
KÖZIGAZGATÁSI REGÉNYEK

HA VISSZAEMLÉKEZÜNK a forradalmak utáni első időre és
akkori élményeinkre, nem tagadhatjuk, hogy Szabó Dezső
könyve és előadásai erős hatást tettek mindannyiunkra. Elő-

adásaiból állandóan az a vád csendült ki, hogy a magyar szép-
irodalom — részben művelői többségében rejlő személyi okok miatt —
kivált a magyar sorsközösségből, íróinkat nemzetünk nagy kérdései, a
világháború, forradalmak és ellenséges megszállás szörnyű megpróbál-
tatásai, a jelen és a jövő határozó tényezői nem érdeklik, nem ihletik;
továbbra is a háború előtti idők egyoldalú, csak kis réteget érintő tár-
gyait váltogatják az unalomig, számukra még mindig az a legnagyobb
probléma, odaadja-e magát X. asszonyság Y. úrnak.

A legutóbbi évek regényirodalmának termése erősen cáfolja ezt
az elhangzásakor jogosult vádat. Most inkább azt tehetnők bírálat tár-
gyává, hogy a regény tárgya és iránya mellett teljesen háttérbe szorul,
olykor elvész a művészi, irodalmi elem.

Nem dönthetjük el azt a kérdést, hogy a tárgykör megváltozását
mi okozta. Nem bízunk abban, hogy az íróink gondolkozásának neme-
sedését, felelősségérzetük növekedését jelentené. Ez a tényező legfel-
jebb azoknál az új embereknél működik, akik legutóbb nyertek bebo-
csáttatást a regényirodalom berkeibe, vagy rontottak oda be. A tárgy-
kört változtató írók túlnyomó többségénél — úgy hisszük — a közönség
ízlésváltozása az ok. A közönség jó része a regényirodalom számára el-
veszett: felületes újságműveltségével nem leli meg a kapcsolatot az
igazi irodalommal, olvasási vágyát, olykor dühét a pár hatosos szenti-
mentális német grófnő-, kanadai lovascsendőr-regényekkel, legfeljebb
— ez már az igényesebb rész — a még mindig gyarapodó detektív-
regényekkel elégíti ki.

A megmaradó, kisebb részt már nem elégíti ki a kis szerelmi játé-
koknak, házassági háromszögeknek többé-kevésbbé — de inkább ke-
vésbbé — szellemes, pikáns részletekkel fűszerezett leírása. Ezek az
emberek vagy menekülni akarnak a jelenből a múltba, vagy saját életük,
élményeik és eszméik regényszerű utánélésére, egyéni bajaik általános
tárgyalására vágynak. Az első indítóok hívta életre a sok történelmi
tárgyú, ha nem is mindig történelmi regényt. Elég ebben a tekintetben
arra utalnunk, hogy aránylag rövid időközön belül négy, a mohácsi
vészt közvetlenül követő időkkel foglalkozó regény került a könyv-
piacra. A másik indítóok hívta életre először a csakhamar hazug roman-
tikába fúló hadifogolyregényeket, majd a falusi ember igazi életét és
gondolkozását nem mindig híven visszatükröztető parasztregényeket,
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most pedig a közélettel foglalkozó, szociográfiai felvételekként ható,
olykor már a közigazgatási monográfia határán mozgó regényeket.
Ezúttal két, a legutóbbi csoportba tartozó regénnyel foglalkozunk és
ezeken keresztül kíséreljük meg annak a határvonalnak a megvonását,
amely a regényirodaimat a szakirodalomtól és a publicisztikától elvá-

OLÁH GYÖRGY mint a fiatal magyar publicisztika egyik ismert
egyénisége, egyedül és lapjának főszerkesztőjével együtt keresztül-
kasul bejárta az országot, amelyet kevés ember ismer nála jobban. Erős
igazságérzete, szociális hajlama mindig az elnyomottak, a meg nem
értett, az Élet kapuján kívül rekedt magyarok mellé állítja. Fiatalsága
és idealizmusa megóvja őt a tapasztaltabb és idősebb Milotay István
komorságától és lemondó levertségétől, egyben azonban — alapter-
mészetéhez híven — lírai síkra vetíti, ami olykor a tárgyilagosság és
kerekség rovására esik. A három millió koldusról írt könyve teljesen
lírai hangulatú és mint ilyen előfutárja és kiegészítője volt Milotay
„Ismeretlen ország“-ának.

