
S Z E M L E 

Rákosi Viktor. „Mely nevetés ez 
alant? mi öröm van a síri világban? 
A komor árnyak közt Rákosi szel-
leme jár." Így alakíthatnék át Vö-
rösmarty híres Megyeri-epigrammá-
ját. Az ötleteknek, a tréfáknak nagy 
mestere, a népszerű Sipulusz immár 
eltűnt a magyar irodalom munkásai 
közül. Volt egy-két évtized, amikor 
általános kedveltségre a toll embe-
rei közül alig versenyezhetett vele 
bárki is, de azóta is, hogy kínos be-
tegség elszigetelte a nagy nyilvá-
nosságtól, a magyar közönség min-
dig érdeklődéssel olvasta írásait. 

Jelességek nélkül nagy népszerű-
ség sohasem magyarázható meg, és 
ha az irodalomtörténeti szemlélet a 
tudományos értékelés hidegebb sze-
mével vizsgálja is pályáját, sok olyat 
fog az ő munkásságában találni, 
ami modern irodalmunk fejlődésé-
ben értékes elem, vagy ami legalább 
bizonyos törekvésekre jellemző. 

Rákosi Viktor munkássága talán 
legtipikusabb megnyilatkozása an-
nak, amit tárcaszerűségnek lehetne 
nevezni. Az újabb elbeszélő-írónak 
mondanivalója belekényszerül egy-
két vonal alatti hasábnak szűk ke-
retébe. Ez az irodalmi alak rende-
sen csak igazán nagy formaművész-
nek kezében lesz új szépségek szü-
lője, a legtöbb író gyakorlatában 
bizonyos kényszeredettségekre, szer-
kezetbeli elsiklásokra vezet. 

E szűkreszabott keretben Rákosi 
Viktornak gyöngébb szerkesztőké-
pessége bizony könnyen feltűnővé 
válhatott volna, ha egy másik írói 
tulajdonsága nem harmonizált volna 
éppen ezzel a formával olyan kitű-
nően. Az t. i., hogy ő elsősorban 
ötletíró. A tárca pedig igen alkal-
mas arra, hogy pusztán egy ötlet-
nek kifejezése legyen. Amellett 
Rákosi Viktorban az érdekkeltés 
iránt való nagy érzék is jól illett a 
tárca-formához. Így méltán népszerű 
kötetében, a Korhadt fakeresztek-
ben érdekesebbnél érdekesebb esetek 
váltják egymást. De néha még ott 

is, ahol az események nem ilyen kí-
nálkozóan frappánsak, tolla alatt 
érdekesekké válnak. Igaz, sohasem 
látjuk az ő gyakorlatában ennek a 
rövid elbeszélő formának éppen azo-
kat a legművészibb eseteit, amikor 
e szűk keretből az író — hogy komi-
kus, vagy tragikus beállítással-e, az 
most már mindegy — széles és mesz-
sze társadalmi és lelki horizontokra 
nyit kilátást. De ehelyett legtöbb-
ször megvan benne a téma jelenték-
telenségének és a forma apróságá-
nak természetes és magától adódó 
harmóniája. Ezek teszik kis cikkeit, 
közöttük különösen Sipulusz humo-
reszkjeit olyan vonzó olvasmá-
nyokká. 

Az érdekkeltésnek szinte fakadó 
könnyűsége okozza, hogy sokszor 
hosszabb lélegzetű elbeszéléseit is 
részekké tördeli, amelyek megjele-
nésükben néha egész heti időközben 
is követték egymást. (Galambos Pál 
naplója, Emmi.) Hogy az olvasó em-
lékezetéből a mese egyes indítékai 
már kimosódtak, az nem baj! Csak 
a történet lényegét tartotta légyen 
eszében, az érdekkeltés megújításá-
ról és egy-egy meglepő fordulat al-
kalmazásáról az író tárcáról tárcára 
úgyis gondoskodik. 

Persze, ahol szélesebb mederben 
folyó történeteket kell elmondania, 
ott a megformálásnak ez a könnye-
dén felfogott módja már nagyobb 
alaktalanságot eredményez. A ma-
gyar sorsot olyan meghatóan meg-
markoló regényének, az Elnémult 
harangoknak is főszépségei inkább 
az egyes részletekben vannak, mint 
az egésznek művészi megalkotott-
ságában. Így a Hollandiában játszó 
részletek sokkal szélesebbre terpesz-
kednek, mint amennyi szükséges 
volna, hogy a hősnek élethatározását 
indokolják. A keretet szétdobják, 
de érdekesek és igen hangulatosak. 

A hangulatfestés különben szintén 
jelességei közé tartozik Rákosi Vik-
tornak. Egy-egy milieunak, egy-egy 
természeti képnek pár kiragadott 
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vonással való megrajzolása különö-
sen sikerül neki. Nem a régi iroda-
lomnak pepecselő színfelrakásával 
dolgozik, hanem csak a jellemzeteset 
nagyobb színfoltokba sűrítő ecset-
kezeléssel. S érdekes, hogy ez a nagy 
humorista kivált a természet méla-
bújának ábrázolását érti; egy-egy 
ilyen lapja az orosz elbeszélőkkel 
versenyez. 

