
Erkölcs és irodalom

RÓNAY LÁSZLÓ

A próza válaszútja

Ahogy az új magyar líra kezdőpontján kétféle törekvés képviselőiként jelent
meg Ady Endre és Babits Mihály, a magyar próza forradalmasítói előtt is két
lehetőség állt. Ezt a csak látszólag annyira különböző prózapoétikai választást
testesíti meg Krúdy Gyula és Móricz Zsigmond pályája. Krúdy ezer szállal kö
tődött a századvéghez, s amikor megszabadult a mikszáthi hatásoktól, reális
elemekkel teli modem álomvilágot teremtett. Móricz inkább Ady Endre párja:
sorsvállaló prózaíró, aki kijárta a naturalizmus iskoláját, majd a józan magyar
népi szemlélet úttörője lett, anélkül, hogy különösebb jelentőséget tulajdonított
volna a modern próza szemléletét és kifejezésmódját átható intellek
tualizmusnak. Osztönös és hatalmas írástehetsége, kirobbanó ereje révén lett
igazán nagy író, miközben valóságismerete és szomjas kíváncsisága mindvégig
fogékonnyá tette az újra.

Móricz Zsigmond

Egyszerre járta ki Mikszáth, a naturalizmus és Nietzsche iskoláját. Első nagy
szabású regényének, a Sáraranynak főhőse, Turi Dani szívében hordozza azt a
pogány érzésvilágot, lebírhatatlan, gőgös éntudatot, amelyről Nietzsche írt, ám
mindezt sivár, önző, kisszerű, bénító környezetben, ahol ekkora bírvágy és szen
vedély csak tragikus véget érhet. Vagy ha nem tragikus, akkor tragikomikus,
mint Az isten háta mögöttben (1912), ahol az öngyilkossági kísérletet elkövető

kisvárosi Bovaryné az ülepére esik.
Mikszáthot idézik viszont azok a pályakezdő regényei, amelyekben a dzsent

rivilág halódását mutatta be, ám ábrázolásának élességét, erejét gyengítik ekkori
szemléletének idilli, megbocsájtó vonásai, melyek még a nagyobb igénnyel írt
Nem élhetek muzsikaszó nélkül (1914) világát is áthatják. Talán csak a Jószerencsét
előlegezt azt a tragikus életszemléletet, következetesen előkészített drámai vég
kifejletet, amely legnagyobb műveit jellemzi. Már ebben a regényében feltűnik

az előre elrendelés baljós és bénító tudata. Hősei szinte kivétel nélkül kereszijük
alatt görnyedve haladnak nyomorúságuk útján, amelyről csak a szerencse, a
múlt század regényvilágának jól ismert Fátuma térítheti el őket.

ÚJbogó szövétnek címrnel egy falusi pap élettörténetébe kezdett 191D-ben, jóval
a háború előtt. A háborús események hatására azonban átdolgozta, kiszélesítette
cselekményét, mert "a vér és acélözön előtti magyar élet képére" akarta művét
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kiteljesíteni. Így jelent meg 1917-ben A fáklya, a magyar messianisztikus életér
zésnek talán legteljesebb dokumentuma, amely egyszerre minősült nemzetgya
lázásnak és hatalmas tettnek. A főhős, Matolcsy Mátyás előbb szövetséget köt a
bűnnel. majd szembeszáll vele, és ebben az öldöklő küzdelemben, embertársa
iért feláldozva magát a szeretet jegyében fogadja a halált. "Elvégeztetett, de
semmi sem tisztáztatott" - ezek utolsó szavai. Az égő csűr fénye, a haldoklók
jajszava valóban messzebbre mutat: a nagy világégésen túlra, ahol új érzések
születnek s új elhatározások szükségesek.

Már ebben az első korszakában, novellában, regényben is bizonyította és hi
telesen ábrázolta, hogy az emberi élet egyik legfontosabb eleme a szexualitás.
Az érzelmeket olykor tűldímenzionálja,férfialakjait hatalmas vágyak hevítik, az
asszonyok szinte szétroppannak karjaik között. Férfi és nő küzdelmét démoni
kus szenvedélynek mutatja, a kielégítetlenség hőseinek egyik visszatérő fájdal
ma. Kortársai körében meglehetős felháborodást keltett e probléma kendőzetlen

megje1enítésével. Móriczra azonban épp e miatt mondták, hogy naturalista, ho
lott a szenvedélyességet végzetesnek láttatta, mert abban is benne rejlett az előre

elrendelés, a fátumszerűség.

