
OLVASÁSRA AJÁNLJUK
SZŰCS Sándoi

Háry János bajtársai, Verbunkos- és ob-
sitostörténetek a Nagykunságból. Szol-
nok, 1956. Megyei Tanács Népművelési
Osztály Néprajzi Munkaközössége. Tár-
sadalom- és Természettudományi Isme-
retterjesztő Társulat, Damjanich J. Mú-
zeum. 56. p. 20 cm.

(Jászkunsági füzetek 3.)

Két éve sincs, hogy Szűcs Sándor írá-
sai közül az elsőt elolvastam, s azóta
sohasem mulasztom el egyetlen sorát
sem. ha hozzáférhetek. Olvasom az ol-
vasó ember gyönyörűségével, s kutatom
titkát a betűvetéshez értő módján. Sze-
retném tetten érni az alkotót, mert bi-
zony: nála kevés édesebb mesemondó
van napjainkban. S igaz ez akkor is, ha
nem szépíró a szó közvetlen értelmében.

Talán az a legnagyobb erénye, hogy az
idővel, ez írók számára mindig legnehe-
zebbel, a súlyosabb dimenzióval játszi
könnyedséggel bánik. Ma ír, a tegnapia-
kat idézi, s a régmúltról beszél, a három
idő pedig oly természetességgel ölelke-
zik, hogy egyszerre érzi az olvasó mind
a hármat: mintha egymásba vetítve je-
lentkeznék minden mondata a jelen sík-
ján.

így lépnek mellénk a hősei: Egres Kis
Lajos és a többiek. Azok. akiket vérrel
szolgálni 10—12 esztendőre elvitt a csá-
szári akarat idegen földre, a verbuváltak,
a kötéllel fogottak. S ezek. úgy érzem,
nem Háry János bajtársai csak. de baj-
társai Petőfi Kukorica Jancsijának is:
hősiességben, a haza földjéhez s az
egyetlenhez tartozó szerelemben is.

És persze azok, akik mindezeket elme-
sélték. Az öregek, akik mellé gyűjtő út-
ján leült Szűcs Sándor, akiknek ételéből
evett, italából ivott, hogy megnyíljanak
a szívek. S ő azok közé tartozott bizony,
akik elmentek saját hazájukban saját
népüket és múltjukat felfedezni. Győrffy
István nyomán: ezt mondhatnánk, de
ez nem minden. Mert egyazon tűz fűtötte
Illyés Gyulát felfedezni a puszták népét,
s Bartók Bélát és Kodály Zoltánt meg-
találni az ősi zenét. Győrffy István és a
tanítvány, Szűcs Sándor is ezek közül
való.

Szűcs Sándor sokat idéz, szinte min-
den történetet, s kevés szóval szól közbe,
ám nem hiszek neki. Szerénység ez, mert
érezni az ő sűrítését, az avatott mestert,
de úgy. hogy egyetlen íz sem vész el.
A népi képzelet s a paraszti gondolat-
világból kihajtott elképzelése valami ro-

mantikus demokráciának: ez van ez el-
beszélések soraiban. S mindez andalítóan
édes humorral és sajátos, a mi népünk-
ben termett gúnnyal. Mert micsoda an-
gvali elképzelés: a király elalszik a kas-
tély ablakában, s fejéről a holló ellopja
a koronát! Mert micsoda gúny és komi-
kum egyszerre: az ellenség vezére „a
kardját is gatyára kötötte fel, a nadrág-
ját meg ráhúzta. Egész nap kereste
volna, hová tette, de nem jutott rá
ideje". Melyik vérbeli művész nem adná
oda élete művét azért, ha ilyent teremt-
hetett volna?

A prózai szöveget dalok, rigmusok, ver-
sek egészítik ki. S ezek közül csak egyből
idézek, ízelítőnek, s magyarázat nélkül,
minden versolvasó gyönyörűségére:
Hiába rídogál asszony meg a lánynép,
Hogyha legény volnék, én se tennék

máskép.
Még jó, hogy nappal van, mert ha éjjel

volna,
Még az öreg kaszás csillag is béállna,
Pedig a takarás a nyakába szakad,
Mert Karcagon kaszás legény már nem

marad.
A feljegyzett szövegeket néhol magya-

rázza a szerző, de — a higgadt tudós
mértéktartásával — nem magyaráz bele
olyast, ami visszariasztana. De azok az
összefüggések, amelyeket a mese mon-
danivalója s a kor társadalmi viszonyai
között meglát, vitathatatlanok. S mindezt
kiegészíti az egyes elbeszélések mese-
anyagának régi, a korai magyarság mí-
toszában rejlő magvára történő egyes
utalással, ami hozzásegíti az olvasót a
teljesebb megértéshez.

A jegyzet megemlékezik az illusztrá-
ciókról is. nem hibátlanul azonban.
Mert mindegyik rajz megérdemelte
volna külön-külön az alkotó nevét, még
akkor is ha általános iskolás kefétől
való.

Szűcs Sándor legújabb írása elfért egy
vékony füzetben. Értéke lesz azonban
minden szépet szerető ember könyvtárá-
nak, s ezt tartalma teszi.

Egri Lajos
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EGRI LAJOS
Rőzseláng. Regény. Debrecen, 1958.