Karácsony előtt megjelent és rövid idő alatt két kiadást ért re-
génye1 nem más, mint az ismeretlen országban tett utazásainak,
riportanyagának regényszerű feldolgozása. Ezeknek a soroknak írója
is foglalkozott a regényben szereplő esetek legtöbbjével és személyesen
ismeri a regény alakjainak jó részét. Tudjuk, hogy — csak nehányat
említve—a penészlaki és iregi telepítés kálváriájáról van szó, hogy Csete
tanyája a hódmezővásárhelyi határban van, ráismerünk arra a békés-
vármegyei községre, ahol a telepeseket sorozzák, sőt — nagyobb fan-
tázia nélkül — arra a fezőrre is, aki a regényben Márffy Marci néven
szerepel.

A regénynek tulajdonképpen nincs egységes cselekménye. Ez magá-
ban nem lenne baj, hiszen a világirodalom egyik remekében a „Háború
és békédben sincs egységes cselekmény: több, nehezen követhető és
egymással csak részben összefüggő történelmi folyamatnak és élet-
sorsnak kaleidoszkópszerűen változó képét adta Tolsztoj is. Az egy-
séges cselekvés hiányáért azonban a jasznajapoljánai remeténél a tör-
ténetfilozófiai egység és az emberi jellemek csodás hűségű és alapos-
ságú rajza kárpótol. Oláh Györgynél ellenben az emberek többnyire
csak egyetlen oldalukról — arról, amit a regény kíván — kapnak meg-
világítást, különben a szétmenő anyagot csak a közéleti visszaélések-
nek mindenütt felfedezett cementje tartja össze.

A regényt egyes bírálói Gogoly „Holt lelkei.-vei hasonlították
össze. Nézetünk szerint ez a hasonlat erősen sántít. Annyiban egyez a
két regény, hogy hőseik sokfelé megfordulnak és a vidéken sok visszás-
ságot látnak. Hol van azonban Gogoly kedélyességétől — azon Go-
golyétól, akinek a cár is tapsolt! — Oláh György szigorú és komoly,
szinte iskolás kritikája. Gogoly szereti tárgyát, amelyet kigúnyol, Oláh
nem gúnyol, hanem a reformerek elszántságával megsemmisíteni akarná
tárgyát: a romlott magyar közéletet.

1 Lázadás a Tiszánál. Budapest. Singer és Wolfner.
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A regény tengelye egy felette bonyolult parcellázási ügy. A fölé-
nyes, minden ajtón beférkőző, minden előkelőséggel barátkozó Makláry
Aba (tulajdonképpen Schulz Kálmán) és Wewress kormánytanácsos
megvesznek a keleti trianoni határ mentén egy rossz talajú uradalmat.
Kifizetni azonban még az opciót sem tudják, mert a fényűző külszín
alatt nincs vagyon vagy hitel. Ekkor jön segítségükre a züllött és lelki-
ismeretlen kamarás: Márfiy, akinek szintén nincs pénze, azonban
kiszorít némi kis pénzt egy bankigazgatóból, akinek színleg meg-
vette egyik piszkos vállalatát és aki ennek következtében függ tőle.
Ez a pénz azonban kevés; a két cégtárs csendes társukkal együtt
eladja a telepítési részvénytársaságot egy banknak, amely a minden-
féle szóbeli ígéretekkel odacsalogatott telepeseket kifosztja, amit a
fertálymágnás, az áldzsentri és a kikeresztelkedett zsidó már nem is
bán, hiszen ők megkeresték a pár hónapra valójukat.

A sötét trióval szemben áll a világos: a szentpálfalvi népszerető
öreg plébános, a fiatal, tanult parasztgazda: Csete és a félbemaradt
technikus: Bucsinszky Géza. Ez utóbbi van még a legközelebb ahhoz,
hogy a regény hősének tekintsük; sokkal passzívabb azonban, sem-
hogy önálló cselekvésig emelkednék; egyetlen önálló tette az, hogy
régi otthonában boldog családját az új településre csábítja. (Életből
másolt eset!) A hős: a magyar falusi ember a maga személytelenségé-
ben, földéhségével, kritikátlan jóhiszeműségével.

