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Székely Mózes : Zátony. (Budapest, 
Génius-kiadás.) Az elmult tíz esz-
tendő magyar irodalmában a líra, a 
dráma és a regény már nem egyszer 
megpróbálkozott nemzeti életünk ka-
tasztrófájának irodalmi kifejezésével. 
Az egyes műfajok szinte egymást vál-
tották fel : a fájdalom, a kétségbe-
esett harag és a lázadás hangját elő-
ször a líra fejezte ki, majd később a 
színpad is átvette ezt a hangot, most 
pedig, gondolván itt Orbók Attila 
most megjelent művére, «A véres 
mesgyé»-re, a regény, mint a ma ösz-
szefoglaló és nagy lehetőségű műfaja, 
készül kimondani a nemzeti egyete-
mességnek és a világnak is szóló gon-
dolatokat. Az ezt a gondolatot ki-
mondó irodalmi szó mindig hatásra 
számíthat, még akkor is, ha nem indul 
nagy mélységekből, hiszen az író 
élménye mindnyájunkkal közös, sza-
vai olyanok, melyek egyetemes kíván-
ságból, egyetemes fájdalomból fakad-
tak. Bizonyos foka a mesterségbeli 
tudásnak, mely e gondolattal talál-
kozik, elég ahhoz, hogy esztétikai 
aggodalmakat félretegyünk s az írót 
a kifejezett, a nemzettársadalom min-
den tagját érdeklő gondolatokért, ér-
zelmekért és történésekért megbecsül-
jük. Hogy ezen az úton alsóbb- és 
középszerűségek érhettek el irodalmi 
jelentőséget, ismert és tudott dolog 
s ez az a körülmény, mely éppen a leg-
jobban hozzáértőket ilyen művekkel 
szemben a bizalmatlan arc felöltésére 
kényszeríti. Történik pedig ez nem a 
csupasz esztéticizmus megvédése érde-
kében, még kevésbbé a nemzeti ügy-
gyei való közömbösségből, hanem 
épen az ügy kedvéért, melynek igaz-
ságbeli ereje irodalmi kifejezőként 

nem alkalmi mesterembereket, hanem 
elhivatottakat követel. 

A «Zátony» hivatott ember mun-
kája. Egy megnyomorított ország-
rész, Erdély jajkiáltása talált itt ha-
tásos formát és szívet összeszorító 
szavakat Az író maga is erdélyi em-
ber s ezzel a művével lépett ki az iro-
dalmi ismeretlenségből. 

Ha a könyvben folyó történést, mint 
regényszerű tartalmat fogjuk fel, már 
majdnem igazságtalanságot követünk 
el a szerzővel szemben. Szemléle-
tünkbe már belevittük az első irodalmi 
fogalmat s az író tiltakozik ez ellen. 
Az iskolájából kiűzött magyar tanító-
nőnek ezt mondja a történet fősze-
mélye : 

«A művészet mindig hárommal bab-
rál. Tárggyal és két alannyal. Nem 
lehet hús-vér-valóság. Emlékszik, ho-
gyan korbácsolták ki magát a gyere-
kekkel régi iskolánkból? Mikor zo-
kogva ideszaladt. Látja, Eta ! Hol 
maradt attól egy írásmű? Azt senki 
sem mondhatja el. Azt fognák rá, 
hogy hazugság. Hogy meg van fer-
tőzve a szeme s a fertőzött szemmel 
látottak nem szépek». Az elnyomó 
gazságokból fakadó nemzeti szenvedés 
regényének problématikájához nyúl 
itt az író s egész műve szakítás a szok-
ványos irredenta regény minden iro-
dalmiságával. Az eddig kimondott 
emberi szó, minden eddig kiformált 
irodalmi műfaj képtelen az átélt szen-
vedést kimondani — ez a veleje írói 
álláspontjának s mikor így szétrom-
bolt formai, szerkezeti és stiláris ha-
gyományokat, saját formát, szerkeze-
tet és stílust teremtett magának. 