A háború után egyik legfontosabb célkitűzése lett az önértelmezés, illetve
olyan modell kimunkálása, amelyben az érzések, a szenvedélyek és a bölcs meg
fontolások egyensúlyba kerülnének. Néhány írótársával együtt józanul ismerte
föl, hogyamegváltozott történelmi adottságok között, azzal, hogya magyarság
kis és kiszolgáltatott népe lett Európának, védekező,az erőket egyesítő és oko
san kihasználó magatartásra és szemléletre volna szükség, Ezért ábrázolta lelep
lező erővel a kor kisebb és nagyobb erkölcstelenségeit. Egy-egy története volta
képp korrajz, ennek keretében akarta megjeleníteni azokat a romboló erőket,

melyek gátolják az erők koncentráciőját, a paraszti rétegek felemelkedését,
Móricz esetében a nép meghatározó fogalom, és teljesen újat jelent. O fedezte

fel a paraszti életet és gondolkodásmódot mint irodalmiasítható anyagot, amely
ugyanakkor erkölcsi következményeket is magában rejt író és olvasó számára
egyaránt. Előtte is voltak írók, akik a paraszti életet, szokásokat ábrázolták.
Gárdonyi Géza, Törnörkény István és Móra Ferenc prózaírói művészetének

azonban elidegeníthetetlen eleme az idealizálás. Még legtragikusabb történeteik
felszínén is ott fénylik a halovány reménysugár, megbocsájtó mosoly. Móricz
regényeiben és elbeszéléseiben hiába keresnénk ilyesmit. A paraszti gondolko
dásmódot, észjárást, a paraszti lét kiszolgáltatottságának tragikumát. a termé
szeti ember szoros szövetségét környezetével és idegenkedését mindenfajta ha
talomtól bámulatos megjelenítő erővel ábrázolta, ez a világ döbbenetes újdon
ságot jelentett kortársai számára. Senki sem vette addig magának a fáradságot,
hogy ilyen mélyre szálljon, s ilyen sűrű életanyagot hozzon a felszínre. Nem
volt szüksége arra, hogy társadalombírálatát esszékben vagy tanulmányokban
fejtse ki, hiszen amit megmutatott a társadalom mélyrétegeiból, az magában
hordta az egész keserű ellehetetlenülésének, végre szántságának bizonyosságát.
Elsősorban a magyar Alföld írója volt. A lefojtott. romboló erővel felszínre törő,

pusztító energiák megjelenítője. Ezek a fékezhetetlenül tomboló indulatok ott
éltek ennek az alföldi mikrotársadalomnak minden rétegében. Ennek szinte
minden jellegzetességét megmutatta egymást követő regényeiben és elbeszélé
seiben. Még amikor idilli fénybe vonná is a fiatalok egymás iránt fellobbanó
szerelmét és tiszta érzéseit, mint a Pillangoban (1924) tette, akkor is keserves a
végső tanulság: az érzelmeket elsekélyesíti a szegénység. A Kivilágos kivirradtig-
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ban a dzsentri romantikát temeti el, a haláltáncot mutatja be. Ennek tragikus
végkifejlete az Uri muri,amely azt a tanulságot fogalmazza meg, hogyalegjob
bak is "kihullanak a rostán", ha nem fékezik indulataikat. Még kétségbeejtőbb

leleplezése a társadalmi viszonyoknak, a Rokonok, amelyet 193D-ban írt. Ennek
is az a tanulsága, hogy ki kell alakítani önmagunkban egy alkotó magatartást,
szembe kell szállnunk a bűnnel, a kísszerüséggel, máskülönben úgy nyel el,
mint a rokonok pártfogást követelő karja Kopjásst, a regény főhöset.

E végzetesnek mutatkozó társadalmi romlással szemben ki akarta küzdeni a
megmaradást, az eszmények megtartásának hiteles magatartását. Az eszmélés
és elhivatottság regénye a Légy jó mindhalálig (1920), amelynek gyerrnekhőse

végül meglátja a kitörés esélyét: tanítania kell az egyszerúeket, a szegényeket.
De igazán jelentőset e vonatkozásban az Erdéllyel alkotott. A háromkötetes mű
1935-ben jelent meg, de legjobb részét, a Tündérkert et 1921-ben kezdte írni és
1922-ben adta ki. A regény történelmi keretben játszódik: Báthory Gábor erdélyi
fejedelemségének idején. Báthory jellegzetes Móricz-hős, féktelen és fékezhetet
len indulatokkal, amelyek sosem engedik felszínre jutni jellemének értékes vo
násait. Turi Dani párja, csak épp a 17. század elején: " ... hiányzott benne a nyu
galom s a higgadtság: azt hitte, valamit elképzelni, az már végre is van hajtva."
Hatalmas terveket sző, egyiket a másik után, anélkül, hogy végrehajtaná őket.

