
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 
ETO: 894.511.(497.l)-4(042) CONFERENCE PAPER 

SZIRMAI KÁROLY ELSŐ N O V E L L Á S K Ö T E T E , 
A K Ö D B E N ÉS E N N E K FOGADTATÁSA 

GEROLD LÁSZLÓ 

Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék 

A Ködben a formálódó jugoszláviai magyar irodalom egyik legjelentő-
sebb könyve. Ez annak ellenére állítható, hogy a kötet nem egyenletes szín-
vonalú, gyengébb novellákat is tartalmaz {Karambol, Vihar a Dunán, Me-
semondó, Üzent az ősz), s hogy a novellákból sugárzó életérzés sem tűnik 
mindig hitelesnek, megformáltságuk pedig teljesértékűnek, jóllehet az 
elénk rajzolódó világ határozott írói látását, szemléletét, élmény-jellegét ne-
héz lenne elvitatni. Legegyszerűbben talán az élet tragikus látásaként fog-
hatjuk fel Szirmai Károly szemléletét. A novellák gyakori közege a „hall-
gató" köd, amely „sűrű, fullasztó, nedves-hideg tömegével nesztelenül" 
hömpölyög az utcákon, sejtelmessé mossa-mállasztja a házak, a tárgyak, az 
emberek körvonalait, beívódik a lelkekbe, bizonytalanná tesz mindent és 
mindenkit, kívül is, belül is. A novellák alapérzése a magány, a magárama-
radottság, a kilátástalanság. Szirmai hősei - mint a vonatok a sötétben - re-
ménytelenül, boldogtalanul, kilátástalanul vesztegelnek, vagy rohannak a 
vaksötétbe, míg nem találkoznak a tragédiát jelentő halállal, amely ugyan-
akkor megváltó, felszabadító szerepet is kap. Kétségtelen, hogy Szirmainál 
alkati sajátság ez a világérzés, ahogy válogatott novelláinak, a Muzsikáló 
messzeségnek, Híd-díjjal történt jutalmazása után nyilatkozta - „Lelki haj-
lamaim ösztönöztek 'árnyékos, sötét világban játszódó' történetek, különös 
víziók és látomásos hangulatképek" megírására - , de ugyanakkor felismer-
hető, hogy látomásai nem függetlenek a valóságtól, a realitásban gyökerez-
nek. Önéletrajzából, az Önkeresésből is tudjuk, hogy már gyermekkorában 
„nagy hatással volt" rá „a falu alatt tovalejtő (...) ősmocsár, nádasaival, sá-
saival, kákásaival (...), egy-egy magasban tovaszálló (...) hollójával" -
egyik legjobb novellája, A holló, ez a madarakról írt, de valójában az embe-
rekről szóló látomás, melynek közlése 1927-ben a Napkeletben, indította el 
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Szirmai Károlyt az írói pályán tőle tudjuk továbbá, hogy újvidéki diák-
ként hallgatta „elbűvölten (...) a Duna felől ködben (egyik legjobb, jellem-
ző novellája viseli ezt a címet) dudáló gőzhajókat, meg a péterváradi alag-
út felé elzakatoló vonatokat", hogy - maradjunk a Szirmai által annyira 
kedvelt vonat-motívumnál - valós élmény az alapja a sokat idézett, emlege-
tett Veszteglő vonatok a sötétben című novellájának - „1927-ben vonultam 
be. Miután kigördült velünk az állomásról a vonat, elhalt a vidám, rokono-
kat bátorító katonanóta. Katonának mindig szorongó szívvel indul az em-
ber. Lassan leszállt az este. A szerelvény váratlanul megállt a nyílt pályán, 
és órák hosszat rostokoltunk magyarázat nélkül, kétségek között. (...) Kép-
zeletem kiszínezte, általánosan emberivé tette az élményt." - , de nemcsak 
az író vallomásaiból, nyilatkozataiból, hanem a novellákból is kiderül Szir-
mainak a konkrét földrajzi vagy politikai valósághoz való kötöttsége. A Vi-
har a Dunánban például ez olvasható: „1931-et írtak. Mikor nem lehetett 
többé elhelyezkedni. Csak állásvásárlással, más valakinek kenyere árán, 
gyermekek sírásán vagy család romlásán. 1931-et írtak, mikor hathetes ré-
paátvevői állásokra excellenciás urak protezsáltak valaha nagyállású embe-
reket. Ez a horizonttalan Ma állott András előtt", Az Elvándorol az erdő cí-
műben pedig így ír: „De a fiatal életvágyakat mégis áttutajozza a tenger s 
odaát: a messzi vizekbe néző, magas sziklafokokon gyökeret eresztve, új-
ból felsorakoznak a régi szálfák. Kevesen lesztek, szellőbújta lombaitok fel-
susogását értetlenül hallgatják majd az idegen fák, elnyel benneteket a ten-
ger s bajaitokban, szétszórtan - kinek mondjátok majd: testvér?" 
Kétségtelen, hogy az író nem fákra gondol, amikor fákról ír a nagy kitán-
torgás éveiben. Ahogy az is bizonyos, hogy Szirmai sohasem politizál di-
rektbe, hanem áttételesen, jelképekben szól, utal azokra az okokra, amelyek 
a sajátos életérzés kiváltói, előidézői. És éppen ez a magyarázata annak, 
hogy novelláiban annyira erőteljes a lírai vonulat, a lírai hang. Szirmai Ká-
roly nem történeteket ír elsősorban, akkor sem, ha úgy tűnik, nem is írói 
programot teljesít, mint annyian a harmincas évek kisebbségi állapotában 
tették, hanem vallomásokat ír, legtöbbször önmagáról szól, mint a költők. 
Ez a vallomásosság, az intenzív lírai jelleg írói eszközeit is meghatározza. 
Elemzéssel kimutatható lenne novelláinak jellegzetes retorizáltsága, ami ré-
szint a filmszerűen leírt, rögzített apró jelenetekben, képkockákban mutat-
kozik meg leginkább, vagy a gyakori párhuzamokban, illetve ismétlődések-
ben. De ezt a hangsúlyozott szubjektív jelleget segítik, szolgálják 
jelzőhalmai is, amelyek olykor már túlcsordultan modorosak, erőltetettek, 
máskor viszont A hollóban, a Veszteglő vonatokban, A csend vízióiban, rész-
ben a Köd címűben funkcionálisak. 