Makláryék Gézát szervezőként alkalmazzák; ez módot ad neki
arra, hogy az ország nagy részét megismerje: a dunántúli falut, ahon-
nan a szaporodó lakosságnak a kötött birtok miatt kell kivándorolnia,
a tanyavidéket, az alföldi parasztvárosok zselléreit. Makláryék viszont
az előkelőségekhez jutnak el: ők hárítják el az akadályokat az alulról
felkerült, de annál gőgösebb, kitünően rajzolt főispánnál, a színésznői-
vel eldugott kastélyában mulató, könnyelmű fiatal grófnál (az életből
ellesve mondaná Jókai). Betévednek abba a közismert nagy alföldi
uradalomba, amelyet zsellértelepek öveznek, nehogy a vad kitörjön
és amelynek tulajdonosa — a regényben hercegi címet visel — rideg-
séggel, a fukarságig menő takarékossággal próbálja a mezőgazdasági
válság ellensúlyozását. Ez a kis kitérő módot ad a szerzőnek arra is,
hogy elénk tárja a kisemberek messzianizmusát, ami még igen komoly
tényező lehet az Alföld sorsának kialakításában.

... Közben az események torlódnak. A részvénytársaság termé-
szetesen nem gondoskodott a telepesekről, nem végezte el a vízszabá-
lyozást, nem épített házakat. A telepesek — köztük Géza családja
is — a legnagyobb nyomorba jutnak. A betegség és nélkülözés már-
már lázadásba hajtja a népet, amelynek elitcsapata is van: a szervezett
szentpálfalvai telep és természetes vezére: Csete, aki ugyan nem adja
el vásárhelyi tanyáját, azonban munkájával, személyében éppen úgy
kitart a telepesek mellett, mint az öreg plébános. A nép a képviselő-
választás alkalmával fellépteti Csetét. Megválasztatása a közigazgatás
hallatlan erőszakoskodása ellenére biztos; erre letartóztatják. A nép
ki akarja szabadítani; Csete — hogy a vérontást elkerülje — visszalép,
mire egyhangú választással képviselő lesz az a Márffy Marci, aki köz-
ben Géza nagy, de gyorsan hervadó szerelmének tárgyát: a fiatal,
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nagyravágyó Csepreghy Kiss Magdát, tönkremenetele után a nagy-
tőzsdéből élő elszegényedett özvegy úriasszony lányát elvette és így
a fiatalembert egyéni és közéleti törekvéseiben egyaránt vereség éri.
Mégsem végződik a regény bús akkorddal. Csete és Géza az öreg
plébános levelét olvassák, amelyben az kitartásra buzdítja őket és a
fejlődés törvényére, a jó princípiumának előbb-utóbb bekövetkező
diadalára utal.

A tartalom ismertetése igen halvány fogalmat ad arról a meg-
figyelő készségről, amellyel a szerző nagy kérdéseinket és a megoldá-
sokat tartalmazó környezeteket nézi. Nincs mód arra sem, hogy a
kitűnő epizódalakokkal foglalkozzunk. A regényből mint tükörből
kapjuk meg a kaszinók, minisztérium, vármegyeháza, főszolgabírói
hivatal, községháza képét, működését. A tükör kissé ferde; úgy tűnik
fel, hogy mindenütt egyedüli döntő tényező a basáskodás, a protekció,
a klikkszellem, holott az csak egyik — elismerjük, itt-ott, gyakran —
szembeszökő mozzanat. A tükör mindent megmutat, forgatója min-
denütt otthon van, az olvasóban azonban felmerül az a kérdés, hogy
a tükörforgatás okvetlen regényírást is jelent-e?

MÓRICZ ZSIGMOND regénye1 kerekebb kompozíció, igazi író-
ember mukája.

Kopjáss Pistát, a szerény kultúrtanácsnokot meglepetésszerűleg
tiszti főügyészévé választja Zsarátnok városa. Az új főügyész maga
sem tudja megtalálni a magyarázatot, hiszen őt csak azért jelölték
harmadiknak egy nem komoly második után, hogy a törvénynek eleget
tegyenek és ne veszélyeztesse Makróczynak, az eddigi főügyésznek
biztos hadállását.
... A csoda megtörtént. Az új főügyész élvezi a megnövekedett
tekintéllyel járó örömöket. A takarékpénztári vezérigazgató rokon-
ságot köt vele, az öreg, ravasz polgármester per te fogadja és ügyes
taktikázással ráveszi arra, hogy Kopjáss a helyi lapnak az ő szája ize
szerinti programmot ad, amelyben többek között benne van a kis-
bérietek ügyének a rendezése és a Sertéstenyésztő r.-t. megszerzése is.

