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mik földdel a puskacső végét, akármi-
lyen kedvesek is, menyasszony-vőle-
gényesdi játékuk nem éri el a kiválóbb 
Tamási-novellák sűrítettségét, a Só-
vidéki társasjáték pedig alig több pom-
pásan előadott anekdotánál. 

Különös figyelmesen olvastuk el Ta-
másinak azokat az elbeszéléseit, ame-
lyekben tágítani, gazdagítani, fegyel-
mezni próbálta a műfaját. Hiszen azon 
fordul meg az ő poétai jövője is, hogy 
milyen a mai Tamási-novella felvevő 
képessége : kiszélesedhet-e egy költői 
állásfoglalás teljes hangszerévé. 

Három olyan elbeszélést ad ez a kö-
tet, amelynek politikai hegye van ; 
három példa, hogy nem szabad, hogy 
lehet s hogy hálás novellában politi-
zálni. Mindenkinek joga van rá, hogy 
Dózsa György vitézeivel álmodjék, de 
az az álomba transzponált vezércikk, 
amelyet Szabad pályán cím alatt ka-
punk, erősen dilettánsízű s kikíván-
kozik a kötetből. A címadó Erdélyi 
csillagok kissé szélesebb a keleténél s 
oláh csendőr és magyar lány bennégése, 
azaz bennégetése a sütőházban, bár 
szép, de nagyon kiötlő allegóriája 
fajok közti gyűlölségnek és fajok fö-
lötti szerelemnek. A Himnusz egy 
szamárral viszont egyik legtökéletesebb 
remeke a magyar novella-irodalom-
nak. A fogságból hazavetődött szé-
kely üres házat talál. A felesége ott-
hagyta, a gazdaság elvadult, de ő nem 
csügged, olasz példára szamarat vesz 
s a szívósság állatjával, a szamárral s 
«lelke forradalmával» bevonul a falu-
jába. Ott azonban csak hírből ismerik 
a szamarat s ezt sem akarják meg-
tűrni. Állandó csúfolkodás tárgya a 
szamár. Két becsípett legény is mi 
jobbat tehet : belopózik éjjel a pajtába 
s meggyujtja az állat farkát. Az azon-
ban úgy rúgja el az egyiket, hogy vérbe 
fordul, a másik meg elszalad. Lesz erre 
felzúdulás a faluban. Jegyző, csendőr 
is elékerül, ráültetik Gábort a sza-
márra s úgy vinnék a nép röheje közt. 
A szamár azonban kiugrat tömegből s 
elnyargal. A történet azzal ér véget, 
hogy négy székely beszélget este az 
úton. Nem is szamár volt az, hanem 
óriás nyúl, mondja az egyik. De az 
ember, aki rajta ült, az sem Demeter 
Gábor, hiszen ő megholt a háborúban, 
dupláz rá a másik. Hát ki? kérdi — a 
harmadik. Az maga az Antikrisztus. — 
Soha szamár ilyen pompásan össze nem 
békítette a művészetet a politikával, 
mint ez. 

Már kevesebb jót mondhatunk a 

székelyek pogány katholicizmusáról, 
amely a Szűz Máriás királyfiban is 
ludas volt valamelyest s i t t egy Or-
szágos góbé című hidegleléses, bombasz-
tikus darabot köszönhetünk neki. Szé-
kelységnek, vallásos elragadtatásnak 
és nagyot mondásnak olyan különös 
amalgámja ez, melytől nem sok jó 
várható. 

Más novelláknak a formai kiképzését 
kifogásoljuk. Ha Tamási Áron rá-
szánja magát, hogy szabályos, «esemé-
nyes» novellává pöndörítse a mondani-
valóját, mint a Cigányvirágban, vagy a 
Siratnivaló székelyben tette, rögtön 
valami «első kísérletek»-re emlékeztető 
íze támad a históriának, amit csak ki-
rívóbbá tesz nyelv és szemlélet költő-
gazdagsága. Ha meg épen rímtelen 
alekszandrinokba szedi az ő rosszfajta 
szimbolizmusban pácolt «prózai bal-
l a d á j á t , mint a Szép Domonkos Anná-
ban tette, akkor csak nekünk ad iga-
zat, akik már a regénye után is sze-
mére hánytuk, hogy milyen nagy haj-
landósága van hamis műfajokra. 