A magyar szalmaláng-természet kel életre benne. Maga alá akarja gyúrni egész
környezetét, a katonákat, az udvaroncokat, az asszonyokat és az ellenségeit.
csak hideg, szinte érzéketlen feleségével nem bír, és a józan történelmi alterna
tívát képviselő Bethlen Gáborral. "A kettejük vitáiban - olvassuk a regény
egyik elemzésében - a magyarság két arca vitázik: a fantaszta, lángterrnészetú,
hódító szomjú, erején felül vállalkozó Attila-álmú, meg a józan, számító, való
sággalleszámoló, szerényen építő s keményen megtartó." S hogy Móricz igaz
ságát végül Bethlen fogalmazza meg - bár Báthoryt teremtette szíve indulatai
szerint -, az egyben azt is mutatja, milyen magatartásban látta s mutatta a
továbblépés és megmaradás esélyét Trianon tragédiája után. Már ekkor készü
lődött benne az a jelszó, amelyet később a Kelet Népe címlapjára írt: "Hagyd a
politikát, építkezz!" S bár átérezte s a félelmetes erejű Barbárokban meg is mu
tatta, hogya keleti indulatok mennyire rombolók s milyen mélyen ivódtak az
emberi vise1kedésbe, A boldog emberben viszont már rátalált a lehetséges alter
natívára: nem lázadni kell, hanem nyugodtan, csendesen számot vetni a sorssal
és az apró élettényekben keresni és megvalósítani a személyiség boldogságát.
Abrázolásmódja a krónikásé, de megszépíti lírai együttérzése és alakja iránt
érzett szeretete. A szegénységből kitörni vágyó paraszti alak megforrnálására
egész írósága alatt óriási igénnyel készülődött. A Rózsa Sándor a Javát ugratja
(1941) kétségtelenül egyik legtökéletesebb alkotása lett. Talán nem is annyira a
benne megmutatkozó szándék kifejeződése miatt, hanem előadásmódja teszi
varázslatossá. Az író is belefeledkezik a mesébe, boldog azonosulással kelti élet
re azt a tájat, amelyet a legjobban ismert, s olyan figurákkal népesíti be, akiket
annak idején ő hozott az irodalomba, s ahol azok azóta - részben a népi íro
dalom jóvoltából - teljes jogú tagok lettek. A Rózsa Sándor összevonja a szemöl
dökét círnú művében nem ilyen egységes a mese, s a kor nemzeti tudatát is
izgatta, hogy erősen bírálta benne Kossuth elképzeléseit. Ki merte mondani,
hogy a 48-as törekvések semmit sem jelentettek a szegényparasztság számára.
Az a középnemesek ügye volt, nem véletlen, hogy a regényben a történelmi
eseményeknek legfeljebb a híre jut el a szegényemberekhez.
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Az öregedő Móricz kicsit megfáradva, kicsit keserűen nyugtázhatta. hogy
szép és nemes nemzetépítő törekvéseiből semmi sem vált valóra, hiszen a ma
gyarság egy új háborúba sodródott, s e tette mögött hiába keresnénk a józan
történeti számvetés gesztusait, melyek az ő számára annyira fontosak voltak.

Krúdy Gyula

Első korszakára kétségtelenül hatott Mikszáth Kálmán kicsit megbocsájtó,
kicsit ironikus szemlélete. Novelláiból a lassan elszegényedő,bezárkózó, de na
gyokat mulatozó, vadászgató nemesurak világa bontakozik ki. Nem leleplező

erővel ábrázolta őket, hanem a lehulló életforma mítoszát teremtette meg. Hi
ányzik elbeszéléseiból a tanulság levonása, csendesen, álmodozva, nosztalgikus
fájdalommal tekint e halálra szánt életformára.

A lű-es évek elején fordulat következett be prózájában. Novelláiban feltűnik

a világirodalom egyik jellegzetes alakja, az utazó. Szindbádnak nevezi. Ez a
csodálatos, önmaga kalandjait is a legendák fénytörésében elmondó, mindig
udvarias, csendesen szemlélődő férfi női karok kikötőjébenérzi igazán otthono
san magát, legszívesebben békebeli ízeket élvez, s egy már eltűnt világ díszletei
között sétál sűrűn váltogatott kedveseivel, vagy szomorúan mereng egy sír felett
az elmúlásról. Utazik, türelmesen keresi vagy visszaidézi a boldogságot, közben
meghal, de a sírkamra hidege fölébreszti, s mesél-mesél megállíthatatlanul, mi
közben asszonyok és lányok ellágyulva hanyatlanak karjaiba, hiszen békebeli
lovag ő, szíve telve nemes érzésekkel, s létével bizonyítja, hogy a mesék világa
valóra válhatik.