Az új notabilitást meghívja vacsorára a takarékpénztári vezér-
igazgató, akinél együtt találja a város társadalmának vezető rétegét.
A vacsora leírása egyik legragyogóbb írásműve Móricznak. A vacsorán
kezd azonban derengeni Kopjáss előtt az, hogy a város vezetősége
tulajdonképpen bűnszövetkezet, amely kíméletlenül zsákmányolja
ki a várost. Egyelőre azonban még nagyon kedvesek vele szemben az
emberek: a takarék hitelt nyit neki és mindenképpen házvételre
unszolják.

Nemcsak a város vezetői találják meg azonban az új főügyészt,
hanem az elfelejtett rokonok is. Laji bácsi ruhát kér, Berci bácsi —
lelkiismeretlen bohém — szenet akar általa rásózni a városra, Kati néni
megszállt területről hozzájuk jön és náluk is ragad, húga Pestről küld
könyörgő levelet, Albert öccse állását vesztette és még legmegbízhatóbb
rokona: tanáröccse is Zsarátnokra akar jönni múzeumigazgatónak.

1 Rokonok. 1932. Athenaeum.
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Reális, jó feleség és anya házastársa előre látja, hogy férjét a
rokonok előbb-utóbb tönkreteszik. Lina azonban éppen olyan hasz-
talan küzd ez ellen, mint férjének kalandos, légies szerelme ellen,
amellyel feleségének távoli, alig ismert, előkelő rokonát, Boronkay-
nét körülveszi.

Boronkay a gazdag Szentkálnay nagykereskedő leányát vette el
és ezen a réven lett annak a Sertéstenyésztőnek az igazgatója, amely
a városi panamák legnagyobbika. Még kastélyszerű házát is a részvény-
társaságtól lopott anyagból építette. Éppen ezt a házat akarják meg-
vétetni a feljelentés, illetőleg csőd előtt Kopjáss főügyésszel: a takarék
vezérigazgatója, aki érdekelt a Sertéstenyésztőben is — pénz nélkül
akarja kezére juttatni a végből, hogy megnyerje.

Itt kezdődik Kopjáss tragédiája. Hű marad feleségéhez, de
ábrándozik Boronkaynéról, akivel alig beszélt. Közéleti tisztaságot
hirdet, megakadályozza a hídépítésnél a visszaélést, le akarja leplezni
a Sertéstenyésztő üzelmeit, de ugyanakkor segíteni akar Boronkayékon
és el akarja helyezni összes rokonait!

A Sertéstenyésztő története külön életet lehel, regény a regény-
ben — közigazgatási rémregény. Az olvasóban lassanként az a
gyanú keletkezik, hogy nem a rokonságok uralmának és a szegény
rokonok káros hatásának leírása a könyv célja, hanem a Sertés-
tenyésztőről szóló beszámoló. Ezt négy ízben tárja elénk a szerző,
mindig új és új adatokkal, hogy az érdeklődést felkeltse és a számszerű
adatokat emlékezetünkbe vésse. Aki a regényt figyelmesen olvassa,
a végén álmából felkeltve is elfújja ezt a riport-anyagot.

Kopjáss már tisztán lát és nagyszabású terve van: a Sertéshízlalót
vegye meg egy alkalmi szindikátus, adjon valamit a részvényekért,
hogy Szentkálnayéknak is jusson valami, vegye át az adósságok reális
részét, amivel a takarék hozzájut a Szentkálnay birtokára betáblázott
összeghez és azután vegye meg a város a vállalkozást, amely — mint
közüzem — a vételár kamatát és amortizációját meghozná. Tudat alatt
már ott él benne az, hogy ő is tagja lesz a szindikátusnak, hiszen ide-
alizmusa rövid főügyészi szolgálata alatt teljesen lekopott róla, csak
belenevelt tisztességérzete tartja még felszínen.

