
V A L L O M Á S 

M A G Y A R HEMINGWAY-IC 

Ne vegye rossz néven Módos Péter,* ha éppen őt emelem 
ki mértéknek, mintának, példaképnek évről-évre jelentkező 
első vagy második kötetes fiatal elbeszélőink közül, mer t hisz 
éppúgy választhatnám akármelyik egykorú társát, s közelebbi 
ismeret híján — értem : a szerzővel és szándékaival — m é g csak 
azt sem remélhetem, hogy amit könyvében találok, amit köny-
véről mondhatok, egyetemes érvénnyel szólhat legtöbb fiatal 
elbeszélőnk pillanatnyi terméséről. S mégis, akár csak találom-
ra, a perc ihletének engedőn, akár mert könyvébe betekintve 
valami megcsapott a levegőjéből, engedje meg, hogy az ő 
könyvét választhassam ha nem is kísérleti nyúlnak, hanem az 
első benyomás, az első sejtés alapján a mi legfrissebb szépiro-
dalmunk tipikus jelenségének, az ab uno disce omnes bizonnyal 
vitatható elve révén. Vitatható, mert hisz minden író ragasz-
kodik a maga „különösségéhez", ez legfőbb létjoga s ismertető 
jele — viszont mégis kora gyermeke, egy bizonyos társaságé, 
egy bizonyos áramlaté, szándéké vagy stílusirányé, és ez, ha 
akarja, ha nem, becsvágyára, lélegzetvételére, hangjára, mon-
danivalójára mégis csak rányomja a bélyegét. Maga írja köny-
vének egyik igen szép passzusában — s talán éppen ez a lap, ez 
a József Attila versével vetekedő próza fogott úgy meg, tett 
olyan kíváncsivá az íróra, eletére, egész munkásságára — hogy 
a Dunát nézegetve milyennek látja a sok vízcseppet egymás 
közt, egymást erősítve vagy egymással tülekedve, hogyan ha-
lad a nagy folyó, minden akadály ellenére, a tenger és a nap-

* M ó n o s P É T E R : A Futás (Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 
1 9 6 9 . ) 

5 Irodalomtörténet 



8 3 4 Vallomás 

sütés felé, s ez az eszmélet, ez a tudatosság, ez a világos, nem 
éppen derűs, de nem is vigasztalan merengés, hátha épp ez ád 
egységet, külön zengést az ő egész kötetének, és hátha ez egy-
úttal a mi mai fiataljaink egyik, ha nem is egyetlen alaphangja? 

A könyv borítékának nagyon is tömörített tudósításából 
inkább csak sejtjük, mintsem megismerjük az író eddigi életét, 
tanulmányait és hányódásait, egészen a pályakezdésig, egészen 
első kötetéig: hány ilyen pálya indul, szárnyal vagy bukdácsol 
köröttünk anélkül, hogy tudhatnánk róluk, hány költő és író 
igyekszik évről évre Budapestre, az eszpresszók, a redakciók, a 
kiadói előszobák hol zord, hol ígéretes világába, h o g y ott kenye-
ret, főbérletet, nevet, létjogot szerezzen! Hányan érnek el a 
célig, a napfényig, a tengerig? Hányan tudnak harcolni, egyez-
kedni, netán győzni, akárcsak a vízcseppek a nagy „vízi szoci-
alizmusban"? S hányan hullnak el egyedül, külön-külön, a 
könyörtelen árban? Szeretnénk valamennyiüknek egyforma 
szerencsét kívánni, egyforma ellenállóerőt s százféleképp szár-
nyaló tehetséget, miközben cinkos rokonszenvvel s az öregek, 
a „befutottak" sose szűnő szorongásával gondolunk egyszerre 
a mi magunk s a mai kezdők nekifutására. 