Ezt a teremtést a legfontosabb pon-
ton egy látszólagosan irodalmi hatású, 
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sőt akár technikai fogásnak tetsző 
jelenség hordozza. A történések soro-
zatát a főhős Wotan nevű kutyája 
beszéli el. Szerepét gondolhatjuk Jack 
London-i romantikának, tekinthet-
jük úgy is, mint vak gazdájának látó 
kiegészítőjét, de valójában lehetőség 
az író számára, hogy minél messzebbre 
kerülhessen a valóság előtt tehetetlen 
irodalmi kifejezéstől. Ezért nem köze-
líthetünk a Wotan kutya alakjához 
a csip-csup realitás követelményeivel. 
Alakját a régi realizmus valószínűt-
lennek fogja mondani, hiszen ez a 
kutya ért több nyelven, de nem tudja, 
hogy mi a jódtinktúra, tudja, merre 
van Budapesten a Tudományos Aka-
démia, de nem éri fel észszel, hogy mi 
dohog a dunai propeller gyomrában. 
Táltos kutya, de csak annyira, hogy 
a fődolgokban tartóedénye legyen az 
író lelkének. Az ő alakján keresztül 
fájnak lelkünkbe az emberi észszel meg 
sem fogható, felháborító események, 
ő adja a kimondhatatlan szenvedés 
szavait. Egyben pedig szimbólum is, 
szimbóluma Erdély magábazártságá-
nak, melybe kibeszélhetetlenül gyűlt 
össze tíz életrontó esztendő minden 
megaláztatása és szenvedése. 

Az emberi főalak Ádám, a flandriai 
harctérről hazakerült vak százados. 
A zátonyon vergődő Erdélynek a meg-
bomlott világ ellenében is még meg-
maradt aktivitása él benne. Abban a 
mindent elborító és egyre jobban va-
duló áradatban, mely falujára szakad, 
összetartó, szilárd pont a maradék 
magyarság számára. Kutyája a kibe-
szélhetetlen fájdalom képe, ő maga 
pedig Erdély vak Sámsona, aki azon-
ban saját élete oszlopainak összedön-
tésével ad jelt az értetlen világnak. 
Minden rontás feléje irányul ; a föld, 
református egyháza, az iskola, az 
emberek, a becsület pusztulása benne 
vágja el az élet tartó köteleit. 
Fel-felemelkedő, segíteni, változtatni 
akaró erő, de szorító falak veszik 
körül abban a pillanatban, mihelyt 

szabadítani akar. Nemcsak megkín-
zott földjének fia, hanem egyúttal az 
általános emberi ráció megtestesítője, 
ki összetörik a sarkából kifordított 
világgal való harcban. Minél sűrűbben 
zuhannak rá a megcsúfoltatás csa-
pásai, annál jobban nő alakja által a 
mindenséghez appelláló hang, pedig 
maga az ember egyre roncsoltabbá 
válik. Érezzük, hogy a vak Ádám 
százados sírjában egy nemzet süllyedt 
el s az igazság, mely vele sírba került, 
már nemcsak e nemzeté, hanem az 
emberi egyetemességé. A kívülről szem-
lélő idegen a nemzeti halálraítélés 
egyes mozzanatait gondolhatja «fertő-
zött szemmel» látottaknak, de nem 
fog tudni szabadulni e tények univer-
zális érvényességének érzetétől. Mi is, 
kiknek pedig már a lázító valóságok 
is eleget mondanak, ezt a szinte infer-
nális erejű akkordot halljuk a könyv 
letevése után is tovább zúgni. Semmi-
féle jogi vagy történeti alapú dialek-
tika nem tudta ezt még ennyire lé-
lekbevágóvá tenni, ehhez írói erő 
kellett. Erdély s mi mindnyájunk 
ügyében az irodalom eszközeivel ez a 
könyv kopogtathat a legerőteljesebben 
a világ lelkiismeretének süket ajtaján. 

Igen valószínű, hogy a «Zátony» a 
legutóbbi tíz év folyamán szinte nap-
ról-napra készült naplójegyzetekből 
állott elő, mert ábrázolásaiban min-
denütt a jelenvalóság színei, pillanat-
rögzítő vonások látszanak. Minden 
rezdülést jelző stílusa az író erősen 
realista szemléletét mutatja, de ex-
presszív rövid mondatai még ott is 
lázasak és dúltak, ahol a régi realiz-
mus nyugalmi pontot keresne. Egy 
példa : «Sötét este lett. Csillagok 
ragyogtak. A nyírfákat jól megkülön-
böztettem. Néha lőttek. A Szamos 
mellett feketén és ernyedten von-
szolta magát egy vonat Besztercének. 
Tapogatva ment. Gyakran sikoltott. 
A ház elé kerültem. Benn egy fiókot 
csuktak be». A vak százados falujának 
harangját a bukaresti öntöde nyelv 
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nélkül készítette el : kalapáccsal kell 
kongatni. Ennek a kalapáccsal félre-
vert harangnak a szava Székely Mózes 
stílusa. Egyetlen stíllehetőség, midőn 
azt kell megírni, hogy az emberi bom-
lottság árvize zúdult egy országra s 
ez az árvíz nemcsak minket öntött el, 
hanem «odalett az emberek vetése» is. 