Bizonyos, hogy Tamási nem az a 
tehetség, aki felől nyugodtan alhat az 
ember. Egymás mellett rügyezik raj ta 
csodálatos remek és naiv balfogás. De 
ki tudja, jó volna-e, ha írás közben úgy 
láthatná a balfogásait, mint az olvasó 
olvasás közben. Nem ép ez a minden 
igényének végérejáró vak és mégis 
látnoki vállalkozókedv tehetségének a 
garanciája? Mi mindenesetre fokozott 
kötelességünknek tart juk, hogy e te-
hetség hibáira nemcsak őt, de a kri-
tikátlanul elfogadó és kritikátlanul 
visszautasító közönséget is figyelmez-
tessük. Olyan író ő, akinek minden 
munkájáról írtunk és írni fogunk. 
Van-e ennél nagyobb dicséret? 

Németh László. 

A riportregény, (Szántó György : 
A bölcső. Dante-kiadás.) Legújabban 
egy újfaj ta regény jelentkezik mind 
sűrűbben : a riportregény. Ezt a nevet 
Markovics Rodion adta az új regény-
típusnak, aki a Szibériai garnizon című 
regénye műfaját határozta meg ezzel 
az elnevezéssel. Ebbe a típusba soroz-
hatjuk Remarque sok port felvert köny-
vét, ide tartozik a Bölcső is : történelmi 
riportregény. Ez az új divatú regény 
még regény, mert nem a valóságot 
akarja leírni, mint a riport, hanem az 
író által önkényesen kiválasztott ese-
ményeket, amelyeknek leírásában a 
fantáziáját nem korlátozhatja a hite-
lességre törekvés. Viszont riport az 
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ilyen regény, mert a valóságból indul 
ki mindég és azt alakítgatja. Minden 
regényíró tulajdonképpen ugyanezt 
teszi, de a riportregényíró nem csak 
egyszer indul ki, hanem nagyon 
sokszor. Az eddigi regényírók eljárása 
az volt, hogy az olvasó kezébe adtak 
valamilyen fogódzót, a valóság vala-
milyen részletét. Miután az olvasóval 
így elhitették, hogy valóságról lesz szó, 
hogy hihető, amit az író ezután fog 
elbeszélni, lassanként vagy hirtelen — 
az író egyéniségétől függött — átvitte 
a valóságból egy másik világba, a köl-
tészet világába, abba a világba, ame-
lyik a regényíró lelkében alakult ki. 
A riportregényírónál az eljárás ugyanez, 
de többször megismétlődik. Felvázolja 
a valóságot : egy jelenetet, eseményt, 
párbeszédet, tájképet, aztán kiszínezi 
egyéni gondolataival, érzéseivel, de nem 
megy tovább. Három csillagot tesz, 
mint Remarque, kihagy egy sort, mint 
Markovics Rodion, odatesz egy arab 
számot, mint Szántó György és kez-
dődik a folyamat előlről. 

A riporterregényíró nem adja át ma-
gát ihletének, nem akar új világot 
kialakítani, mint a régi regényírók, 
hanem vissza-visszatér a valósághoz. 
Minden fejezet új nekiindulást jelent 
és a fejezetek néha igen rövidek : egy 
oldal, fél oldal, három sor. Ezért lesz 
riportszerű az ilyen regény. A riport-
szerűség másik forrása az, hogy az író 
nem összefüggő, kerek eseménysoro-
zatot beszél el, hanem különálló ese-
ményeket. Ezeket az eseményeket csak 
az foglalja össze — mint a riportot —, 
hogy ugyanaz az ember látta-élte meg 
őket. Természetesen az eseményeket 
valamilyen adott körből válogatja ki. 
A riportregénynél ez az «adott kör» 
fontosabb, mint a régi regénynél. 
A régi regényben a tiszta esztétika 
szempontjából mindegy volt, hogy mit 
írt le az író, csak az volt a fontos, hogy 
hogyan írta le. I t t azonban az író hát-
térbe tolja az egyéniségét, mellékes, 
hogy hogyan látta a dolgokat (legalább 
is ez az író attitude-je ; alapjában véve 
igenis fontos), a fő az, hogy mit ír le. 
Ezért érdekes tárgyakat kell kiválasz-
tania. Ilyen a harctér vagy a hadi-
fogság, vagy Szántó Györgynél Körösi 
Csoma Sándor élete. 