Regényíróval és novellistával 
szemben természetszerűleg felvető-
dik az a kérdés is, hogy minő az 
emberábrázoló művészete. Rákosi 
Viktor nem rajzolt differenciált lel-
keket. Alakjai kedvesen egyrétűek, 
de egy-egy vonásuk igazi életszerű-
séggel van lekapva, s kitünően ki-
emelve az, ami rája a legjellem-
zőbb. Humoreszkjeiben ez a váz-
latos ábrázolás természetszerűleg és 
helyesen a karikatúra túlzásáig 
megy, de bírja ő a komolyabb fajtát 
is. Az Elnémult harangokban egy-
két epizód-alak bemutatása ki-
tünő: így Puskás Gábornak, ennek 
a műveletlen, de jószívű, mindenért 
ami magyar, rajongó, az idegen kul-
túrát megvető, alapjában közönséges 
léleknek rajza a magyar tár-
sadalomnak egy eredeti típusával 
gazdagította regényirodalmunk arc-
képcsarnokát. 

Ami kedélyét illeti, az emberi ér-
zelmeknek vígabb formái közül ki-
vált a torzra hajló komikum van 
hatalmában. Egy-egy embertípus-
nak, egy-egy intézménynek, egy-egy 
társadalmi osztálynak, vagy elter-
jedtebb ferdeségnek villámgyors 
észrevevője és még gyorsabb torzba 
túlzója. Ezzel a gaminszerű tekintet-
tel együtt jár tréfáinak és ötleteinek 
könnyedsége. Mélyre nem igen hasí-
tanak ezek az elmésségek, kénysze-
redettek is akadnak köztük, de min-
dig kacagtatok. Különösen azzal lep-
nek meg bennünket, hogy kapcsola-
tot teremtenek olyan távoleső em-
beri megnyilatkozások között, amik-
nek már puszta egymás mellé helye-
zése is ellenállhatatlanul mulattat. 
Szójátékai és a víg helyzetek között 
alkalmazott komoly idézetei is abból 
a képességéből fakadnak, hogy a 
hangulatilag legszéjjelebb eső ele-
meket frappáns furcsaságokká tudja 
összefűzni. 

Sipulusz nem lett volna igazán 
Sipulusz, ha a maga haláláról is 
nem tett volna egy-két ötletes meg-
jegyzést. Egyik humoreszkjében (Az 

én pártfogóm) elmondja, hogy az 
ezüstforintosokkal szellemet idéző 
spiritiszták a pesti szalonok mulat-
tatására alkalmasint gyakran meg 
fogják őt zavarni halhatatlanságá-
nak élvezetében. A nagy humoristá-
nak ebben igaza volt: ezüstforinto-
sokhoz ugyan a mai viszonyok kö-
zött nem igen nyúlhatunk, de a 
magyar közönség, ha kacagni akar, 
bizonyosan sokszor fog még Sipu-
lusznak derült és ötletes szelleméhez 
folyamodni. 

- b s -

Magyar Elektra és más felfede-
zések. Februári számunkban ismer-
tettük azt az ómagyar Mária-siral-
mat, melyet szerencsés kezek nem 
sokkal előbb fedzetek föl, s mely-
ben eleddig legrégibb verses emlé-
künket tisztelhetjük. Sejtettük, hogy 
e nagy horderejű felfedezés erősen 
ösztönözni fog további kutatásokra, 
s reményünkben nem is csalatkoz-
tunk. 

Október 8-án, az Akadémia I. osz-
tályának ülésén Ferenczi Zoltán, az 
egyetemi könyvtár tudós igazga-
tója, Petőfi életrajz-írója, tett jelen-
tést egy igen örvendetes leletről. 
Krüger Hermann, a gothai tarto-
mányi könyvtár igazgatója, néhány 
hónappal ezelőtt talált az említett 
könyvtárban egy magyarnyelvű 
nyomtatványt, melyre vonatkozólag 
kérdést intézett Ferenczi Zoltánhoz. 
Ferenczi természetesen azonnal fel-
ismerte, hogy régi irodalmunknak 
egy nagyon fontos emléke forog szó-
ban, elkérette a becses nyomtat-
ványt, áttanulmányozta, s bemu-
tatta az Akadémia említett ülésén. 

Az ily szerencsés véletlen folytán 
előkerült nyomtatvány létezéséről 
eddig is volt tudomásunk. Bessenyei 
György említi u. i. Holmi (1779) c. 
munkájában, hogy megfordult kezé-
ben Bornemisza Péter, XVI. század-
beli prédikátornak Elektra című, 
Sophoklesből fordított tragédiája, s 
közöl is belőle mutatóba némi jelen-
téktelen részletet. Ezóta senki sem 
tudott meg többet e darabról, a 
nyomtatványnak teljesen nyoma 
veszett, egyetlen példánya sem ke-
rült elő többé. Nos, ez a tragédia 
került most meg a gothai könyvtár-
ból, egy teljesen ép példányban, 
ráadásul még oly bejegyzésekkel, 
melyek Bornemisza életrajzi adatait 
szaporítják. 