Alföldi Magvető. 461 p. 19 cm-

Egyszerűségében ízléses, halványsárga
kötésben jelentette meg a debreceni Al-
földi Magvető Egri Lajos szolnoki író leg-
újabb művét. A Rőzseláng című regény
témáját az író a felszabadulás utáni epi-
kus irodalmunk számára hovatovább
klasszikussá váló történelmi korból, az el-
lenforradalom uralmának embertelen kor-
szakából választotta — kitűnő művészi
érzékkel. Múltbafcrdulása nem öncélú,
nem szándékos kitérés a magyar jelen éle-
tének irodalmi ábrázolásával kapcsolatos
állásfoglalás elől. hanem éppen ellenke-
zőleg: azt mutatja meg, hogy a Horthy-
korszak fojtó légkörében hogyan éltek a
társadalcm legelnycmottabb tagjai, ho-
gyan senyvedtek. pusztultak és — váltak
magasrendűen emberivé azok az életsor-
sok, melyeknek egykori hordozói mai vilá-.
gunk legfőbb formálói lettek.

Az első világháború utáni polgári iroda-
lom előtt nem volt ez ismeretlen világ.
Kosztolányi Dezső Édes Annája is faluról
elszakadt pesti cseléd, — de életformájá-
nak válságbajutása esetleges volt, tartal-
matlan, anarchisztikus lázadása és pusz-
tulása pedig csak a lélektani problémá-
kat elvontan vizsgálgató író tudományos
érdeklődésére és a humanista író szána-

• kczására tarthatott igényt. Édes Anna tel-
jesen fegyvertelenül és öntudatlanul áll
szemben azokkal az erőkkel, amik dolgos
életének /ninden szépségét kíméletlenül
megsemmisítik. Hajdú Mária, a Rőzseláng
főhőse már égészen más, és minthogy
megrendítő sorsának tipikus tanulságai
sok szomorú emlékünkben ma is elevenen
élnek — nyilván igazabb is.

Hajdú Mária nem gyökértelenül szakadt
fel Pestre. Egy tiszavidéki uradalom cse-
lédjének a leánya. Anyjától örökölte an-
nak valamikor messzeföldön híres szép-
ségét, apjától pedig az okos, számító, de
becsületes céltudatosságot és az állhatatos
kitartás képességét. Ezeknek a testi és
lelki tulajdonságoknak a kialakulását, a
gyermekkor forrongásában már bimbózó
nőiség kivirágzását, a teljes emberré vá-
lás sokszínű folyamatát hirtelen szakí-
totta meg apjának tragikus halála. Go-
retzky, a földesúr egyszerűen és hidegvér-
rel agyonlőtte, mert szembeszállt vele,
mikor igazságtalanul megkorbácsolta. A
gyilkosságot természetesen eltussolják, —
a Hajdú-család élete és ezzel Mária eddigi
életformája pedig alapjaiban rendült meg.

A leány kiváltotta cselédkönyvét. Pestre
magával vitte fiatal életének még jórészt
homályos ábrándjait, „Az ember tragédiá-
ját'', amit tanítójától kapott, de nem igen
értette — és lelke mélyén a már tudatos
gyűlöletet az urak iránt. A nagyváros
forgatagában és Zetelaky vezérigazgató
villájában ismerkedik meg a másik ural-
kodó osztály, a nagypclgár álszent, dolog-
talan világával. A végnélküli edénymoso-
gatás lélektörő poklában egyre inkább kö-
zösnek érzi szenvedéseit a hczzá hasonló
sorsú cselédekkel, és lassan elfásuló ér-
telme talán már beletörődött volna a kö-
zös nyomorúság megváltcztathatatlansá-
gába. ha szíve fel nem lázad. A harmincas
évek végén a fasizálódás egyre jobban
szedte áldozatait. Ezek közé került, mint
„gyanús elem" Mária vőlegénye is, akit
igazságtalan ítélet alapján politikai fo-
golyként Vác börtönébe zártak. A leány
elhatározta, hogy kitart vőlegénye mel-
lett, és a börtöntől nem messze, egy sváb
vendégfogadóban lett kenyereslány. Itt
•szakadt rá mindaz a mocsok és tisztáta-
lanság, amit a háború kitörése kavart fel
és hozott felszínre a megalkuvók lelké-
ben, de Hajdú Mária már nem állott tehe-
tetlenül ezzel a szennyes áradattal szem-
ban. Tapasztalatai megtanították, hogy
kire támaszkodjék, kitartó szerelme pedig
megacélozta akaraterejét. Kapcsolatot ta-
lált az ellenállási mozgalommal, és
úgy érezte, megtalálta élete értelmét és
boldogságát abban, hogy másokért, mind-
annyiukért — a hazáért tehet valamit.
Már-már szerelmének beteljesülésében is
reménykedett, amikor a németek meg-
szállása bekövetkezett és szerelmesét ki-
végezték. A hazát és egyéni életét sújtó
tragédia saját faluja felé fordította ismét;
legalább otthon akart küzdeni. Egy né-
met járőr golyója azonban kioltotta éle-
tét.

Hajdú Mária tehát elbukott a gonosz-
ság erőivel szemben. Az író stílusának és
beleélő jellemzőerejének köszönhető azon-
ban az, hogy bukását nem tragikusnak,
hanem felemelőnek érezzük. Hajdú Mária
történetének mélységesen emberi életsze-
rűsége és igazsága minden olvasót meg
fog győzni a nagy eszményekért vívott
harc értelméről és szépségéről és arról,
hogy az emberiség igazi történelmét azok
alakítják, akik nem az élet ormain jár-
nak.

Bodnár Ferenc
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