A Ködben című Szirmai-kötet, melyről a szerző önéletrajzában többek 
között ez olvasható: „bevettem néhány víziómat, világháborús és pesti hát-
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terű, valamint a bácskai tájból vett írásaimat", 1933-ban jelent meg, az ak-
kor induló Kalangya Könyvtár második köteteként Szenteleky Kornél szer-
kesztésében. Szenteleky már harmincegyben dicséri az „újonnan felfede-
zett, nagyszerű novellistát", ki „nagy érték nagy szegénységünkben", bár 
egyik novellája kapcsán megjegyzi, hogy „Ilyen vigasztalanságot nem sza-
bad bemutatni", azaz közönség elé bocsátani, s ezzel nemcsak Szirmai 
szemléletét jellemzi, hanem saját irodalomfelfogását, az irodalomnak szánt 
funkciót is. Bármennyire is különbözik azonban a Szenteleky- és a Szirmai-
féle novellavilág, Szenteleky készségesen elismeri, sőt magasra értékeli A 
Ködben című kötetet: „Én - írja Szenteleky - Szirmait legmélyebb novel-
listánknak, legnemesebb stílusművészünknek tartom, az ő irodalmi értéke 
és súlya vitathatatlan, szóval novelláit kiadni egyszerűen kötelessége annak 
a könyvkiadó vállalatnak, mely évente négy irodalmi értékű könyvet akar 
az olvasó kezébe adni." Máskor viszont, egy ugyancsak Kende Ferenchez 
szóló levélben így ír: „Szirmai lehetetlen ember, nekem sokszor kellemet-
len a vele való érintkezés, s ha nem lennék orvos, aki orvospszichológiai, 
sőt pszichiátriai szempontból kezeli a rendellenes egyéniségeket, akkor ta-
lán már néhányszor összetűztem volna vele. Nemcsak kóros érzékenysége 
okoz súrlódásokat, hanem mindent magára vonatkoztató téves eszméi, me-
lyek roppant merev, egocentrikus világot építettek fel benne. Ennek ellené-
re nagyon szép dolgokat tud írni, vannak tiszta, tökéletes írásai, amelyeket 
kötelességünk összegyűjteni és a gyors feledéstől megmenteni. Erősen hi-
szem, hogy könyvét komolyan fogják értékelni, talán az ő könyve fogja a 
Iegelismerőbb kritikákat kapni." 

