
E L V E K É S M Ü V E K
IGNACZ RÚZM: CSALADI MON
DAKöR. (Dante kiadds.) Az
ember emlékei két csoportra osz-

o Ianak. Az egyik az egyéni élmé
nyek zárt gyiirújével van körülha
tárolva, a másik belenyúlik a kö
zösségbe, nagy része nem is köz
vetlen, hanem sokszor hagyomá
nyon alapuló, folyton csiszolódó,
mesévé kerekedő, anekdotíkusan
csattanó anyag. Aki leírja ezeket,
gyakran nem csinál egyebet, mint
odakölcsönzi írótollát az élőszónak.

hogy véglegesen meg-kösse az
egyes nemzedékek emlékezése közt
természetszerűen lazuló szálakat.
Ignáez Rózsa a Osalddi mondakör
"feljegyzéseivel" megmentette a
jövl) számára egy erdélyi család
néhány kikristályosodott történetét.
alakokat és eseményeket sorakóz
tatva egymás mellé, látszólag terv
szerütlenül, de az egymásba kap
esolödö elbeszélések egyre inkább
kibontakozó teljességének és mind
otthonosabb atmoszférájának vará
zsával.

A könyvnek talán egyik szeren
cséje, hogy alaprajza később, utó
lag keletkezett. Igy a felbukkanó
emlékek üdeségát nem tompította
el semmiféle rendszer. Újságok
vagy folyóiratok lapjairól gyűltek

össze kötetbe s még- mag-ukon vi
selik az aktuális pillanat követel
ményét, néha csak egyetlen rövid
lélekzetű történetkét mondanak el.
máskor tanulmányszerúen felvázolt
környezetképet adnak, sokszor pe
di/( szabályos novellává épülnek ki.

Legértékesebb réteg a könyvben
az anekdotikus életkép. Ebben a
klasszikusan magyar műfaíban ott
él az erdélyi emlékezők változások
ra figyelő, éber és elálmodozó pil
lantása, a világot a társadalom és
az ember közös reményei vagy
esalatkozásaí fe161 szemlélö bölcse
sér;( és kiváncsiság. A pályakezdő

müvek nagy átfogó kompoziciói
után es a kedvesen összekötött vi
rágcsokor pihenőt jelent az írónő

útján, de korántsem eIfáradást, ha.
nem lélekzetvételt. Az írók általa
ban a gyermek- és ifjúkor tapasz
talataiM1 táplálkoznak; ekkor ta
Bulják meg, hogy élményeikből

anyanyelvet alkOlJ!lllllak JIl~ szá.
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mára. Amit kétlőbb gyüjtenek, leg
többször csak· idegen szerzemény,
ha nem épül bele a kezdeti emlé
kek sejtrendszerébe. A Osaládi
mondakör visszamenően is igazolja
az írónő többi művét: megmutatja,
hová nyúlnak el tápláló gyökereik.

De a könyvről is sokat lehetne
beszélni. Nem utolsó érdeme az ál
talános érdek, a sokat vitatott er
délyi lélek és életforma új adalék
tára. Fogarastól a Szilágyságig te
rebélyeseduek a családfa lombjai
es nem hiányzik a székelyföld.
Szamosvölgy vagy Mezőség sem,
sőt az utálásokban Ielcsendíll a
messzí Moldova neve is. A szelle
mi középpont valahol Enyeden
van. Földbirtokosok -- kicsik és
nagyok - papok, katonák, hívatal
nokok, iparosok, művészek a könyv
szereplői. Alakjuk történelmi idők

háttere előtt áll; az első vílágha
ború izgalmas-borús eseményei és
az impériumváltozás nehéz évei
adják meg a kereteI. Mindez fíno
man lehalkul az emlékek pasztel
Iényében, a családkultusz biader
meieres melegségében. Amikor pél
dául a felekezeti kérdést egy cso
kor ibolya szeurlélteti (Fogarasi
ibolyák), II nemzedékek váltását
három Iurcsa özvegy, a háborút
eg-y ajándékba hozott szalmakalap,
akkor az olvasó érzi, hogy otthon
van, róla van szö, mint a magyar
ság nagy családjának egyik tagjá
ról. VaJda Endre,

REMENYIK ZSIGMOND: AMERI
KAJ BALLADA. (Antiqua kiadM.)
Eg-y Író látszólaz akármennyire tá
vol áll nemzedékétől. írói fejlődé

sében és műfajaiban legtöbbször
meg lehel találni azokat az alkati
sajátságokat, melyek kortársaihoz
kapcsolják. Remenyik Zsigmondnak
például megvoltak a .vándoréveí",
igaz, hogy sok ImI szinesebbek és
ziláltabbak. mint a művelt nyuga
tot járó generáeíöé - Vész ils K (J.

tatul eímü könyve az akkor még
hőskorát (;lö fiatal Délamerikába
vezet, ahol az államépítést a Ro
mulus asilumának befogadottjaihoz
hasonló nép akkor már lavéban 8

egy kissé brutálill6D is vég'ezte -



és most, "őrjáratár61" hazatérve
megírta az Amerikai Balladdt, két
éves tartózkodásának történetél fl

háború felé rohanó Egyesült A1Ia
mokban.