Alig egy-két kivétellel, a kötet témaköre lírai, vagyis mintha 
minden írás, kisregény, novella, hangulatkép az í ró gyermek-
vagy kamaszkorából, saját diákélményeiből származna vagy 
legalább is származhatna. Igazi „novella", ha nem is a maupas-
sant-i, de legalább a mai, a hemingway-i értelemben, talán 
csak egy van a vázlatok, a töredékes benyomások, a futó han-
gulatok között, — az alig húsz lapnyi Holtidő, egy sérült kis 
footballjátékos és egy korán, már kezdetben letört balettnö-
vendék „szerelméről" (ha szabad még ily légkörben ezzel az 
oly hervatag és ünnepies szóval élnem), az is első személyben 
s nem is minden Hemingway-ből budapestire átállított mű-
nyerseség s műfölény híján, viszont oly biztos hangvétellel, 
oly jól megformált szerkezettel s főképp oly költői hitellel, 
hogy — mint régen egy céhbeli „remekmívesség" alapján — 
alkotója már ezzel a húsz lappal is beérkezett a jószemű, könnyű 
kezű, atmoszféra-teremtő s érzelmet és cinizmust hibátlanul 
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adagoló, egyszóval a „vérbeli" írók nem is oly közönséges 
sorába. Pedig talán nem is ez az ő legigazibb hangneme, talán 
inkább csak erőpróba, afféle izom-mutogatás, hogy ő is ösmeri 
a dörgést, ő is tud magyar Hemingway-t „megjátszani", 
kültelki indiánokkal, faragatlan beszédű, de aranyszívű vagá-
nyokkal, tisztalelkű és azonnal levetkőző „kis bigékkel" s a 
pályát csak a pályáért szerető labdarugó aszkétákkal. Leg-
több emlékfoszlánya hanyagul befejezetlennek, csak úgy oda-
vetettnek tetszik, s akár egy vízből kiúszó kölyökkutya a 
rátapadt nedvességet, az író is úgy rázza le magáról, vagyis 
témájáról az elemzést, a leírást, a fejlesztést, a „szöveget", mind-
azt, amit régebben, pedáns kérlelhetetlenséggel, a stílus, a mese, 
a műfaj szerves tartozékaként követeltek. Ezt a régi retorikát a 
mester és hívei a pongyola rögtönzés, a látszólagos semmit-
mondás, a banális befejezetlenség, a retorikátlan retorika új 
szabályaival pótolják, amelyek, főképp a mai olvasónak, való-
ban hitelesebbé, meggyőzőbbé teszik az írást — viszont mi-
helyt több Hemingway-könyvet vagy pláne több Hemingway-
követőt olvasunk egymás után, egy-kettőre felfedezzük, hogy 
ez a hanyagság tudatos, s hogy ez a szerkezetlenség egy rejtet-
tebb szerkesztés álruhája. Aminek a derék Balzac, a jó Flaubert, 
a naiv Zola még hosszú lapokat szenteltek, vagyis a légkörnek, 
a környezetnek, egy háznak, egy szobának, egy táj, egy arc, 
egy lélekállapot aprólékos megrögzítésének, azt a mi fiataljaink, 
talán nem is ok nélkül s nem is sikertelenül, pár hirtelen oda-
vetett (bár bizonnyal jól megfontolt) vonással igyekeznek je-
lezni, esetleg csak sejtetni, vagy épp megpendíteni — s ki tudja, 
nem hálás-e nékik a mai sietős olvasó, aki, a „lényeg" kedvéért, 
már a régi, hosszadalmas leírásokat is csak átlapozta. — „Lu-
csok, ősz, zűrzavar, felhők, bánat" — kell-e ennél több korunk 
olvasójának, aki okosabb, idegesebb, élesen látóbb a réginél, 
kevés szóból is kitalál mindent, s valóságos munkatársa az 
írónak? Lélekelemzés? a gyengülő vagy erősödő érzelmek vagy 
hangulatok árnyalatos festegetése? Ó, bizánci szertartások, 
skolasztikus hajszálhasogatások, hova tűntek szép napjaitok? 
Mennyivel fesztelenebbek, póztalanabbak a maiak! Egy tánc, 

s* 



852 
Vallomás 

egy séta, égy pohár „ tömény" s már szó nélkül, egykedvűen 
vetkőznek és feküsznek egymás mellett, s mire az idősebb olvasó 
felocsúdik meghökkenéséből, a mi „szerelmeseink" már réges-
rég felöltöztek, egészen másról értekeznek, s talán már „szakí-
to t tak" is, ha ugyan ily körülmények közt van értelme ennek 
a nagyképűségnek! S milyen sommás határozottsággal ítél-
keznek a világról! Kétféle emberfajta van: menők és nasik 
vagy trógerek, gyenge gyaloglók vagy autósok, császárok és 
rabszolgák — s minden attól függ, ki a vagányabb, a szájasabb, 
a megjátszósabb! S ezt a közvetlen társadalomlátást éppoly 
közvetlen szókincs szolgálja: így például az a francia károm-
kodás, amelyet Cambronne tábornok érthető felindulásában 
mondot t a waterloo-i csata elvesztével, s amely nálunk, alig 
pár év alatt, a szépprózai párbeszédekből nemrég már a kritika 
s a költészet területére is átcsapódott, itt más-más nyelvtani 
kapcsolatban s hasonló szóvirágok kíséretében szinte már meg-
hit ten pottyan a nyájas olvasó fejére. D c úgy látszik, ez ma a 
belépőjegy a hemingway-i életteljességnek magával az élettel 
versenyző birodalmába, bár kérdés, hogy ez a látszólagos 
szótár- és szabadságtöbblet nem jár-e a stílusbeli s szemléleti 
árnyalatok lassú sorvadásával, s hogy a művészi alkotásnak 
nem lehet-e más, jobb célja, mint az élettel való nyers és pőre 
versengés? Hogyha arra gondolunk, hány század, sőt évezred 
kellett az emberi dadogásnak formás kifejezéssé s a féktelen 
ösztönöknek fegyelemmé való tisztulásához, s mily törékeny 
és fenyegetett az a keserves tenyészet, amelyet civilizációnak 
hívnak, csak félve és szorongón oszthatjuk azt a nézetet, amely 
mindebben csak a régi tabuk megszűnését véli ünnepelni. 