Kerecsényi Dezső. 

Johan Bojer : A nagy éhség. (Fordí-
totta Hajdu Henrik. Athenaeum.) Jo-
han Bojernek van egy jóravaló norvég 
palettája : halászélet, fjeldek, paraszt-
nehézség (s ha nem «anatopizmus» ez 
a szó), góbé-humor. Aztán van eleven, 
jó rugókra járó elbeszélő modora, amely 
ágon-ízen a Knut Hamsunéval rokon ; 
azé morfondirozóbb, költőibb, az övé 
pergőbb, filmüteműbb. A színeihez 
meg az elbeszélő talentumához van 
egy kis fűszer-filozófiája is : a vallási 
hajléktalanság tünekedése a fagyott 
csillagokkal kivert Univerzum alatt, 
meg egy kis szívfájdalom, hogy az acél 
és a proletáriátus elpiszkítja a gyö-
nyörű, ősi Norvégiát. 

Ennyije van Johan Bojernek s ezzel 
a következő feladatra vállalkozik. Meg 
akarja írni a halászok közt nevelke-
dett fattyúgyerek fölkapaszkodását az 
ipar fejedelmei közé, hogy onnét a nyo-
mor tébolyába lökje s az elképzelhe-
tetlen szerencsétlenségben találtassa 
meg vele az élet értelmét : a szeretetet. 
A kisemmizett suhanc, aki csak annyit 
tud, amennyit a halászhajón s kikötő-
beli társaitól tanult, nekivág Krisztiá-
niának, gyárimunkás lesz, aztán mér-
nök. Egyiptomba kerül, vízeséseket 
szabályoz és tele erszénnyel és éhes 
szívvel vetődik haza. A fiatalsága el-
mult s a boldogság ösztöne követeli a 
magáét. Megnősül, vesz egy kastélyt s 
a felesége mellett tétlenkedik. Az acél 
azonban visszaszólítja szökött szolgá-
ját. Elég régi cimboráinak a látogatása 
s felhorkan benne a hajdani vállalkozó, 
hátat fordít a családjának, tervel, forr, 
épít és tönkremegy. Az élet még dob 

felé néhány mentőövet, de hol az ereje 
hagyja el, hol a szerencséje. Egyre lej-
jebb süllyed, vidéki kovács lesz valahol 
északon, két gyerekét gazdag rokonok 
veszik magukhoz, a legkisebbet gyű-
lölködő szomszédjának a kutyája tépi 
szét. Egyedül marad a feleségével és a 
nyomorával s ebben az egyedüllétben 
jön rá, hogy az élet értelme : adni. A re-
gény utolsó képe : az árvíz elhordja a 
falubeliek mindenét, még vetőmag sem 
marad s a magáramaradt és magára-
talált kovács utolsó kosár eleségét 
viszi ki a földre, hogy a gyermekgyil-
kos szomszéd üres barázdájába vesse. 

A regény három részből áll s olyan, 
mintha egy kitünő mester és közepes 
tanítványa közös erővel csinálták 
volna a mester tervei szerint. Az első 
rész erős, gazdag, biztos iramú. A ma-
gasrangú tiszt elparasztosodott fattya, 
aki a városban erőre kap, nekicsökö-
nyösödik s megnyargalja a gépeket, 
hogy ő lesz valaki : rokonszenves élő 
figura. Ennek a száz oldalnak a szagos, 
erős levegője a mi Tamásink legjobb 
novelláira emlékeztet. A regény java : 
az acél és a boldogság harca : elkent, 
hazug, ál-költői. Ami szerelem : csinált 
holdbanézés ; ami lelki válság : vázlat-
szerű ; ami probléma : a vasárnapi mel-
lékletek problémásdija. A könyv vége 
felé fölszakad néhány igaz, emberi 
hang, de ez a rész meg nagyon elhamar-
kodott. 

Ritkaság, hogy egy ugyanabban a 
műben ilyen különböző értékű részle-
tek álljanak egymás mellett. Ezért is 
számláltuk fel kritikánk elején, hogy 
mije van annak, aki erre a regényre 
vállalkozott. Mert bizonyos, hogy Bo-
jernek kevesebb a lisztje, mint amilyen 
nagy volt ez egyszer a zsákja s ami 
hiányzott, korpával kellett felönteni. 
Előbb megmutatja, mit tud, aztán 
megmutatja, mit nem tud. Mintha 
csak a kritikusnak akarna segíteni. 
Meg is ismerjük őt annyira, hogy meg 
tudjuk mondani, milyen lehet az a Bo-
jer-könyv, amely aránytalanul jobb 
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