Egy író 1939 tavaszán, a vándor
ösztöntől hajtva útrakel a tenge
ren. Csomagjait nem lopják el,
mint hajdan, nem hányódik prole
tár-entellektüelként rikitónépű váro
sok és kétes szállásadókközött,
hajófűtőnek sem kell elmennie, de
ehelyett .nyitva van a szeme és
amit lát. érett megfontolással raktá
rozza el tudatában. Bár könyve
nem szakszerű útleírás, melyet
statisztikai oszlopokkal támogat, de
megfogja benne a dolgok lelkét,
az idegen világ eidoszának nyu
godt immanenciáján át éppenúgy,
mínt a pillanat élményétől hevítve.
Igy lesz könyve ballada, egy em-
ber __ o El ha jelzőt akarnánk hozzá-
tenni: magyar ember -- költői lá
tomása a - valóságról.

A nagyközönség számára nem
utolsó érdekű az a tény, hogy Re
menyik az utolsó szemtanú, aki
őrjáratáról visszatérve hireket hoz
a felhősödő eg'Ű messzi kontinens
ről. Nemcsak a meginduló gépezet
dübörgését hallja ki füle az élet
zajlásából. hanem az emberi ide
gekben feszülő ízgatottságot és ha
ragba vagy gyűlöletbe csapó inger
lékenységet is kielemzi.

A történelmi helyzet Amerikáián
kivül feltárja a másikat. az örököt
is, melynek óriási metropoliszaival
és üzemeivel lalán csal, még ma
is érintetlen ősrenzotezei verse
nyeznek. A kellő perífértáján, va
don és felhőkarcolók kőzt, a far
mokon él az amerikai farmer. a
hirodalom alapja és egyúttal tar
taléka, Az ő életformáját vették
fel azok a magyarok, akik legma
radandóbb és legel1enállóképesebb
rétegként olvadtak be az Unióba.

Mert a könyv harmadik nagy ér
téke az. hogy a magvarsau tudata
számára közelebb hozza, sőt sok
szempontból irodalmilag meg is
őrzi kivándoroltjaink életlormája
nak és sorsának képét. Ez utóbbi
időben nem adtak keresztmetsze
tel. mely ilyen sok tekintetre ki
terjedjen és ilyen lényegetátfogóan
megörökítse az ott élő magyarsá
gol népi, gazdasági és szellemi vo
natkozásban.

A könyv múdszere Remenyik

ismert stílusával ...,- valóban balla
daszerű. A kifejezés fanyar ereje,
sejtető lebegése és éles preeizítása
egyesülnek benne, hogy kihozzáJk a
fény és árnyoldalakat, egy nagy
nép tündöklését és nyomorát. Hi
teles és sokatjárt szemtanú írta
meg, aki ült a mostani elnök asz
talánál is, de felkereste a külváro
sok és messze gyártelepek proletár
hadát is. Plátói beszélgetések és
kísérteties láltatóképességgel meg
rajzolt jellemző esetek vannak a
könyvbe szőve, az egész rnű felett
pedig a harcos' humanizmus leve
gŐ,Íe árad, melyet magyarrá tesz a
hűség, mely az irót a válság pilla
natában ismét szülőföldjére paran
csolja. Vajda Endre.

HARSA NYI LAJOS: ESTELI KöR
MENET. (Szent István Társulat ki
adosa.) - Abban a nemzedékben,
amelyhez Harsányi Lajos is tarto
zik, az ő költői hangja a legtisz
tábban érzelmi szárnyalású. Köte
teinek növekvő számával mind
tisztábban, mind szélesebb határok
közt tárult elénk egész gondolat
világa, de nincs egy sora, egy ké
pe, mely pusztán a gondolatközlés
racionális öröméből merítené ere
jét. Pedig szemléleti eredetisége.
egy-egy gondolatának ereje a ma
ga értékével is alkalmas lenne
arra, hogy alappillére legyen Har
sányi verseinek. Költőjüket azon
ban tisztán érzelmi erők hozzák az
irás indulatába. ezek ludják a
közlés szükséges feszültségét meg
teremteni bene.

Új kötete, az Esteli körmenet,
ezeknek az érzelmi erőknek a
megsűrüsödését mutatia, De ez a
megfáradás is lírai érzelem - a
versek tanúskodnak róla, - for
máinak és témáinak szekott válto
zatossága elárulja, hogy emögött
az őszintén megélt mezfáradás
mögött elevenség, lírai ját ék, moz
gékonyság rejlik, Hiába mondja,
fiatal önmagát idézve. olvan elhí
letőn:

Tsuiom, hog/! elment, " rWIII .iii"
-viSsza már.

Én mégis cfll/re váirom.
Olyan vagyok, mint ködlJefulladl

hegyteUJn
fJf!!1 t'égi vár-rom"

(A fehér k ísértel.j

inert nungyárt elárulja magát.
hogy a \ÚHOIII csak külsö szem-
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Ezért
fri!'!'