Akármilyen éleslátást mutat is azonban ebben az ügyben, a köz-
vetlen veszélyt nem látja és beleesik a kivetett hálóba. Hiszen szegény-
nek az emlékezete is gyengül — a 253. oldalig Istvánként szerepel,
akkor felesége egy levélben Sándornak szólítja és erre minden ellen-
kezés nélkül vállalja ezt a keresztnevet —, a megfigyelő képessége pedig
még inkább. Nem veszi észre, hogy a klikk elhatározta vesztét, mihelyt
nem bizonyult kész eszköznek.

Az alkalmat erre Berci bácsi szénszállítása adja meg, aki első
küldeményként eredeti ólmozással salgótarjáni szenet küld a város-
nak saját rossz borsodi szene helyett. A csalás nyilvánvaló és így,
mikor Kopjáss azzal megy a polgármesterhez, hogy leszámol vele,
hall hosszú beszédet a rokoni kapcsolatok káráról és arról, hogy Magyar-
országot az atyafi-rendszer teszi tönkre.

Megérti a tényállást és hivatalában magára 1ő éppen akkor, amikor
a két augur — a polgármester és a takarékpénztári vezérigazgató —
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arról beszél, hogy talán mégis meg kellene tartani, sőt a szindikátusba
is bevenni Kopjásst, mert most már kezes lesz és mégis csak jó ötletei
vannak.

Nem tudjuk, felépül-e sebéből Kopjáss vagy belehal. Zsarátnok
városa érdekében reméljük az utóbbit. A könyvet pedig nagy kérdés-
sel tesszük le. Miért hal még hát Izaura grófhő — akarjuk mondani,
Kopjáss Pista? Azért, mert nem maradt meg eredeti, becsületes
szegénységében? Vagy azért, mert kisdiák módjára ábrándozott egy
üreslelkü asszony után? Esetleg azért, mert nem volt elég furfangos
a nála nagyobb gazemberekkel szemben? Vagy éppen azért, mert
nem alkalmazkodott a környezethez? Veszedelmes kérdések, ame-
lyekre az író adós marad a felelettel.

HA MOST MÁR a két regény együttes hatását vizsgáljuk magun-
kon, igen vegyes érzelmekről számolhatunk be. Mindkettőben van
számos irodalmikig is felemelő mozzanat, de van számos leverő is.

Senkinek sem juthat eszébe az, hogy íróinkat akár a tárgy meg-
választásáért, akár határozott állásfoglalásukért megrój ja. Hogy csak
néhány példát idézzünk, Arrowsmith a laboratóriumi reklám és
egészségügyi humbug már nálunk sem egészen ismeretlen szakkér-
déseibe, Kellermann Alagútja a műszaki műveletek világába vezet
bennünket anélkül, hogy a szakszerű részleteket megunnék, Eötvös
pedig a Falu jegyzőjével nemcsak a közéleti, sőt közigazgatási rend-
szert mutatta be, hanem a centralisták programmját is adta — talán
teljesebben, mint ahogy azt Szalay és Csengery cikkei tartalmazták.
Még a hűvös Herczeg Ferenc is — aki szinte kaszinói kötelességének
tartja a saját alakjaival szemben megőrzött pártatlanságot — a sorok
között az eszméket illetőleg határozott állást foglal.

Akkor azonban, amikor a regényíró ilyen tárgyat választ és regé-
nyével a közvéleményre akar hatni, abszolút művészetet kell adnia
és művészi eszközökkel kell célját elérnie. Nem pályázunk Lessing
Laokoonjának babérjaira és ezért nem vállalkozunk annak a határ-
vonalnak a részletes kicövekelésére, amely a regényt a riporttól és a
törvényszéki rovattól elválasztja. Megmaradunk annak megállapításá-
nál, hogy a regénynek valami nagy eszmét kell még a kis részletekben
is kifejeznie és a regény elemeit összhangzó egészbe kell foglalnia.
Nem a fényképész lencséje a regényíró tolla, hanem a festő — az eset-
leg naturalista vagy verista festő — ecsetje, amely a való égi mását
keresi és a számtalan elemen keresztül az eszmét szolgálja.