Mindez persze csak részben s csak nagyjából érvényes Módos 
Péter könyvére, amelynek a legjavát nem is a hemingway-i 
vázlat-sor, hanem a Futás és a Találkozások, két lírai, önélet-
rajzszerű elbeszélés vagy útirajz tartalmazza. A hang, a téma, a 
szerkezet mindkettőben majdnem egyforma: végzős diákok 
élete, korállszigetcké az óceánban, a szeretett, lenézett, megunt, 
de fél-otthonná vált egyetem s a homályos és bizonytalan 
pályakezdés zökkenője között egyfelől a könyvekkel, a viták-
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kai, az elméletekkel, a nagy várakozásokkal s minden hivalgó 
fölény és cinizmus ellenérc a fiatalkor illúzióival, másfelől az 
első kis sérülésekkel és csalódásokkal, a valóság durva és kö-
nyörtelen éleivel, amelyekhez, mint a gyermek az otromba bú-
torokhoz, csak kisebb-nagyobb karcolások s zúzódások árán 
alkalmazkodnak. A két véglet közt hídnak? átmenetnek? kibú-
vónak? serkentőnek? egy-egy hosszabb utazás, az ital, a sport, 
az erotika s egyéb kábulatok mellett ez a talán legkevésbé ár-
talmas mai epidémia, az első regényben Lengyelországba, 
a másikban Kelet-Németországba, futó tájak, futó benyomá-
sok és még futóbb emberi kapcsolatok világába, az elsőben 
hazafutással Gdanskból a Móricz Zsigmond térig, a másikban 
meg meneküléssel a faluból a fővárosig, s mindkettőben a fiata-
lok egyelőre megoldatlan ide-oda hányódásaival a kész kultúra 
s a kultúra-teremtés, a nagyváros és a vidék, a jólét és a sza-
badság, a „helyezkedés" és a függetlenség, a kutya- és a farkas-
élet vonzása és taszítása között. Itt, ebben a két regénykében, 
a hemingway-i egyszerűség már nem cél, hanem csak eszköz 
az írói mondanivaló hatékony közvetítéséhez s bizonyos for-
rongás és rendkeresés minél hitelesebb ábrázolásához. Itt már 
Módos Pétert halljuk fiatalosan patakzó s gáttalan ékesszólásá-
val s kifejezésvágyának és képességének zengzetével, az elsőben 
még több lírával, a másikban több fojtott lázadással. A Futás 
egyes monológjait egészükben kéne idézni, annyira jellemzők s 
gondolatkeltők nemcsak Módos Péternek, hanem egész nem-
zedékének, vagy legalábbis írói csoportjának szempontjából: 
a Duna-parti merengés mellett majdnem olyan szép és meg-
rendítő A Futás egyik főszereplőjének, Rozsának baráti búcsú-
beszéde a Psalmus Hungaricusról, a fiatalok tükörbe nézésé-
ről Európával s a világgal való azonosulásukról, helyt nem 
találásukról, látásukról és lázukról — mintha egy költő, kényes 
jelzők és homályló jelképek helyett beszélő tényeket sorolna 
fel hol mosolygón játékos, hol lávásan áradó kötetlenséggel. 
Milyen szép a Futásban a temetői jelenet — két testvér oly 
sivár, félszeg, tehetetlen botlódása édesanyjuk sírjánál, az élők 
és a halottak egyre lazuló kapcsolatainak szinte meztelen bána-