A Szindbád-történetekben Krúdy alighanem szándéka ellenére megteremtette
azt a prózai nyelvet, kialakította azt alátásmódot, mely a magyar elbeszélést a
legfontosabb európai törekvésekhez kapcsolta. A próza lirizálása, a cselekmény
asszocíádök révén megvalósuló dimenzióváltása, múlt és jelen egybejátszatása
nála szinte ösztönös gyökerekből táplálkozik. De tudatos, ahogy asszociádóinak
adekvát nyelvet teremt: nincs még egy magyar prózaír6, akinek stílusa ennyire
zenei, ilyen megejt6en dallamos volna. 1913-ban érkezett a csúcsra A vörös
postakocsi című regénnyel, amelyben álombeli tájakra röpíti ugyan a kocsi uta
sait, Alvinczi Eduárdot, a Szindbád-variáns Rezeda Kázmért és a Pattantyús
utcai dámákat, de ez az álomvilág minden érző és vágyakozó ember szívében
ott él, ez az az "ismeretlen birtok", amelyet majd Alain Foumier hősei keresnek
olthatatlan szenvedéllyel, ez az a világ, amely egy valahol felépített szanatórium
vagy kert képében jelenik meg ezer és ezer változatban. A béke és az idill me
nedéke, ahol életre kelthető a tiszta szerelem éppúgy, mint a bordélyok csömör
be fúló egymásba kapaszkodása. A háború felé rohanó világban a nyugalmas
békesség utolsó híradása volt e regény, amely azt sugallta példátlanul sok olva
sójának, hogya szemlélődésaz egyetlen olyan állapot, amely megteremtheti a
lélek egyensúlyát.

Aztán 1917-ben ismét útnak indult a "vörös postakocsi", ez utolsó előtti útja
(az utolsóra egy évtized múlva indul a Valakit elvisz az ördögben): két emlék
között olyan országban, ahol "az árnyékok tovább élnek", mert ez a birodalom
a lelkekben létezik. Pesten csatlakozik a társasághoz Rezeda Kázmér, akinek
szerelmi kalandja a valóság ízeit lopja az álomregénybe. De az álom, a merengés
jó érzése azért nem múlik el, hiszen a páratlan érzékkel adagolt, mindig várat-
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lanságukkal ható jelzők, az egyre nagyobb távlatokba nyíló képek, a mondatok
megejtő zenéje azt sugallja, hogy varázslat tanúi vagyunk, egyszerre valóságos
és képzelt események részesei, miközben hiteles díszletekkel benépesített, de
csak a lélek mezőín élő tájban utaznak a postakocsi kívánesi vándorai. Passzívak
ezek az utaz6k, átadják magukat révületeiknek, emyedten dőlnek hátra a kocsi
párnáin, s érezni, hogy ez halálos út, hiszen egy életformát, életszemléletet
~etnek, amely azonban telve van szépséggel, elgondolkodtató jelképekkel.
Alornszínpadon játszódik Az útitárs (1919)is. Eszténa szomorú históriája mögött
egy felvidéki város 200 éves története sejlik föl, mint egy jelenés. A hasonlatfü
zérekből feltáruló múltat mindig ellenpontozza a halvány önirónia, amely azt
sejteti, hogy bármily gyönyörű is a "volt", a jelentől nem szabadulhatunk. Az
idő nemcsak a változások őre, hanem hangulatunk tükörképe is. Krúdy idejének
atmoszférája van, s hovatovább regényeinek meghatározó tényezője lesz. Bú
csúztatásra készül, s benne az utazók is folyvást búcsúznak, temetnek, elválnak
álmaiktól és attól az álombeli érzésvilágtól, amelyet végleg elveszejtett a kímé
letlen valóság.

1919 után sem gazdagodott túl sok új színnel, árnyalattal ez a sejtelmes világ.
A közeg azonban módosul: a ,városi kocsmák, borozók, csarnokok népe kél
életre az író pesti regényeiben. Erzésviláguk azonban olyan nemes, mintha csak
vendégségbe érkeztek volna ők is a nyomorúságos földre, mint Kosztolányi
Hajnali részegségének az emberi élet lényegére ébredő költője.

