
lád ellen. A családot tehát kikezdi az ellene való elégedetlenség, valami 
pszichózis, ami bels� ellenmondásként születik meg benne. 

Zsolt Béla nem azért igényes elbeszél�, hogy az ügyet ezzel lezárt-
nak tekintse. Bizonyitani akarja azt is, hogy nem olyan egyszerű dolog 
az, ha egy n� a maga testére spekulál. Angelának a dolog nem sikerül. 
Még csak rá sem hederitenek ott, ahol ajánlkozik dolgozni. Erre mi ma-
rad más hátra, minthogy, ha eladni nem tudta magát, elajándékozza az 
ölelést dühb�l, dacból, semmiért: szerelemért. 

A család egész épitménye igy recseg�ropog, meglazitja a kor minden 
betegségtünete. Az egymásrautalság, az egymástól való függés, az eltar-
tottság és a függetlenség hiánya. A régi merev tradiciók nem hajléko-
nyak és nem simulnak az elaggó korhoz: lassanként lejárnak azok a tör-
vényszerűségek, amelyeket egy fejl�d� és reményteljes világ hozott létre 

hajdani ifjuságában. 

Zsolt Béla nem a szerelmi háromszög kivénhedt problémáját fesze-
geti. Többet akar elmondani a házasság válságának bizonygatásánál. A 
dolgokat a házasság végs� kifejléseinél keresi, ott, ahol a család már 
áll a maga teljes egészében, ahol mint szociális közösség egész távoli re-
lációkat befogad a maga kereteibe. Az iró a maga kutató és felfedez� ut-
ján megvilágitja a családok szerepl� tagjait és mikor �t utjában követ-
jük, meglep�dötten kell arra eszmélnünk, hogy ezen az ismert és mind-
nyájunk által megjárt tájon az iró biztos szeme mennyi új felismerést 
tár elénk. Zsolt Béla felfedez a család forrongó kohójában egy �si feszi-
t�er�t. Aki az anyós�problémára gondol, téved. Zsolt bemutatja nekünk a 

— nagyapát. Konok, keserű és irigy vénembert, aki lidércként fekszik a 
családi együttesen. A nagyapa többször feltűnik a különböz� elbeszélések-
ben. Ged�ék (Polgári házasság) kávéházban töltik el életüket, csakhogy 
megszabaduljanak az öregt�l és ott várják, hogy végre valahára meghal-
jon. Kardoséknál is ott a nagyapa, követel�z� zsarnok, önz� patriarka, 
akinél a családi erkölcs már csak arra való, hogy ürügye alatt ifju sze-
relmeseket zsaroljon. (Nagyapa). A civilizált társadalom lefékezett ösz-
tönélete fölött háborog a családi elégedetlenség. Az ember szinte attól 
tart, a kannibál módszerek veszélye fenyeget: elevenen fogják megenni 
az öregeket. Világos hát, hogy új megoldásokra van szükség. — Zsolt 
Bélának igaza van. U jvári László 

SZ É L J E G Y Z E T E K E G Y SZLOVÁK R E G É N Y H E Z . A szlovák próza�
irásnak néhány hónappal ezel�tt új művel�je adott magáról életjelt 

Stroje sa pohly* (Megindultak a gépek) cimű regényével: Jan Ponican. 
Ponicant, mint költ�t már ismerjük. Egyéni hangú, szociális beállitott-
ságú, harcos versei révén — a Prágában él� Laco Novomeskyvel együtt 
— a haladó szlovák költ�k élén áll. 1934�ben megjelent Angara cimű 
verskötetét nagy elismeréssel és örömmel fogadta a baloldali sajtó, de 
kedvez� fogadtatásra talált a könyv jobboldalon is, ahol — bár bizo-
nyos fentartásokkal — szintén a szlovák lira nyereségeként könyvelték 
el. Ponicant nem méltatlanul éri az elismerés. Lirája a valóságot és 
az igazság utáni vágyat oly' elemi er�vel fejezi ki, mint kevés szlovák 
költ�é eddig. Ezért nagyon helyesen állapitották meg róla (ép ' e vers-
kötettel kapcsolatban), hogy ami a szlovák irodalomban a prózában Ji�
lemnicky, az a lirában Ponican. 

De nézzük csak a regényt; helyesebben: elbeszélést, mert hisz' for-
mailag alig nevezhet� másnak. Ponican ugyanis a cselekményt úgyszól�

* Bibliotheka, Pozsony, 1935. 



ván csak egy vonalon, göngyöliti fel, holott a felvetett téma megkivánta 
volna a regény széttagolását. 