Vajon így történt-e? Ha azt vesszük tekintetbe, hogy a kötet négy kriti-
kájáról tudunk, s ezekből kettő a jugoszláviai magyar, kettő pedig a magyar-
országi sajtóban jelent meg, s hogy lényegében dicsérő, elismerő írásokról 
van szó, akkor Szenteleky jó jósnak bizonyult. A legrangosabb hely kétség-
telenül a Nyugat, ahol Kázmér Ernő jugoszláviai magyar könyvekről írt 
szemléjében szól, röviden a Ködben-ről. Ő „valóságfelvételek, átélések és 
érdekes kísérletű fantáziák színes sorozata"-ként olvasta a kötetet, felfedez-
ve hogy az „író képzeletjárása, itt-ott már egyéni hangja annak az előreju-
tó, tisztuló elbeszélő irodalomnak" értékeként mutatkozik meg, amelyet 
Szenteleky akart „kidomborítani" az Akácok alatt című novellaantológiá-
ban. Kázmér cím szerint csupán a Staro suncet említi, melyben „regényírói 
képességek feszülnek", mondván ha kiszélesítette volna „néhány mellék-
alak" sorsát, „könnyen a faluba szorult, kultúrára törekvő emberek tragikus 
regénye válhatott volna" belőle. Tény, hogy ebben az elbeszélésben felis-
merhetők a tragikum lehetőségei, de az író nem bukik a mélybe, nem a tra-
gédia, hanem a mérsékelt szentimentalizmus felé vezeti művét, s ilyképpen 
nem is sorolható a kötet írásainak fő vonulatába. Kázmér mégis ezt említi. 
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Nálánál sokkal jobb szemű kritikusnak bizonyul Csuka Zoltán, ki a 
Láthatárban ír. O is cím szerint említi a Staro suncet, de csak azért, hogy 
megjegyezze, Szirmai a jugoszláviai magyar kisebbségi élet éles szemű 
megfigyelője", aki a „szerb és magyar lélek összehajlását, sok rokonságát, 
a közös föld összeterelő erejét" példázza, és ő ezt tiszteli ebben az elbeszé-
lésben. Sokkal fontosabbak, igazabbak Csukának Szirmai novellaírását ál-
talánosságban jellemző sorai: „egyike azoknak az íróknak, akik nemcsak az 
élet látható felületét nézik, hanem írásaikkal a dolgok lényegéig igyekeznek 
elhatolni, s tán éppen ezért sokszor elszakadnak a való élettől és egészen a 
misztikum mélységéig jutnak előre. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy 
nem az igazi életet adják, sőt, az életnek mintegy esszenciáját jelentik írá-
saik. Szirmai írásaiban is sokszor érezzük azt a nyugtalan mélyrehatolást a 
dolgok gyökeréig való eljutni akarást. A bácskai televény misztikusan sö-
tétlő mélységes nagy erőit Szirmain kívül eddig még senki sem szólaltatta 
meg olyan megdöbbentő realitással, mint ő, és emellett annyi költőiséggel 
és mély misztikumai". A két hazai kritika közül a terjedelmesebb, s az ala-
posabb is Kállay Miklósé a Kalangyában. Kállay, hogy eljusson a miliő kér-
déséhez, a „miliő-adta hangulat" fontosságához, esszészerű bevezetőben ír 
a színekről, melyeket régi képeken fedezhetünk fel, majd a Köd című no-
vella hangulatának érzékletes bemutatásával bizonyítja is a miliő jelentősé-
gét, szerepét a Szirmai-féle novellisztikában. De hasonlóképpen jó meglá-
tások dicsérik, miközben a „láthatatlan lélek és a lassan láthatóvá élesedő 
külső világ közt"-i összefüggést említi mint a drámai, olykor tragikus fe-
szültség ábrázolásának formáját, lehetőségét. De ezt követően ő is a Staro 
suncet emeli ki, igaz nem a tragikum okán, hanem mint a „kötet egyik leg-
szebb, legszívhezszólóbb" írását, amely „Áttetsző, finom, pasztell bárso-
nyosságú" képe a „magyar fiú és a szerb lány" szelíd szerelmi idilljének. A 
kritikus jelzői egyfelől elárulják, hogy a Staro sunce nem illik igazán a Szir-
mai-novellák vonulatába, másfelől viszont arról is árulkodnak, hogy a har-
mincas években miféle elvárások szerint értékelték az irodalmat. Kállay 
azonban, javára legyen mondva, nem elégszik meg ennyivel. Felfedezi 
Szirmai novelláinak egyéb jellegzetességeit is, hogy a „csend és mozdulat-
lanság", amely megüli „olykor a képeket" csak „legritkábban a béke csend-
je", inkább „kimerültségében elült csatazaj, kilátástalanságba rokkant elder-
medés, jövőt nem váró letargia hallgatása, vagy az a kiáltó kietlen némaság, 