A Boldogult úrfikoromban (1930) ennek az új közegnek talán legteljesebb ábrá
zolata. Természetesen nem típusokat, nem történelmi eseményeket mutat benne,
hanem egy kocsma belsejét, ahol megtelepszik Kacskovics, a háztulajdonos, Po
dolini Lajos, a magasra nőtt ifjú és Vilmosi VIlma, aki valaha a Felvidéken taní
tott. Miközben megrendelik reggelijüket, lassan benépesül a kocsma. Egy társa
ság az átmulatott éjszaka macskajaját igyekszik sörökkel enyhíteni, de van itt
báró, rejtélyes olasz, természetesen szerkesztő, s folyvást nő a társaság, míg
végül táncra perdülnek, s elbücsüztatják a béke e furcsa, de teljesen valóságos
szigetét, amelyet másnap elad tulajdonosa Vilma kisasszonynak, s vele Podolini
Lajosnak, aki bőséges tapasztalatokkal rendelkezik, hogy egy effajta intézményt
üzemeltetni tudjon. A köznapok boldogsága ez. Ezek a szertartásos borivások,
nekikészülések, kézcsókok Krúdy regényvilágának fontos kellékei. Gavallérok
emelik meg kalapjukat utolérhetetlen grandezzával, pincérek várnak türelmesen
a rendelésre, mert tudják, hogy a rendelő ismeri még a békebeli szokásokat, s
közben megáll az idő, átváltozik hangulattá, melynek éppoly fontos eleme a
temetési menet, mint a párolgó húsleves illata.

Szecesszió és szimbolista próza

Krúdy tulajdonképpen az átmenet írója. A századvégi törekvéseket teljesítette
be, de ugyanakkor átmenetet jelentett a magyar prózai törekvések és az euró
paiak között is. Néhány vele egykorú prózaíró is az üjabb európai irányzatok
jegyében alkotott. A képzelet megszállottja volt Cholnoky Viktor (1868-1912), aki
távol-keleti tájak díszleteivel népesítette be titokzatos légkört árasztó elbeszélé
seit, melyeknek misztikus, sejtelmes, borzongató hangulata a tapasztalás lehe
tetlenségét bizonyítja. Döbbenetesen túldimenzionált öntudat és szinte kórosra
növesztett személyiség jelenik meg Szomory Dezső (1869-1944) művészetében,
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amely szemkápráztató stílusbravúrjaival és sajátos zenéjével nagyszabású, de
csak a kiválasztottakat megragadó torzó. Az élettől, a nyers valóságtól elfordul
va feledkezett bele a szimbolizmus feloldást adó világába Színi Gyula (1876
1932), aki elsőnek rezonált kora gyermekkultuszára. Szorongásos, gátlásos,
boldogtalan hősök népesítik be CJwlnoky úíszló (1879-1929) világát is. Tamás
(1929) című regényében éppúgy a személyiség széthullását ábrázolta, mint Ba
bits A gólyakaIífaban.

Nosztalgikus objektivitás

Ennek a korszaknak egyik legérdekesebb alakja a kicsit titokzatos Török Gyula
(1~1918) két regényében is megrendít6en hiteles képét adta a dzsentrivilág
széthullásának. A porban (1917) főhőse, Kender Pál mintha Goncsarov Oblo
movjának volna egyenesági leszármazottja, akaratbeteg, cselekvésre képtelen,
soha meg nem valósuló terveinek élő, hasadt lelkű személyiség. A zijldki;ves
gyűrű (1918) fóalakja már megpróbál beilleszkedni polgári környezete életvite
lébe, de nyilvánvaló, hogy lelke jóvátehetetlen sérülést szenvedett, úgy jár-kel a
kisvárosban, mint egy nemes de kipusztulásra ítélt vad utolsó példánya.

Különcök

llyenek minden irodalomban vannak. Gógösen vagy sértődötten panaszolják
magányukat, de képtelenek elviselni, ha valaki meg akarja osztani velük árva
ságukat, vagy enyhíteni kínjaikat s letörölni sokszor festett, sokszor valóságos
könnyeiket. Nem ebbe az életbe valók, szűk vagy elviselhetetlen számukra
hétköznapiságával.

Tragikus különce a magyar prózairodalomnak Csáth Géza (1887-1919).
Rendkívüli sokoldalúsága, műveltsége révén lehetett volna rajzművész, zene
szerző, író, de ő az orvosi hivatást választotta, s lehet, hogy ez okozta végzetét,
hiszen elmeorvosi szakmája gyakorlása során akadálytalanul juthatott hozzá
azokhoz a kábítószerekhez, amelyek tönkre tették életét és szétrombolták sze
mélyiségét. Kiváló zenekritikus volt, remek novellistának indult. A varázsló kert
jeben (1908) van néhány olyan elbeszélése, amely dísze bármelyik antológiának
(A vörös Eszti). Lélekrajzait és az eseményeket néha a kegyetlenségig fokozta, az
Anyagyilkosság félelmetes naturalista hűsége borzongató előjátéka sorsának.