838 Vallomás 

tában! Vagy a Találkozások ban a határszéli öregasszony már-
már fonetikusan kottázott s valami régi muzsikával átitatott 
siránkozása! Vagy a buchenwaldi tábor rohanó, szűkszavú, 
zord leírása az élő német környezet öntudatlan s érzéketlen 
közönyében! Mindez jó szemre, biztos kézre, eleven rátermett-
ségre mutat — de itt, e két kisregényben nem ezt érezzük a 
legfontosabbnak. Ma minden kezdő csupa tehetség, mindegyik 
kész fegyverzetben indul, s a műkedvelők, a dilettánsok egykor 
oly szapora fajtája ma már szinte kiveszőben a „dörzsölt" szak-
mabeliek között — akár mert ezekre nincs is szükség az egyre 
jobb minőségű kereslet és kínálat özönében, akár mert az írói 
készség megtanulható mesterség lett, védett, szervezett, osz-
tályozott, majdnem gépiesen biztos, sőt bizonyos körökben 
még ma is magasabbrendűnek vélt kenyérkereset. Módos 
Pétert se nem nyilvánvaló mesterségbeli tudása, se nem ösztö-
nös tehetsége emeli ki társai közül, hanem lázas nyugtalansága 
kora és léte szűk korlátai között, valami hol nyílt, hol burkolt 
idegenkedés minden közhely, minden hazugság, minden kész 
katekizmus irányában, — az az ősi, villoni vagy rimbaud-i 
indulat, a Hamletek, a Bazarovok, az épszívű fiatalok követelő 
indulata, amely nem tudja beérni az idősek bölcs egyezményei-
vel, s viszolyogva fordul el a jóllakottak, a könnyen elégültek, 
a nyugodtan „ü lők" okosságától. Hiába mondja, hogy „azt 
kell szeretni és tudomásul venni, ami van", hiába érzi, hogy 
„végre valami rendet kellene teremteni", — azt is tudja, fiatal-
nál szinte könyörtelen tudatossággal, hogy „bárhol vagyunk, 
önmagunkat l á t j u k . . . mert olyan a világ, mint amilyenek 
mi v a g y u n k . . . mi vagyunk a világ, Európa . . . én vagyok 
Európa a huszonöt évemmel, a ténfergéseimmel, a helyt nem 
találásommal, akit idősebb mukik folyton folyvást valahol 
nagyon át akarnak v e r n i . . . " Ha szabad az „idősebb mukik" 
nevében szólnom, vannak köztük, akik a maguk fiatalkorára 
emlékezve, bánatosan s csöpp irigységgel nézik a mai fiatalo-
kat, sajnálják, hogy „Európa" ma nem tudja megadni nékik, 
amit annyi nemzedéknek, az előttük járóknak adott, és még 
inkább sajnálják, hogy maga az irodalom, az egész mai világ-
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irodalom, minden látszatvirágzása s annyi új, inkább felületi 
kísérletezése ellenére, nem képes ízes kenyérrel táplálni s tiszta 
vízzel üdíteni őket. Merre visz Módos Péternek s tehetséges 
társainak útja? Félő, hogy, mint a mesék szegénylegényének, 
sok-sok kísértést kell legyőzniük, amíg legjobb énjükre s az 
alkotás lényegére rátalálnak. Módos Péter önvallomásai, hol 
jobbik, hol rosszabbik énjével való feleselései biztatóbbak, 
autentikusabbak, mint nem egy mai divatos és öntetszelgő 
önéletrajz — s az idősebbek csak örülnének, ha nem „titokban, 
zugmódon, cselesen lehetne az, aki s ami", hanem nyíltan, 
tiszta szívvel s csorbítatlan képességeivel, mielőtt még kifogyna 
a hamuba sült pogácsa, nem a Hemingway-től kapott, hanem 
a maga varrta tarisznyából. . . 

G Y E R G Y A I A L B E R T 

REINITZ BÉLA 

Országos hírességgé lett, mikor Ady mellett vállalt hasonló 
szerepet, mint trubadúr mellett a minstrel. Ezek valaha ország-
utat róttak várkastélytól kastélyig. Ady és Reinitz kávéházban 
vagy a „Három holló "-ban ültek. Azok lovon és (a szolga) 
gyalog. Ok mindössze csak pegazuson. Trubadúrnál már eleve 
egy a vers és a dallam; nem lehet tudni, mennyi a mesteré, 
mennyi a segédé. Reinitz a frissen kipattant Ady-versek szava-
latát fokozta fel utólag dalokká. A puszta versekkel szemben 
akkor még heves volt az ellenállás. Reinitz terrorizálta be 
boldog-boldogtalanba az új költészetet, zongora mellől böm-
bölve, ordítva, sóhajtva, sírva és lehelve a hangruhába bújta-
tott strófákat. Azt sem igen tudta a meghökkent hallgató, mi az, 
ami ellenállhatatlanul elárasztja. Reinitz féktelen sugallatában 
olyan lett e daláradat, mint az elháríthatatlan végzet. Muszáj, 
hogy tessék! így terjedt eleintén Ady költészete, amikor még 
„nem értették". Dalok szárnyán repült be a szívekbe. Az izzó 
melódiákkal együtt oly magától értetődően, mintha a muzsika 
őstörvénye szabta volna meg különös szavait és fordulatait. 


