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NAGY ISTVAN: A SZOMSZÉDSÁG NEVÉBEN. (Magyar Élet.)
A főtéma szinte téteibe foglalható. Arról szól a regény, hogy egy
különc, III maga osztályából is elvadult öreg nő mint talál vissza
osztálya közösségébe s mint áldozza fel mindenét ezért az újonnan
megtalált közösségért. Nagy István műve mégsem hideg, teoretikus,
nem spekulációk rendeződnek benne egymás mellé egy társadalom
elméletből átvett "vezérgondolat" igazolására, inkább csak csomó
személyes élmény és emlék keres elbeszélő-formát: eleven és bő

realista mesélő kedv emel ki egy valóságos múltből alakokat és
történéseket. Ezt a friss és az írónak bizonyára kedves élet-anya
got a társadalmi elmélet még éppen csak hogy megérintette. A
népi írók ereje az irodalom szempontjából abban van, hogy egye
lőre még az átélés hitelességével, vagyis új ízekkel beszélnek
olyan életformákról és élethelyzetekről, melyek eddig az íróknak
csak mint eltanulható, elképzelhető, vagy megfigyelhető téma
anyagként kínálköztak fel. A népi iró előnye, hogy belülről nézhet
egynéhány olyan élet-helyzetet, melybe az iró eddig legföljebb
bele akart helyezkedni. De itt vannak a népi irodalom korlátai is:
a népi iró úgy látszik nehezebben tudja átlépni saját élményvilága
határait: műve addig jó, amíg megmarad a realízrnusban, s elmé
letírói bármint biztatják is tendenciózus hatások keresésére, hang
ja megcsuklik és megzavarodik, - a próza területén legalább is,
- ha többet akar, mint élményreprodukciót. Ezek a sajátságok
még az olyan tehetséges és erőteljes íráson is átütnek, mint ami
lyen Nagy István regénye. Ahol egy alak az ideálisba fordul, 
mint a közösségért agitáló Takács Maríé, - ott már el is veszti
lába alól a talajt. Kétségtelenül van hozzá érzéke, hogy regényét
megszerkessze, mégis több benne az anekdotikus közlésvágy, hogy
sem a lényeges történést fölösleges epizódok meg ne zavarnák. A
mesélő realizmus bősége ez, ugyanaz, amelyik néhány Móricz re
gényt is tervetlenné tett. De ugyanez a józan és megbízható reális
mus védi meg a regényt a tétel minden veszélyétöI. A Cosbuc
utca gyárimunkás ."szomszédságának" amoLyan napkösí-otthon fé
lét nyit egy özvegyasszony. Képzeljük el, hogy a szegényeknek eb
ből az összefogásából milyen idillt vagy utöpiát kovácsolna az el
mélet: példás egyetértés, paradicsomi rend, ime a sziget, amely
hivatva van megváltani a világot l Nagy István józan realizmusa
nem téved ilyen ábrándokra. A valóságot látó és tisztelő ember
derüjével írja le a nehézségeket, a szegény szomszédság asszonyai
nak egymást maró féltékenykedését és pletykáit. Nagy István sze
gényein semmi nyoma a romantikának. Nem festőiek, nem rettene
tesek, de nem is példásak. A napközi-otthont a hatóság,ílletve "az
urak" záratják be, de még az II bűnük sem nő nagyra, hisz III sze
gények közölt most ís akad áruló, aki ebből is hasznot akart húz...
ni. És ami történt, az e józanság és mérséklet ellenére sem lesz
kevésbbé példa és tanulság, mint ahogy Szobor Juli, az özvegy
asszony is végső kétségbeesésében és őrületében magasodik a
szomszédság feje fölé.
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A népi írók közt a regényben NaOJJ István látszik a legtöbbet
ígérő tehetségnek. Az általános parasztmitosz idején gyári mun
kasságról ír, józan és természetes realizmust művel, tud mondani
valamit anélkül, hogy szónokolna, elbeszélőhangja kulturált és men
tes minden modorosságtól, gazdag és színes valóságot mer látni,
tisztában van a regény szerkezeti követelményeivel. Új könyve
mindenben megerősíti bennünk azt a jó benyomást, melyet az
Oltyánok unokáJival keltett.