Fantasztikus figura volt Harsányi Kálmán (1876--1929). Kristálynéw'k című

regényének (1914-ben jelent meg első kiadása) "feljajdulásával" Szabó Dezső

magatartását előlegezte. Költészetében azt a hangot folytatta, amelyet az öreg
Arany János szólaltatott meg, de fellépte idején már túllépett rajta akorízlés.
Hatalmas műveltségénél csak szándékai és törekvései voltak a nagyobbak, de
mert nem talált állandó fórumra, hiszen sem a konzervatívok, sem a modern
irodalom képviselői nem fogadták be, a megfelelő kritikai visszhang híján légü
res térben játszódnak regényei és drámái. A Kristálynézo'k főhőse, Balogh Fábián
is e visszhangtalanságba őrül bele. Be akarja bizonyítani, hogya múlt visszava
rázsolható. Voltaképp Cholnoky Viktor is hasonlóra vállalkozott a Tammuzban,
Ambrus Zoltán is a Ninive pusztuldsaban, Krúdy is a felvidéki városok félmúlt-
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jának visszaálrnodásával. A törekvés közös: a kietlen jelennel szemben eltaIálni
egy boldogabb, védettebb, emberibb létfonnába.

A sok különc között Füst Milán 0888-1969) alkotta a legkülönösebb világot,
amely egyáltalán nem enged a valóság törvényeinek, mint ahogy e furcsa író
sem volt hajlandó a valóságban élni. Eletrajza sincs.. Hiszen nem egyszer nyo
matékosan hangsúlyozta, hogy életrajza munkarajzával, a műveivel azonos.
Költészetében, megírt és újraírt verseiben az Ezeregyéjsmka álomvilágát vegyítet
te egy modern próféta jajgató látomásaival. Hatalmas legendagyártó volt, életét
is, művészetét is "ködösítette", s még esztétikájában is folyvást a tettetésnek egy
különös váHajával találkozunk: a nagyszerű megfigyelésnek hatását ő maga
csökkenti szándékoltan naiv megjegyzésekkel. Látomás és indulat vezérelte a
művészetben, de az volt a meggyőződése, hogy a dolgokon és az életen nem
lehet változtatni (Változtatnod nem lehet), ezért e két érzelmi elem csak szem
léletét hatja át, a világhoz való viszonya szinte változatlan. Ó is a nagy elvágyókl
közül való: Annéniába, Perzsiába menekülne legszívesebben, s versvilága leg
inkább a halállal eljegyzett középkort idézi lángoló távlataival, folytonos zsoltá
ros könyörgéseivel. Az örök emberi tragikumot és elvagyödást foglalta versbe,
s nagy elvágyödé A feleségem története című regényének Störr kapitánya is, aki
ráébred, hogya boldogság és a bánat egymástól elválaszthatatlanok. Prózája is
a fantasztikumban játszódik, képzeletbeli színtereken, az Advent például a pu
ritánok Angliájában, a 17. században. A regény fiatal főhőse üldözött katolikus,
kíváncsiságával szinte kihívja maga ellen a végzetét. Füst Milán azonban azt
bizonyítja, hogy a gyöngeség is hatalom; a szerétet olykor erősebb,mint a min
dent lebíró akarat: a rettegett, kemény bíró ennek jegyében menti föl a londoni
katolikusok között elfogott és bíróság elé állított ír lázítót.

Füst Milán öntörvényú művészete voltaképp a mallarméi-wagneri Ge
sammtkunsttal rokon, túlcsigázott, de objektivált szenvedése és időtlen világa a
boldogtalanság jajszavában ért a végpontra:

Uram, az én életem hiábavaló! Egy görcsös keserűség,

Egy fuldoklás az egész!... Ó, nagy smbadító! Kiáltok!
O, nagy smbadító! 5mbadíts meg engem!
Ldsd, vakultan a porba hullanék nagyságod előtt,

úisd, hinném, hogy az égi fénynek én is részese vagyok,
Tréfás is volnék talán - s fogyva, telve
Kis dolgomon kontárkodpa - élnék, mint a hold!
Fuldoklás az egész: - En csak egyet kértem,
S meg nem adtad!

(Egy hegedűművészhez)

Hatása rendkívüli: ő teremtette meg a magyar szabadversnek azt az eredeti
változatát, mely szabálytalanságában is megőrzött valamit a hagyományokból:
a szabadversbe belejátszatja az időmértékes lüktetést, s így munkált ki egészen
sajátos vershangulatot és - zenét. Aki a harmincas években költő lett, az ő

iskoláját is kijárta, s alighanem felszabadultan lélegzett fel, amikor elhagyta a
zordon félelmetes mestert.