Az új regényműfaj megszületésének 
több oka lehet. Az egyik mindenesetre 
a régi regény kimerülése. A klasszikus 
regény örök témája, a szerelem körül 
nem igen akad újabb mondanivaló. 
Mesterkéltnek érezheti az olvasó ma 

már a régi kerek szerkezetet is, ahol 
logikusan illeszkednek egymás után az 
események, melyeknek rejtett össze-
függéseit finom lélektani elemzések tár-
ják fel. Sok olvasó több valóságot, iga-
zabb életet keres és e keresés kielégí-
tő j e a riportregény. Az újságtól átvett 
műfaj, a riport főcélja a valóság vala-
milyen megörökítésre érdemes részleté-
nek leírása. A regény az egész valóságot 
akarta magában foglalni, a riport-
regény csak a valóság érdekes rész-
leteit. Remarque könyve az utóbbi 
évek legnagyobb sikere, nálunk Mar-
kovics Rodion kapta a legtöbb olvasót. 
I t t a tárgy — a harctér — is érdekel-
heti a közönséget, Szántó György 
regényei azonban nem ilyen tárgyúak 
és úgy látszik mégis kapósak. A közön-
ség kiábrándult a különböző regények-
ben különféleképen felépített világok-
ból, biztos tájékozódást keres és ezt a 
valóságtól várja. Emellett az írók közül 
is több arra a meggyőződésre jut, hogy 
minél közelebb maradunk a valóság-
hoz, minél kevesebb helyet adunk saját 
meggyőződésünknek és egyéniségünk-
nek, annál igazabbak leszünk. A kiáb-
rándult írók találkoznak a kiábrándult 
közönséggel a riportregényben. 

Ennek a kiábrándulásnak mélyén az 
a hit rejtőzködik, hogy az ember kép-
telen megismerni az abszolut igazságot, 
ha ugyan van ilyen. A mult század 
elejétől kezdve az írók eredetiek akar-
tak lenni, aminek az lett a következ-
ménye, hogy annyiféleképen ábrázolták 
a világot, ahányan voltak. A sokféle 
világfelfogás gyümölcse lett aztán a ma 
divatos nézet : ha ennyiféleképen lehet 
a világot felfogni, egyik felfogás sem 
lehet helyes. Az ember nem tudja iga-
zán megérteni a világot. Az eredetiség 
pedig már nem gyönyörködteti az 
olvasót, tehát ne is igyekezzünk fel-
fogni, megmagyarázni semmit, csak 
írjuk le, ábrázoljuk magát a valóságot. 
A mai ember szkepszise nyilvánul meg 
a riportregényben is. 

A szkeptikus világfelfogás azonban 
önellentmondás. Sokszor mondták már, 
hogy a szkeptikus ember állást foglal 
a világgal szemben. Azonkívül az em-
ber nem tud kivetkőzni embervoltából, 
véleményt kell formálnia a dolgokról. 
Az önbizalom hiánya, amelyet a csaló-
dások okoznak, tehetnek egy kort 
rövid időre szkeptikussá, vagy relati-
vistává, de ha van egészség és életkedv 
valamely társadalomban, nem tud meg-
maradni a lemondás és kiábrándulás 
állapotában. A riportregény, mint a mai 



86 

ember annyi megnyilvánulása, egyik 
jele korunk betegségének, amelyet 
azonban vagy valamilyen határozott 
világnézet vált fel, vagy igaza lesz a 
nyugat-európai műveltség halálát jó-
solgatóknak. 

Szántó György érdekes helyet foglal 
el a riportregényirók sorában. Re-
marque vagy Markovics olyan ese-
ményt irnak le, amelyet megéltek s ez 
még riportszerűbbé teszi regényeiket. 
Szántónál azonban csak a forma riport-
regény. A Bölcső Körösi Csoma Sándor 
életét tárgyalja. Nem egészen követi a 
valóságot, ami nem nagy baj, hiszen 
ez a műfaj van annyira regény, hogy 
ezt megengedhesse magának. A való-
ságban Körösi Csoma Sándor kora ifjú-
ságától kezdve a magyarok ázsiai roko-
naival foglalkozik. Szántónál eleinte 
habozik Európa és Ázsia között, csak 
amikor látja, hogy Európának a for-
radalmak csak Napoleont hozták és 
hogy a magyar társadalom mennyire 
beteg, szerelmi csalódás is éri, csak 
akkor határozza el magát ázsiai útjára. 
Azután jönnek a riportok Balkánról, 
a készülő görög szabadságharcról, az 
Ázsiában terjeszkedő angolokról. Ezt 
még megérti az olvasó, elvégre kell 
kor- és környezetrajz, ha egy kicsit sok 
is a jóból. 