ASZTALOS ISTVÁN: űRöM. (Novellák.) (Erdélyi Szépmíves Oéh.)
Tárgy, megdolgozás és formai érdekesség, ezek határozzák meg
körülbelül a novellát s ezek a sajátosságok emelnek ki egyet-egyet
a többi közül. A népi írónál a tárgy szinte szükségképp korlátozó
dik népi élrnényvilágára, a megdolgozásban a realizmus az ural
kodó, formai kalandokat pedig nem igen várhatunk. Asztalos Ist
vánnak is azok a novelláí sikerültek, hol az erdélyi paraszt él
ményviIága az író lassú és tempós realizmusával elég széles mesét
kap, hogy eseményeken át mutathassa meg magát. Asztalosnak
nincsenek lírai hajlandóságai, jellegzetesen elbeszélő tehetség, ke
rüli az ellágyulást, legszívesebben egy anekdotányi nekifutással
szeret végezni a térnával. (Jellegzetesen anekdoták: A tejesember,
A dohány, A nekurát. A Balog-színház, a Favágók közt egyenesen
anekdota.füzér.) Mintha a párbeszéd-szerkesztése aránytalanul jobb
volna, mínt leíró stílusa. Függő beszédei ís nehézkesek. Úgy lát
szík, maga is igyekezett néha megkerülni az elbeszélő-hang nehéz
ségeit. ezért lett élöszót utánzó elbeszéléssé a Gergely is hazatér
és a Dühös kutya, ezekben az elbeszélő fikció minden nehézkes
séget sajátossággá és érdekes [ellegzetességgé tesz: Gergelynek
vagy az öreg juhásznak elhisszük ezt a hangot. Egyféle felfogásbeli
változás is érzékelhető még a köteten: a Marika hazajön, Szapo
rodnak Lázárék és A nekurát naturalístább, sötétebb. keményebb
hangúak. az újabb novellák levegősebbek, világosabbak, egyre töb
bet bukkan föl bennük a Tamásira emlékeztető székelyeskedés,
nyelvi játék.

SINKA ISTVAN: HARMINCNYOLC VADALMA. (Novellák.) (Ma
gyar Élet.) Az elbeszélő Sinkának is vannak érdekes hangjai, de
ft novellista aligha versenyezhet benne eredetiségben a költővel.

Nem eredeti, nem ,.saját" hang kötetében a Kondások pozányko
dása, a Fehér ökrök a gázlón ősmagyarkodása, a Juan lázadozó
hűsége. A legelőre gurult hintó vagy Bagi lázadozása is sablonos
parasztnovellatémák. Az is meglepő, hogy a javasasszony öregszü
lék szájába adott versrészletek néha nagyon is műköltői 'alkotások.

Ha Sinka igazi elbeszélőhangját; novellista ereditségét keres
sük, tán leginkább azokra a groteszkbe hajló novellékra kell gon
dolnunk, amilyenek a kötetkezdő novella, a Fú II szél, aVarnyú
meg az öt úr és a FiiI!Jöri-ciklus. Ezek lehetnek félig vidámak.
félig keserűek. megvan bennük az önmagáért való, az Iréjukat is
elsősorban a furcsa ötlettel gyönyörködtető elbeszélőkedv lendü
lete. Lehet, hogy az ílyen l'art pour l'art elbeszélés ellenmondana
a népi irodalom némely elméletének, a kiadó meg is kísérli tisz
tára mosní ajánlásában Fütyörit, - mondván, hogy amilyen talpra
esett volt csavargönak, úgy látszik talpraesett lett szántóvetőnek

is, - de ezt az elbeszélő úgy látszik nem tartotta érdekesnek, mert
három sorban, az egyik novella végére odacsapva emlékezik meg
róla. De a .ió alkotások máskor is szívesen .iöttek létre az elméle-
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tek csúfjára. Sinka is akkor alkotja meg leginkább élő alakjait,
legszerencsésebb történeteit, súlyos bihari tájképeit. mikor senkire
sem haragszik, semmit sem akar bizonyítani, mikor úrgyűlölete,

szenvedélyei, bánata csak felhangokkal kísérik az önmagában ér
dekes történetet. Amikor a legközelebb kerül az élethez és a reali
táshoz.

A gyakran drámát élő, vagy drámát játszó Sinka-hősök között,
kik ritkán szállhatnak le a paraszt mítíkus méltóságának maga
sáról, Fütyöri az egészséges életközelséget jelenti. Az elfogulatlan
realitást.

A népi író írhat reálisan a népről. Még Fütyöriről is írhat,
senki sem vádolja meg súlytalan anekdotázással. Ö sem sértheti
meg a népet, mert belőle való. Nagy István egy helyesirási hi
bákkal tele levéllel fejezi be a Szomszédság nevében-t, de Gár
donyi "hígmagyar" lett GlJre bíró uram hasonló helyesírási hibái
miatt. Ki a nagyobb csavargó, Fütyöri-e vagy Kakuk Marci? És ha
Tersánszky népi író lenne, Kakuk Marcit megbocsátanák-e neki,
akik ma elítélik? Azt is megfigyelhettük, - s különösen a népi
írók között - hogy egy idő óta sajátos megveléssel szokás beszélni
MikszdJth és Krúdyanekdotázásáról. Mintha Asztalos és Sinka nem
anekdotáznának! Bocsássuk meg irodalmunk múlt jának azokat a
bűnöket, melyeket jelenünk nagyjai tapsok közt követnek el.

Lorass Gyula.
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