Michal Hron, a maga erejéb�l milliomossá vált vidéki fatermel� sze-
retné egyetlen fiát, Tido Hront az élvezetek és züllés fert�jéb�l kiemel-
ni. Tudja jól, hogy fia dorbézolásának és élvhajhászásának a tétlenség 
az oka. Elhatározza, hogy fontos feladatot biz a fiára s reméli, hogy 
Tido az önálló és egész embert követel�, felel�s munka sodrában megvál-
tozik. Tido Hron Hulaván, egy isten háta mögötti faluban fűrésztelepet 
létesit és a közeli erd�ben nagy mértékben megkezdi a fakitermelést. A 
falú lakói, akik eddig kizárólag földműveléssel és pásztorkodással fog�
koztak, most munkát kapnak a fűrésztelepen és a vasutépitésnél. Elsza-
kadnak a földt�l, új érdekek, célok és kérdések vet�dnek fel el�ttük. Ti-
do Hron kezdetben valóban csak a munkának él. De a nagy nekilendülés 
után kedve lelohad, nyugtalan vére kalandokba hajtja. Fiatal paraszt�
asszonyokat és lányokat kezd elcsábitani. Ez végzetessé válik számára. 
Katkát, egy özvegy ember lányát, magához édesgeti a villába. Katka 
otthagyja a legényt, aki, �t szereti, s Tidóhoz költözik. A dolog tragiku-
san végz�dik. Tido egy éjjel részegen egy bártáncosn�vel jelenik meg a 
villában. Katka, aki naivul hitt, végs� elkeseredésében egy szakadékba 
veti magát. Tidot pedig egy éjjel orvul meggyilkolják. A falu leszámol 
megrontójával, de a fűrésztelep tovább működik. A munkások lassan ön-
tudatra ébrednek, kollektivszerz�dést kötnek (még Tido Hronnal) és az-
után kés�bb is egyre több szociális jogot vivnak ki maguknak. 

Ez a regény meséje — dióhéjban. Amint látjuk, a cselekmény elég-
gé szokványos. A regény pedig valahogy egész felépitésében és elgondo-
lásában elhibázott. Az akaratnélküli, élvhajhászó, rengeteg emberi gyen-
geséggel felruházott Tido Hron képviseli itt a kihasználót, a nincstelen, 
de becsületes, dolgozóval szemben. Vajjon ideológiai avagy esztétikai 
szempontból felemel��e az olyan küzdelem, mely emberileg (emberileg, 
mert hisz' társadalmilag úgyis ellenlábasai egymásnak!) egyenl�tlen és 
ellentétes vágású felek között folyik le. A regényben Tido Hronnak a 
legnagyobb vétke, hogy falusi asszonyokat és lányokat csábit el. De a 
munkások öntudatosodási folyamatát nem gátolja meg és nem is nagyon 
tör�dik azzal. A fűrésztelepi munkások küzdelme tehát végeredményben 
nem is küzdelem. Felmerül a kérdés: ha hatáséban vizsgáljuk a dolgot, 
vajjon van�e értéke az ilyen körülmények között szerzett gy�zelemnek? 

Általában Ponican sokhelyütt ellirizálja, elidealizálja a témát. Nem 
a szenved� és nyomorgó vidéket adja, hanem inkább ünnepi etnográfiát, 
szines folklórt nyujt és itt�ott a X X . századba átmentett patriarchális élet 
derűs nyugalmát vázolja elénk. A z t mondjuk: sokhelyütt, ami nem je-
lenti azt, hogy Ponican nem tesz kisérletet arra, hogy Szlovenszkó igazi 
képét is bemutassa a maga meztelen valóságában. Ez néhol sikerül is 
neki. Kár, hogy néha a hangja pátoszba fullad és inkább agitációs szó-
noklattá válik, mint meggy�z� beszéddé. 

Természetesen vannak erényei is a könyvnek. Plasztikus emberábrá-
zoló készség, pompás nyelvezet, józan elbeszél� hang és végeredményé-
ben mégiscsak a valóság megjelenitésére való törekvés az, amit Ponican�
nál értékként kell feljegyeznünk. 

Tényként kell leszögezni, hogy a szlovák haladó regényirás egy�két 
év óta a társadalmi realizmus jegyében történik. Elég, ha csak Frano 
Králra, Peter Jilemnickyre és Ponicanra utalunk. Más a helyzet a cse-
heknél. Ott a lirát és prózát egyaránt a szürrealizmus uralja, Érdekes 
volna ennek okát tüzetesebben megvizsgálni és a társadalom� és iroda-
lomkritika új kutatási módszerének segitségével megállapitani e két 



különböz� irányzat hatóer�it és indokait. Mindenesetre tény az, hogy a 
szlovenszkói társadalmi valóság összehasonlithatatlanul siralmasabb a 
történelmi országokban lév�nél s valósz�nűleg ez ösztönzi a következete-
sen haladó szlovák irókat, hogy az életr�l reális formában adjanak szá-
mot �rásaikban és ne burkolódzanak a valóságfelettiség ködébe a kor 
éget� kérdései el�l. 