Ebből a nézőpontból Oláh György regénye — szétágazó cselek-
ménye és hősének passzivitása mellett is — a sikerültebb. Az ember
érzi, hogy a szerzőt nagy probléma izgatja: az, hogy a szervezett,
összeköttetésekkel rendelkező, önző kisebbség hogy szorítja háttérbe
az általa kissé idealizált tömeget, az önzetlen népvezéreket. A vátesz
ihlete ég benne, amikor az elfecsérelt értékekre, az elmulasztott időre
gondol és ezért vonja könyvében szellemi kínpadra azokat, akik el-
tékozolják a nemzetnek reájuk bízott kincseit vagy visszaélnek azokkal.
Lehet, hogy esztéták szerint könyve nem jó regény, de minden olvasó
szerint jó tett és ezért megbocsáthatok szerkezetbeli gyöngeségei is.
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Móricz Zsigmondnál érezzük a nagy író mesemondási és történet-
formálási készségét, az anyag feletti uralkodást. Nem látjuk azonban —
amint erre utaltunk is — a célt, azt az eszmét, amely az anyagot egybe-
foglalja. A városi panamák leírása és utálat keltése célja lehet egy
cikksorozatnak, egy rophatnak, de nem tartozik a regényirodalom
célkitűzései közé. Ugyanannak a p iszkos üzletnek számadatokkal
ismétlése (az ember kísértésbe jön, hogy utána számoljon) még a
detectiv story-kban sem fordul elő. Emellett fárasztó is. Az olvasd
nehezen veszi fel újra a fonalat a kitérés után.

Két közös vonás van ez íróknál.
Az egyik a szerelem meglehetős kikapcsolása, ami a nehéz idők

jele. Oláh György hőse csak azért szerelmes, hogy a női olvasók ne
vegyék rossz néven ennek az elemnek a hiányát. Szerelme tárgyának
elvesztése nem okoz neki nagyobb fájdalmat, mint valami nagyobb-
fajta gyomorrontás. Kopjáss Pista diákos szerelme Boronkayné iránt
pedig éppen úgy a fiatal hölgyolvasók előtti meghajlás, mint ahogy a
szerző olvasóinak másik rétege előtt műve hitelességét kívánta iga-
zolni a regény elején leírt és bátran elhagyható, a cselekménnyel
összefüggésben nem levő házastársi jelenettel. Ez azonban — úgy
látszik — éppen úgy hozzátartozik a Móricz-regényekhez, mint a
Veronese-képekhez a kutyás apród, vagy a Wouwermann-képekhez a
fehér ló.

A másik közös vonás — és ez mindenkit gondolkozóba ejthet —
az, hogy mindkét jóindulatú, igaz magyar érzésű író a közéletet és külö-
nösen a közigazgatást teljesen romlottnak látja. Figyelemreméltó,
hogy a vidéki városházák minden újabb regényben — gondoljunk
pl. Szitnyai „Nincs feltámadására is — mint a visszaélések felleg-
várai szerepelnek. Ez a két író azonban az egész vonalon, minden
hatósági tagozatban csak bajt és bűnt lát.

Köztudomású, hogy a szépirodalom érzékenyebb, mint a szak-
irodalom, amely reszort-elfogultságában a részletkérdésekkel vesződik
és amelynek művelőit sokszor melléktekintetek gátolják a való fel-
fedezésében. Figaro házassága már forradalom volt akkor, amikor a
politikai írók még az angol parlamenti rendszer átültetéséről ábrán-
doztak és a felszínen minden csendes volt. Ha jószándékú regényírók
így állítják olvasóik elé a magyar közhatalmi szervezetet, akkor abban
nagy fogyatkozásoknak kell lenniük.

Éppen azért azonban, mert a regény nem a szakértőkhöz szól,
a valóságra kell támaszkodnia. A valóság pedig — hála Istennek —
az, hogy az íróink által leírt sötét óceánban vannak világos szigetek,
sőt egész szárazföldek is, amelyek irodalmi felfedezése nem lenne
meddő munka. Az írónak mindarról be kell számolnia, amit lát és
valószerűségre, elhihetőségre kell törekednie. Móricz regényében
Boronkay földmívelésügyi államtitkár lett. Még sem kellene szugge-
rálnia a közönséggel, hogy egy vidéki sertésüzem megbuktatása ilyen
magas állásba emelheti az illetőt.

WEIS ISTVÁN


