinte 
égett , s fel tar tot ta magasra, amikor más a 
gomblyukában is restellte. 

Koczogh Ákos 

HERNÁDI GYULA: A PÉNTEK LÉPCSŐIN 

(Magvető Könyvkiadó 1959) 

Krit ikánk kezdetben rokonszenvező figye-
lemmel kísérte Hernádi Gyula írói munkás-
ságát; a Deszkakolostor megjelenése után 
fenntartásai, aggodalmai ellenére is, a tehet-
ségnek kijáró, igényes várakozással fordult 
feléje. Amikor A péntek lépcsőin megjelent, 
egyszerre kiábrándultan, várakozásaiban 
csalatkozva, szinte az elkeseredett szemre-
hányás, a fanyar gúnyolódás hangján csat-
tan t fel. 

Hernádi elbeszélése, A péntek lépcsőin, 
eszmeileg és művészileg is, valóban alatta 
maradt kritikánk és olvasóközönségünk 
talán aránytalanul és indokolatlanul fel-
növesztett várakozásának. Pedig szemmel 
látható, hogy Hernádi a Deszkakolostor job-
bára mozaikdarab-szerű, illetve vázlatos 

írásai után fokozott igényeket támaszto t t 
író-önmagával szemben, az élet „nagy 
pillanat"-ának ábrázolását választotta té-
mául. 

Az egyéni élet igazán nagy pillanataiban a 
tuda tban olyan „eszmélések" játszódnak le, 
amelyek az eszmélő számára élete egy szaka-
szának, esetleg egész emberi magatar tásá-
nak lényegi jellemzőit teszik világossá; olyan 
összefüggések villannak fel, amelyekről eddig 
legfeljebb csak homályos sejtései voltak, vagy 
amelyek iránt mind ezideig érzéketlen marad t ; 
olyan konklúziók levonása válik lehetővé, 
amelyek régóta „esedékesek". — Mindezek 
az eszmélés pillanatáig nem válhat tak vilá-
gossá és megfoghatóvá, az ember nem von-
hatot t le belőlük konklúziókat. Ebben külső 
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és belső körülmények egyaránt akadályoz-
t ák : élete a megszokott mederben folyt, 
nem mutatkozot t benne semmi rendellenes-
ség, ő maga kényelmes, fásult vagy éppen 
gyáva volt ahhoz, hogy saját élete értelmén 
elmélkedjék, a világban, társadalomban, 
családjában betöltött szerepét felmérje. 

Éppen ezért az „eszmélés" pillanata 
külső és belső, objektív és szubjektív vonat-
kozásban egyaránt különleges helyzet. Mivel 
pedig ez lényegét tekintve belső folyamat, 
írói ábrázolásának legszuggesztívebb esz-
közéül a monológ kínálkozik. 

A reveláció témául választásában, az el-
engedhetetlenül szükséges, feszült, a meg-
szokottól eltérő szituáció megteremtésében 
az első személyű előadás választásában — 
önmagában véve, nem vétet t Hernádi. Ellen-
kezőleg: színvonalas irodalmi hagyományo-
kat követ, biztosan, bátran él a drámai kon-
fliktus-teremtés módszerével. Mindez vég-
eredményben jó szem és mesterségbeli tudás 
dolga. Á műalkotás valódi értékét azon 
lehet lemérni, ami ezután következik: miféle 
ember az eszmélés alanya, milyen minőségű 
az a bizonyos eszmélés, követi-e, s ha igen, 
milyen katarzis követi? 

Hernádi elbeszélésének főalakja nem „nagy 
ember" , nem sorstragédiák hőse. Ez a mai, 
pesti tisztviselő annyira jelentéktelen valaki, 
annyi emberi gyávaság, tétovaság, gyenge-
ség van benne, hogy szinte hétköznapi, 
átlagembernek is alig nevezhetjük. A kon-
fliktus, ami a revelációt létrehozza — ismét 
hagyományos, szinte elhasznált motívum — 
házasságtörés. Hiteles-e lélektanilag a kon-
fliktus? Hernádi indokai: Sulytó sohasem 
szerette igazán feleségét. Elvenni is úgy 
vet te el, gyengeségből, önmagával, érzelmei-
vel számot nem vetve, a konvencióknak, 
kényelmi szempontoknak engedve. Hogy 
eddig nem csalta meg, végeredményben 
egyénisége végtelen határozatlanságából 
következik. Régóta vár ja , hogy valami 
alkalom külsőleg is, legalább ideiglenesen fel-
oldja az únt egyhangúság alól. Azt a hetet, 
amelyet felesége a kórházban, szülészeten 
tölt , mint „szabadságot" vár ja , tervezi. 
Hogy a házasságtörést elkövesse, abban is 
— ha végeredményben régóta, utálkozva 
dédelgetett, önmagának alig bevallott szán-
déka szerint történik is — külső hatások 
taszí t ják előre: ismerős italozó társaságba 
kerül. Sulytó erkölcsi mélypontra jutásáig 
vezető ú t j á t tehát sokrétűen, lélektanilag 
indokolja az író. Ami különössé teszi Sulytó 
bérelszámoló házasságtörését, az az, hogy 
ugyanabban az órában születik első gyerme-
kük. A szülés komplikált , az újszülött élet-
halál közt lebeg. A véletlenek ilyen meghök-
kentő összetalálkozása szükségképpen hatvá-
nyozott bűntudatot vált ki Sulytóból, a 

bűntudat tól felhasogatott lélekben lezajlik 
az „eszmélés". 