A maga nemében különc volt Karinthy Frigyes 0887-1938), e korszak leg
zseniálisabb tehetsége is, aki mint a legtöbb zseni, kifogyhatatlan volt ötletekből.
denem mindig jutott el megvalósításukig. Igaz, ezek között találmányok, rejtel
mes használati eszközök isvoltak, melyek sikerében eleve nem bízott. Meg volt
győződve arról, hogya tudományos haladás boldoggá teszi az emberiséget, s
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arról is, hogy a lélektan új világot nyit meg, amelyet ugyanúgy lehet majd áb
rázolni és szernléltetni, mint a valóságot. Az őrület, az álom fontos eleme már
korai írásainak is, de legalább ennyire fontos volt iróniája, amelynek zseniális
megvillanása a folyvást bővített, az olvasók által szinte kiköveteit új és új vál
tozatokban napvilágot látott Igy írtok ti, amely az újabb magyar irodalom görbe
tükrének készült, ám az újabb és régebbi irodalom szatirikus rajza lett a modo
rosságok kigúnyolásával és Karinthy páratlannak mondható beleélő képessége
révén. Kritika, szatíra, irodalomtörténeti igény keveredik e sorozat lapjain, s
elmondhatjuk, ő is megírta a saját irodalomtörténetét, mely nevetségessé tett
ugyan, mégis büszke lehetett, aki tagja lett ennek a furcsa, meghökkentő, ezzel
együtt hiteles galériának.

Ugyancsak zseniális remekelése volt a Tanár úr, kérem (1916). A diákélet szo
rongó derűjének. a tanár-diák viszony paradox helyzeteinek nincs még egy
ilyen megértő, mégis leleplező rajza a világirodalomban. Steinmann, a stréber
"grófnő" , a "bezzeg", a kiváló tanuló; a bukott diák; az iskolából elkéső nebuló
ma is része életünknek, de azóta sem akadt ennek a mikrokozrnosznak Karin
thyéhoz hasonló találó ábrázolása. A paradoxon elidegeníthetetlen része művé
szetének, ezzel bizonyítja, hogy az értékek relatívak, a világ szétesőben van, s
gondolkodás útján lehet visszaá1rnodni és visszaállítani egységét.

Ennek a képtelen világnak kifordított rajzát adta fantasztikus, utópikus regé
nyeiben, az Utaztís Faremidóba (1916) és a Capillária (1922) lapjain. A két egybe
tartozó mű Gulliver újabb utazásait meséli el a zenélő gépernberek és a nők

tengeralatti országába. Hősének mindkét útja során arra a felismerésre kell jut
nia, hogy az értelem - értelmetlen, a kultúra pedig saját végzetét rejti magában.
A Capillária német kiadása elé H.G. Wellshez írt ajánIásában elmondja, hogy a
zavar egyetlen megoldása az analízis lehet, a higgadt elemzés, hiszen a rémü
lettől felzaklatott idegek nyomán a világban is elszabadult az őrület, fIS nem
akadt, aki így tette volna föl a kérdést: micsoda gyalázatos, pokoli század lehe
tett az, amelynek lángelméi megőrültek".

Nem véletlen, hogy egy nagy enciklopédia megírására törekedett, tudása meg
is volt hozzá, de hiányzott belőle az enciklopédisták kitartó szorgalma, egyetlen
célra koncentráló szenvedélye és építő ereje. Elete végén mégis eljutott egy zse
niális összegzésig Utazás akoponyám körül című regényében, melyet a mítoszokat
és legendákat meghaladó tudománynak ajánlott.

Minden műfajbanmaradandót alkotott, megrendítóen hiteles költeményeket,
emlékezetes elbeszéléseket is írt. Talán azért nem ismerték fel igazi nagyságát,
mert ő maga is elbagatellizá1ta művészetét, többre értékelte a tettnél és a szor
galomnál a makacs, szevedélyes kíváncsiságot.

Különös, magában álló írója volt korának Tersánszky Józsi Jenő (1888-1968)
is. Naturalista szernléletét gyermeki naivság, szeretetre és megértésre szomjas
hősök galériája ellenpontozta. Az élet számkivetettjeiról írta legtöbb, egészen
sajátos stílusú művét, de nem a szegényparasztokr61, mint Móricz, nem is a
proletárokról, mint Kassák Lajos, a magyar avantgárd nagy alakja, hanem a
társadalom peremére szorult szélhámosokról. kisstílű ügyeskedőkről, utca
tánnyá züllött vagy züllesztett hajadonokról, akik mégis tisztaszívűekés boldo
gok, abban az értelemben, ahogy Jézus beszélt róluk. Mélyen evangéliumi szel
lemű író volt, jóllehet hősei folyvást kisebb-nagyobb vétkekbe esnek. De sosem
a saját hibájukból, hanem a tiszta érzéseket nem ismero társadalmi rend vagy
történelmi helyzet taszítja őket.