~ai.JI"

lélet megjelenése, mögötte a lélek
eleven élete folyik: a húszéves
ifjú, aki fáj az öregedő költőnek,

szerelmi hangokra tudja fakasz
tani:

Miattad szökik ég felé
A vig pacsirta nyáron.
Jrliattad kerüli ssemét
A csillagnak az álom.

(Szép tavasz.)

f,s miután így a bántó szomorú
ságot, a nyugtalanító érzést ily
szépen a csillagokra hárította, az
objektív világra, tisztán látja vá
gyódása lényeget, melyet egy gyö
nyörű képben tesz örökre élhetővé:

Olyan vagy, mint a hattyú,
lllikor a lóra száll.

(A megszépítő messzeség.)

Hangja gazdag és érett. Talán
sehol sem ennyire lágyzengésű.

mint ebben a kötetében. Nyelvi
ereje, képgazdagsága teljesen ki
bontakozott, Változatossága kime
ríthetetlen. Jól ismeri önmagát és
eszközeit. Bár tematikájában sok
oldalú - az élet minden vonat
koZása érdekli -- hangütése az
dső pillanattól önmaga érzelmi
indulatára utal, anélkül, hogy a
tárgyi világ egy vonalnyit is elte
rttené ettől. Elfogult a maga vi
lága iránt ?s ez az egyik legna
gyobh ereje. Soha nem kísérti
Illeg II szándék, hogy magát a dol
,1.;0 t mondja ki. Tudja ezt és bele
nyugszik ebbe.

Már nem telelek. Osak megyek.
:-; eltiinök, mint a lCék hegyek.
Bnrátaim: /lir/ls fúklyákkal
Jin már az ('ff felé megyek.

(Esteli körmenet.)

A lemondásnak ez a lágy pate
tizmusa, ez az izgató Iényü szín
padiasság jellemző ma rá, de jelzi
is, hogy a lemondás csak meg
nyugvás, belenyugvás egy alig ért
hetö, az emberinél nagyobb erőbe.

Vállalja ezt és ha néha kitörne,
eleve tudja, hogy lehetetlen. Ezért
meg sem kísérli és ez ad valami
a}apvető szomorúságot hangjának.
utját egyáltalán nem érzi lezárt
nak, hisz tudja, hogy az emberi
és vé~elen.

Ssembe néz önmagával.
tud mr!! váltnsatoe lenni.
flepdlll ~l ~Ühlí lj
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kórusra hangszerelt, erős zengésű

versei mellett, Eddig' látta a vilá
got önmagában. Most felfedi ma
gát a világban. Hegedűs Zoltátl.

LOVASZ PAL: VANDORÚT. (Ja
nus Pannonius TársaSág.) Az
útmenti fák, bokrok, rétek, a pity
mallat, a rózsa, a komondornk, li
bák szölalnak meg a kötet fínom
nipp-darabjai kö~t. 'De sikerült
miniatüröket hozott magával a köl
tő vándorútjáról, a magyar vidék
emberéről.' asszonyáról épúgy, minI
az öregekről, vagy a gyerekekről.

Szép, mPlpg' pillanatok ezek, egy
buborék, egy fuvallat az egész
vers, de ize visszahozza a valónak
képét "égi másán" keresztül.

A költő nem lép elő túlságos
igénnyel, nem is tesz az olvasóra
nagyon mély hatást, de amire vál
lalkozott, annak megfelelt.

Havas László szép fametszetei
díszítik az ízléses kötetet.

KALMA.N TOMA LASZLó: SZOM
JÚHOZOM. (Cserepttüci.) - Nyug
talan strófák, békél-, megállapo
dást- vagy talán csak önmagát-ke
reső ember versei. Az egész kötet
erjedő érzések, kiforró sarok lár
háza. Az erő nem hiánvzik halőlük

sokszor formai lendiÚettel, sod
ró elánnal" pótolja meg mpgis a
költő. Ép ezek a versei adják a
t!\üitemény saine-javár. (Bizonyí
ték Hetvenhétszálú hágcsón). Mon
danivalóban sem szűkölködik Kál
mán Toma László: igazi intellek
tuális, problémák-izzltotta líra ez.
Meglepöen öntudatos. tiszta for
maérzékű - s ami mécr örvende
tesebb - tisztafelü en~er költé
szete. Ami elnehezíti néha: a gon
dolati tartalom súlyos meztömőrü

iése - ez bizony ·gyakratÍ.~ földre
húzza a vers szárnvait. Bonyolult,
pgyszer-kétszer a gyalogos próza
problémakörúbo esií gondolatok
nehezítik el a verset, .Iözsef Attila
ízei suhannak át egész eszmevilá
gán, ami még nem volna haj 
néhány verse azonban méltatlanul
másodpéldányává lelt József Atti1a
költészetének, (Szeress még!) Mél.(
is az utóbbi évek nagyon kevés jó
verseskönyve közé soroljuk Kálmán
Torna kötet"1 s további érést, tisz
tulast várunk tőle. Tehetséges köl
tő beesületes írásai.

I idor ;ltoa«.