Azonban hiába minden eddig érvényesülő 
írói erény, az eszmélés vizsgálatából levon-
ható tanulság elkeserítő, ha eltekintünk is 
at tól , hogy a bűntudat felébredésének és 
misztikus-fantasztikus asszociációkat ki-
váltó hatásának ábrázolása nemcsak eset-
len, hanem ízetlenül modoros is (118—121., 
129., 137—138. 1.). 

Amikor Hernádi az önvádtól felzaklatott 
bérelszámolót e l ju t ta t ja a saját életével való 
számvetésig, kiderül, hogy ebben a szám-
vetésben az egyik oldalon az absztrakt 
„hazugság", „gyengeség", „gyávaság", 
„önzés" sőt „gyilkolás", a másikon a hasonló-
képpen elvont „teljesség", „felelősség" és 
„szeretet" sorakoznak fel szólamszerűen. 
Ha egy pillanatra ködösen fel is idézik az 
önmagunk és mások iránti személyes felelős-
ség gondolatát, a páfii rémületében szűkölő, 
pipogya Sulytót nem érezzük képesnek ilyen 
filozofálásra. De itt már nem is Sulytóval, 
hanem közvetlenül az író betegesen aggályos, 
morális „vájkálás"-ra haj ló szemléletmódjá-
val állunk szemben, amely eddig is ott lap-
pangott az elbeszélés sorai között . Ez vezette 
tollát az ügyes helyzetteremtésben, a gondos 
lélektani motivációk során is és ez a kör-
vonalazatlan absztrakcióba torkolló „erköl-
csösködés" képtelen az elbeszélés írói gond-
dal posványba merített hősét az igazi emberi-
erkölcsi magaslatokra emelni. 

A mérték, amelyen lemérhetnénk Sulytó 
revelációjának minőségét, hiányzik a műből, 
hiányzik az író eszmeköréből. A tétován sod-
ródó életű „hős" egyetlen morális-emberi mércé-
iéül önvád ló-önmagát állítja Hernádi, s ennek 
az önvádló Sulytónak a művészi ábrázolása 
messze alat ta marad hitványsága meg-
jelenítésének. I t t válik legmegfoghatóbbá 
az elbeszélés legnagyobb művészi-eszmei 
hiányossága. A hangsúlyozottan gyarló 
ember, akinek gyengeségeit szinte tetsze-
legve elemezte Hernádi, hi tvány-önmaga 
elleni fellázadásában is relatív erkölcsi 
ér tékű, nem ér fel még az „át lagember" 
erkölcsi „magaslataira" sem, pedig az olvasó 
ennél is többet vár egy jellem katarzisában. 

Ebben az atmoszférában, a társadalomtól 
izolált erkölcsi cirkulusz-viciózuszban az em-
beri tehetetlenség, gyengeség, a sorsnak, vélet-
lennek való kiszolgáltatottság uralkodik. 
Hernádi felfogása szerint nem a gyermek 
születésével egy időben elkövetett házasság-
törés az igazi nagy bűne Sulytónak. Az 
csupán — a közfelfogás szerinti előítéletek 
és a „hős" speciális, sérült, hadifogságban 
megrokkant, túlérzékeny lelki alkata miat t — 
a reveláció kiváltó oka. Igazi vétke az, hogy 
eddigi életében nem tudot t bá t ran , önállóan, 
következetesen, önmagához híven cselekedni. 



Amikor eszméléséből levonja a következtetést , 
elhatározza: ha gyermeke életben marad 
megpróbálja az „ ú j u t a t " . Csak az nem 
derül ki ebbó'l az érzelmes-romantikus gesz-
tusból , hogy merre indulna és meggyőződé-
sünk, hogy az író sem tudja . Az „önálló, 
következetes cselekvés" elve ugyanis ön-
magában indifferens, nem mond semmit, 
sem az egyén, sem a világ számára. Az viszont 
kétségtelen, hogy beleillik Hernádi ta la j ta-
lan, aggályosan moralizáló, a világgal, ki-
alakuló ú j társadalmi rendünkkel, céljaink-
kal, embereszményünkkel szemben tanács-
talanul álló, dekadens szemléletmódjába. 