862



Magában állt kortársai között is, akik becsülték ugyan egyéni írásművészete

miatt, de kicsit lenézték, mert nem vette olyan komolyan az irodalmat, mint ők,
s hiányzott belőle a bölcseleti érdeklődésnek az árnyéka is. Ehelyett szinte min
den művébenmegcsillan a részvét, amely az európai prózának is fontos eleme
volt az expresszionizmus révén, amely Tersánszkyt aligha érdekelte. Sokkal in
tenzívebben foglalkoztatta képzeletét, hogyan tökéletesítse magát a furulya-já
tékban, amelynek tényleg mestere volt, miképp szervezzen és menedzseljen egy
regös-együttest, hogyan kápráztassa el kortársait csodálatos találmányaival.

Voltak azonban irodalmi "találmányai" is. Az egyik: miként lehet ábrázolni a
háború szömyúségeit anélkül, hogy egyetlen szót szólna magukról az esemé
nyekről. A Viszontlátásra, drága (1917), majd ennek kései variádója, Amargarétás
dal (1929) a sorsábrázolás remekművei. Kiszolgáltatott lányok, asszonyok életút
ját nyomon követve mutatja meg, hogyan zülleszti el az emberi érzéseket a
félelem, a kiszolgáltatottság, a rettegés. Hősei folytonos szeretethiányban szen
vednek, s ezt az érzést azért tudta oly hitelesen átélni, mert maga is átélte a
frontokon, majd a hadifogságból hazatérve "békében" is. Nem véletlen, hogy
öngyilkossági kísérletet követett el a húszas évek elején, életösztöne azonban
sokkal erősebb volt, így gyorsan ki is úszott a Dunából. A szeretetvágy tündéri
színekben pompázó "meséjét" írta meg Legenda a nyúlpaprikásról (1936) című

kisregényében, azt bizonyítva, ha az emberek nem képesek is egymást szeretni,
ember és állat között - ha mindketten kivetettek és tisztaszívűek - létrejöhet
boldogsággal végződő kapcsolat. Jobban bízott a tárgyakban és az állatokban,
ezekben a "lelkes" lényekben, mint az emberekben, ezért is választotta regényei
és elbeszélései tárgyául a ceruzát, a kézikocsit, a madarat, a kanárit. EIbe
szélőmódját az teszi varázslatosan egyénivé, hogy ezek a tárgyak mind emberi
mértékkel gondolkodnak, elmélkednek. Azt bizonyítják, hogy cselekvésünk
szükségszerűen a rosszra irányul, de gondolataink révén ellensúlyozhatjuk ezt.

Legjelentősebb figurája Kakuk Marci, a széltoló zsivány, a társadalom pere
mén vegetáló, de a legnehezebb helyzetekben is a lélekbe írt tiszta erkölcs érvé
nyét bizonyító, létezésében reménykedő figura. 1923-ban jelent meg előszörTer
sánszky pr6zájában, akkor ifjúságát írta meg. Több mint tíz évig gyártotta a róla
szóló történeteket, részben az olvasók kívánságának engedve, akikben azt a

. tudatot erősítették ezek a mesékbe hajló történetek, hogy az életben mindig
lehetséges kiutat találni, s hogy nem szükségszerűen győzedelmeskedik a rossz.

Még inkább különce volt a kor irodalmi életének Nagy Lajos (1887-1953),
aki a naturalizmustól tanulta a legtöbbet, de prózájában eredeti úton járt. Nem
a cselekmény bonyolításában látta az élet ábrázolásának legjobb lehetőségét,

hanem abban, hogy rezzenéstelen pontossággal mutassa meg az erkölcsi zül
Jöttséget, amely a társadalom minden rétegét áthatotta már, de ó a polgárt mu
tatta, mint a romlottság hordozóját. Történetei kérlelhetetlenül kemények és
pontosak, látszólagos szenvtelensége mögött óriási indulatok feszülnek. Soha
nem volt és nem is lesz népszerű író, már kortársai szemében is amolyan csu
dabogámak számított, mosolytalan arca, kemény tekintete tiszteletet keltett
ugyan, de tehetsége szerint csak akkor értékel ték, amikor Kiskunhalom (1934)
ámű írásával a szociográfia egyik kezdeményezője lett, s a Budapest Nagykávé
házban megalkotta a nagyváros első magyar szociográfiáját
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