amely a halál pecsétjét fagyasztja hangra, mozdulatlanságra". Mesteri szo-
nátának mondja a Nagy Csend vízióinak második darabját a Dzin-dzin, don-
don, gau-gau-t, amely őt az Ezeregyéj legszebb regéjére emlékezteti. A 
Medeknét valóságos balladának véli, „megrázó, borzongató dal (...), szag-
gatott, félig mondott szavak, sejtelmes képfoszlányok, kisértő káprázatok 
lihegő drámaiságával". Kállay Szirmai novelláit „Prózában írt epikus költe-
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ményeknek" nevezi, s a kritikus ilyen vonatkozásban A hollót emeli ki, 
„Prózában írt költemény"-ként, melyről már A Mi Irodalmunk novellapá-
lyázata után, 1931-ben, Szenteleky is szuperlatívuszokban írt: „legnagyobb 
értéke az a kiforrott, pompás, gyönyörű írásművészet", amelynek „Képei 
mély színekben pompáznak és mögöttük megrázó szimbólumok lüktetnek, 
mint hatalmas lángok a puha, párás köd mögött", „történése nem fordula-
tos, de mégis magával ragadó, mert az élet keserű törtetését érezzük a hol-
ló fáradt szárnycsapásaiban és szomorú kimúlásában". Ezzel a Szenteleky-
féle méltatással rímel Kállayé: „Nem történik itt semmi - írja - : csak 
szárnyak suhannak szüntelen, csak könnyed, légies képek, egyre változó lá-
tomások, elvillanó tájvíziók végtelen sora torlódik egymásra. Mint valami 
repülő szőnyeg roppant igézete szállnak a fekete hollószárnyak, véget nem 
érő rohanás fakó, letargikus Odüsszeájában". Ambrus Balázs, aki a Jugo-
szláviai Magyar Újság olvasóival ismertette meg Szirmai kötetét „Érdekes 
és furcsa könyv"-nek mondja, amely „Nyugtalanító, komplikált, megrendí-
tő s a lélek mélységeibe hatoló". Az írások szerzője „szereti a ködöt, a ho-
mályt, lelki éghajlata valóban olyan, hogy ritkán süt benne a nap". Rejtőz-
ködő természetével magyarázható, hogy „szereti a szimbólumot, szereti az 
allegóriát, amelyet - azonban - nem mindig könnyű megfejteni. Ehhez já-
rul, hogy stílusa nehézkes, mondatai tele vannak aggatva súlyos gyakran 
összetett jelzőkkel". Ambrus Balázs szerint a „kötet legértékesebb darabja 
a Ludvig, mely „egy egészen pici kis egzisztencia döbbenetes tragédiája", s 
ez „a maga komor szomorúságában végül is egy grandiózus emberi fájda-
lommá magasztosul". A Csigaházas emberek azért tetszik, mert „megértő, 
mély, meleg emberszeretete" sugárzik felénk. A Medekné és a Gusztáv „ho-
mályos ballada"-ként vonzó. A halál kiskocsisáról Dickens jut eszébe, 
„olyan szép". S Ambrus az, aki pontosan minősíti a Staro suncet is, „locale 
couleur-ös délbácskai (...) rajz, sok jó szándékkal és elmélyedő részletrajz-
zal", de „nem nagy igényű elbeszélés", azok kedvelhetik, akik a „falusi han-
gulatokat szeretik". Összegezésként így ábrázolja a kritikus a novellaírót: 
„Nyugtalan, szomorú, egyenetlen lélek, cikcakkosan kanyargó technikájú 
író, akinek sok elmondani valója van, aki a lélek mélyéből hozza fel monda-
nivalóit igen jelentékeny arany tartalommal." S zárómondatában Szen-
telekyt ismétli: „Nyeresége az irodalomnak." 

Hogy Szirmai Károly első novelláskötete valóban jelentős, hibái ellené-
re is, melyeket mi jobban látunk, mint a kortárs méltatások írói, annak két-
féle igazolását említeném: Szirmai válogatott köteteiben a Ködben című el-
ső könyvből szép számmal találhatók novellák, mindegyik válogatásban, a 
Viharban (1952), a Csend vízióiban (1965), a Muzsikáló messzeségben 
(1968) és az Éjszaka motorosaiban (1979), ami a maradandó értéknek lehet 
a bizonyítéka, illetve hogy az íróról készült két monográfia, Benkő Ákosé 
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és Rónay Lászlóé megkülönböztetett helyet, terjedelmet ad a Ködben no-
velláinak, akárcsak Bori Imre irodalomtörténete, Utasi Csabának a 
Kalangyáról írt monográfiája vagy a válogatott kötetekhez írt előszók (Her-
ceg János, Tornán László), az ezekről megjelent ismertetők és Szirmai Ká-
roly novellisztikáját méltató tanulmányok. Mindezek megállapításai, észre-
vételei azonban már egy másik, ennél izgalmasabb dolgozat tárgyát 
képezhetik. 
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