Hiába az ügyes helyzetteremtés, a gazda-
ságos szerkesztés, a jól kimért ritmusú (bár 
képeiben gyakran mesterkélten elbicsakló) 
stílus; az író „modern" befeléfordulása, a 
sérült és sérülékeny lelkű „hős" előtérbe 
tolásával, morális absztrakciókkal leplezett 
sivár eszménytelensége riaszt és kiábrándít . 
Az író önmagával szemben támasztot t 
igénye nem támaszkodik a valóságos emberi 
értékekben való hitre, az ember iránti biza-
lomra, korunk és világunk lényegének meg-
értésére. 

Nacsúdy József 

BRUNO JASIENSKI: JAKUB SZELÁ1 

Jasienski műve a lengyel forradalmi költé-
szet kiemelkedő alkotása. Költői ereje, mű-
vészi hitvallása, útkeresése Majakovszkij és 
József Attila életútjával muta t rokonságot. 
Sa já t hazájában szinte az utóbbi évekig mél-
ta t lan mellőzésben részesült. Neve a Lengyel 
költők antológiája című kötetből (Bp. 1951.) 
is kimaradt . Annál többet foglalkoznak vele 
miután mintegy új ra felfedezték a lengyel 
költészet szocialista-realista irányának hagyo-
mányaként . A fiatalon (1901—1939) tragikus 
körülmények között elhalt költő, ha késve is, 
megkapta az életművéhez méltó elismerést, 
erkölcsi és költői nagyságának megnyugtató 
értékelését. 

A fiatal költők ama kisebb részéhez tar to-
zott , amely a két világháború közti deka-
dencia és izmusok útvesztőin keresztül is el 
tudot t jutni a költői mondanivaló és a kifeje-
zési eszközök forradalmi újításáig. Voltak, 
akik a polgári liberalizmus és a pacifizmus 
oldaláról törtek uta t az antifasiszta prog-
ramig, mint Antoni Slonimski, míg mások a 
népi-nemzeti érdekektől eltávolodva a forma-
lizmus zsákutcájában kötöttek ki. Kortársa 
Jul ian Tuwim a magányos intellektuális köl-
tő alaphelyzetéből a polgári értelmiség csaló-
dását és útkeresését tükrözi gazdag költői 
skálájával. Leopold Staff mély humanizmusá-
val és a klasszikus formákkal védekezett a 
dekadencia szélsőségeivel szemben. 

A történelmi útra a forradalmi költők 
csoportja érkezett el a legkisebb kerülővel, 
a forradalmi proletár költészet ú j művészi 
programjával, melynek legkiválóbb kép-
viselője Wladislaw Broniewski. Ehhez a 
maghoz tar tozot t Bruno Jasienski, aki a 
Dal az éhségről című versében (1922) az 

* Budapes t Európa 1957. 86 I. Ford . Pákozdy 
Ferenc. Bev. Kovács Endre . 

ÓL SZÓLOK* 

októberi forradalom győzelmét elsőként hir-
dette a lengyel költők közül. Jasienski alkotó 
módon lábolt ki az öncélú formabontás káo-
szából, s formailag is új utakon járó költésze-
te t teremtet t a J akub Szeláról írott elbeszélő 
művében. 

A költő a 20-as évek után Franciaországi 
emigrációba kényszerült, majd haláláig a 
Szovjetunióban élt és dolgozott. A 30-as 
években tag ja volt a Forradalmi írók Nem-
zetközi Szövetsége vezetőségének, s jól ismerte 
a moszkvai magyar proletár írók munká já t 
is. Költői alkotásai mellett nagy figyelmet 
keltett Európa történetének drámai eszten-
dejéről az 1934-es évekről írott korrajza, 
melyet a Közönyösök összeesküvése címen 
a Magyar Helikon is közreadott . (1958.) 
Regényében a francia kommunista párt nép-
front politikája programjának az ú t j á t egyen-
geti, á t törni a közöny falait , felkelteni az 
emberek történelmi felelősségérzetét. Jasi-
enski írásai az emberiség jövője, a saját népe 
iránti felelősségtudat jegyében születtek. 

Elbeszélő költeménye 1926-ban Párizsban 
jelent meg. írói fejlődésének fontos állomása 
volt az 1923-ban lezajlott krakkói felkelés 
megrázó élménye, amely nagylélegzetű köl-
teményének közvetlen ihletőjévé vált . A köl-
temény J a k u b Szela a lakjá t a kudarcba ful-
ladt 1846-ik évi krakkói nemesi felkelés 
eseményeivel kapcsolatban mu ta t j a be, hite-
lesen ábrázolva a bécsi udvart is támogató 
szerepének hát teré t , majd szembefordulását 
és az elnyomó lengyel földesúri-habsburg 
rendszer ellen a paraszti érdekekért folyta-
t o t t harcának történetét . Témaválasztása 
szándékosan irányul a társadalmi igazság-
talanságok bemutatására , művészi állásr 
foglalásának egyenes megvallására. Erőteljes 
hangja , egyszerű nyelvezete, gazdag ritmi-
kája egy helyes irányba törő művészi kísérlet 
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