Azt azonban hosszú fejtörés után 
sem tudja az ember megállapítani, hogy 
minek kell egy feltünő hosszú kitérés 
a Ptolomaeusok korára, miért kell rész-
letesen leírni az első gőzhajóval való 
találkozást. Szántó ugyan megmagya-
rázza, hogy miért is kell neki mindezek-
kel foglalkoznia. Például az első gőz-
hajó visszaadja Körösi Csoma Sándor 
emberiségbe vetett hitét, amit elveszí-
tet t , amikor a kalózhajóba zsufolt rab-
szolgákat látta. Az ilyenfajta magya-
rázgatások csak feltünőbbé teszik, hogy 
fölösleges dolgokat ír össze. Az olvasó-
nak az a gyanuja, hogy Szántó György-
nek nem az a célja, hogy megismertesse 
Csoma Sándort és korát, hanem hogy 
elmondjon mindent, amit tud. 

Ezzel is baj van, amit Szántó 
György tud. Tipikus lexikonműveltségű 
ember. Tud az első gőzhajóról, Byron-
ról, az Ázsiát meghódító angolokról. 
De mindegyikről csak a lehető legke-
vesebbet tudja. Az angolok meghódít 
ják Ázsiát, vörös kabátot hordanak és 
beafstecket esznek, a görögök szabad-
ságharcra készülődnek és kecskét legel-
tetnek, a törökök kalózkodnak, a hin-
duk közt vannak lámák, maharadzsák 
és yoghik : ezt tudjuk meg Szántó 

György regényéből. Ahol nem elég a 
lexikon, a kor jellemzése sántít. Az 
enyedi tanárok csodálkoznak, hogyan 
juthatott Csoma Sándor eszébe, hogy 
a zsidóval hasonlítsa a magyar nyelvet, 
hiszen nem is zsidó gyerek. A valóság-
ban aligha csodálkoztak ezen. Sylvester 
Jánostól Révay Miklósig igen sok híve 
van a magyar-héber nyelvrokonság-
nak, a mult század elején pedig való-
ságos közhely. De erről Szántó nem 
tud, mert lexikonjai hallgatnak róla. 
Minden tudása a legszűkebben mért 
felületre terjeszkedik csak ki, a lénye-
get, az igazán jellemzőt, seholsem tudja 
megmutatni, mert kevés hozzá a tu-
dása és képessége. 

Amikor Magyarországot jellemzi, 
amit valószínűleg jobban is ismerhet, 
mint a könyvéből látszik, igen feltünő 
ez a kétbalkezes jellemzés. Szántó 
György azt hiszi, hogy azzal már jel-
lemezte az embereket, ha valamilyen 
köznapi helyzetben mutat ja be őket. 
Például a nagyenyedi tanárokat úgy 
ábrázolja, hogy tarokkoznak és köz-
ben beszélgetnek a kor eseményeiről. 
Az olvasó megtudja, hogy a tarokk 
akkor jött divatba, meg hogy a kor 
eseményei valóban azok, amelyeket a 
középiskolában megtanult és kész az 
enyedi tanárok jellemzése. 

Szántó György stílusa folyékony 
újságíró stílus, néha bukdácsol, néha 
lendületbe jön, de általában nem sokat 
kell törődnie a nyelvvel, mert gon-
dolatai kényelmesen elférnek a már 
kész sablonokba. Általában a könyv 
kevés problémát ad, ezért villamosra, 
utazásra, elalváselőttre megfelelő olvas-
mány. Bosszantó tévedések nincsenek 
benne, véleményei néha talpraesettek, 
az eseményeket elég fordulatosan be-
széli el. Könyve, ha nem is «halhatat-
lan», a szórakoztató irodalom mértékét 
megüti. Sok vizet nem zavar, de nem 
is unalmas. Fábián István. 

Dr. Pohl Sándor : Képek az angliai 
jamboreeról. Gödöllői Hirlap kiadása. 
A magyar cserkészek angliai szereplé-
séről egész kis irodalom van kifejlődő-
ben. Ebbe az irodalomba tartozik Pohl 
Sándornak, a premontrei reálgimná-
zium cserkésztisztjének ízléses kiállí-
tású könyvecskéje. Találunk ebben a 
könyvben utibenyomásokat, néhány 
megjegyzést a külföldi cserkészekről, 
de mindenekfölött megismerjük belőle 
a szerző szívesen lelkesülő hazafiságát. 

Pohl Sándor azok közé az optimista 
magyarok közé tartozik, akik a világ 