(Losonc) Sándor László 

FODOR J Ó Z S E F V E R S E I . * H a valamely nép arcát költ�i megnyilat-
kozásaiból akarjuk kihámozni, a versekben az élményanyag, a so-

rok formálása, az indulatok lobbanása, a gondolatok szárnyalása, a vers 
husa és vére alatt a költ� körüli társadalmi csontozatra, valóság�alkat-
ra bukkanunk. A legfrissebb magyar irodalom — Pet�fi népies Költ� 
örököseit is beleszámitva, — immár kialakult idomú mű, amely, — ha 
némely alkotó�része látszólag túl is van a polgárság szolgálatán s zászla-
jára ép' a népet irta fel, — semmikép' sem haladja meg azt az osztályt, 
amelyben az irók maguk élnek. A népiesek, hirdessék bármennyire is népi 
rokonszenvüket, nem társadalmi cselekvésre hivó mondatokat sorolnak 
versbe vagy prózába, ahogyan azt Pet�fi tette. Mindössze annyi történik, 
hogy polgári tudatukat visszaforditják a dunántuli zsellérházba vagy a 
Fekete Körös mellé és onnan tekintenek ki a világba. Fodor József en-
nek a nemzedéknek más alkatú költ�je. Tudatát nem tépte le a polgári: 
valóság szövevényér�l és igy napjaink összefüggéseib�l azokat a vonatko-
zásokat énekli, amelyek az ellentmondások malomkövei közt �rl�dve, 
már nem számithatnak jelent�s igéretű tatarozásokra, sikeres „reformok-
ra". Fodor máig érkezett költészete azt a széthulló, oszló osztályt idézi, 
amely tragikus erejű költ�jét szükségszerűen önmagába fojtja. Ezzel az 
osztályzuhanással Fodor homéri küzdelmet folytat. Az elmulás elfúló köl-
t�je �, aki az utolsó szivdobbanásokat is teljes öntudattal vigyázza. Ezzel 
azután meg is haladja osztálya lelkületét: nem önámitó, a kiút�nélküliség 
nála tudatos, — távol áll a „reformok"�tól, — leszámol azzal az élettel, 
amely nem volt élet sem a szellem munkása, sem a nép számára. „Sem-
mit sem várok!" — kiáltja, — „Mert mit adhatnak e téboly�ziláltan — 
V a k kor vak emberei az ócsárlott — Költ�nek, mi üszkös sebei foltját — 
Keserűségét oldja?... — Tompulva: hallom bomladó koromnak zenéjét 
m á r " — i r j a másott — „ s á t á n kezeknek karmában van a föld", „kufárok, 
gyilkosok uralják", határok gonosz árka mögül sunyitva méri egymást 
„az ellenség" s a „ v a d fajönzés durva lángot vet, mint soha... — a tudo-
mánynak, ki új sorsnak lehetne büszke apja, megdöbbent� csudái ölni tár-
nak... S mig kis gyilkosra Isten s ember átok�süvölt le és a törvény; 
nyugton ölhet a nagy... a milliók mezitlen — S éhesen rójják a földi utak-
nak kálváriáját." Igy, kuszáitan, szertezüllve, úgy ahogy van, látja Fo-
dor József világát, amelyben él és amelynek zavarában természetesen 
egyetlen biztos pontra sem talál, mit, ha megragadna, önmagát ment-
hetné át egy új világ derengésébe. Fodor Józsefen a kor�élmény ciklon�
szerűen viharzik át és lelkének egyetlen szöglete sem marad feldúlatlan. 
Az evez�s nélküli részeg hajón bármerre néz, fejtet�n áll minden. Unja a 
hajszát és lázasan már csak a megsemmisülést áhitja, amit minden vers, 
minden gondolatsor mögött idéz. Nincs szilárd pont se földön, sem a 
transcendentális világban, sem az énben: „...a tudat: bús ópium, semmi 
sem!... csüggedt játék lett a gondolat a csömört rejt� csillagok alatt." 
Megveti a ,,szellemet", mit az élet ellen fordit ez a világ. Kiábrándulásai�

• Utóhang. Fodor József versei. Budapest 1935. Fischer Ern� könyvnyomda. 


