
SZÉP ERNŐ: HETEDIKBE JÁRTAM
— INDISZKRÉCIÓ

Szép Ernőnél lehetetlen a Szép Ernő név alól fel-
mentés. Jelen kell lennie, különben nem olvasná
az ember. Az első találkozásom Szép Ernővel
Tandori Dezső verseiben, majd Kosztolányi, Ka -
rinthy és Babits dicsérő kritikáiban, egy Hatvany
Lajos előszavával jegyzett Szép-verseskötet ol-
dalain, majd végül érettségire kapott Szép Ernő
fényképen kapott formát. Bebiztosított elfogult-
sággal jutottam az írásaihoz.

Mindig híve, lelkes pártolója voltam a nem túl
nagy szerzők, finoman kismestereknek becézett mű-
vészek megismerésének. Egy olyan nemzedék, mint
a Nyugat, a Kosztolányik, Babitsok, József Attilák
mellett szép számmal termelt Kel lér Andorokat, Gu-
lyás Pálokat, Mécs Lászlókat. Jelentőségüket nem
szabad elvitatnunk, az esetlegesebb művek önma -
guk bajaival és hibáival együtt értéket képviselnek,
helyük van a magyar irodalom történetében. Va-
lahogy így vagyok Szép Ernővel.

A Noran Libro Kiadó nagyszerű vállalkozása
a tavaly kiadott két Szép Ernő regény. A hátsó
borító szövegéből kiderül, hogy az egyik, az In-
diszkréció most jelenik meg először könyv alak-
ban. Korábban a Színház című folyóirat hozta le
1946-ban folytatásokban. A Hetedikbe jártam című
regény első oldalai után reménykedve vettem
tu domásul, egy Aranysárkány vagy Heltai Jenő
Ifjabb című regényére emlékeztető történetet ka -
pok, ehelyett Szép Ernő tréfájának csapdájába
estem. A szerző ravaszul kibeszél a könyvből,
érzéssel csacsog, felelőtlenül pletykál. Megjegy-
zést tesz a saját írásmódjára, esetlegességeiről ad
humoros tájékoztatást. Bőbeszédű, nehezen tér
a tárgyra, körüljárja, „emlékezetből” beszél.
Szép Ernő könnyedsége következtében figyel-
metlen. Pontos szeretne lenni, ezt a pontosságot
azonban úgy éri el, hogy közben zavaróan sokat
pontosít, hasonlatokkal, lírai elemekkel rakja
tele a szöveget. Szép Ernő mindent el akar mon-
dani, nem szereti az elhallgatást. Bravúros, aho-
gyan több száz oldalon keresztül fejteget egy
olyan történetet, ami tíz oldalba belefért volna.
Egy Csehovnál, Kosztolányinál. Nincs olyan a
prózaíró Szép előtt, ami jelentéktelen lenne, mint
a lírikus Szép előtt sem jelentéktelen semmi,
akár egy felhő vonulásáról, egy rigó énekéről
vagy a szív megszakadásáról van szó éppen.
Szép Ernő álmodozó, nem koncentrál eléggé, el-
kalandozik, története a szétcsúszás veszélyének
árnyékában zajlik. Nem nyelvteremtő, nincs
szándéka az lenni, a sokak által erényként tisz-
telt gyermekessége, gyermeki látásmódja adja az
írásai élvezhetőségét. A múlt századtól örökölt
szóhasználata, nyelvi fordulatai nem dohszag-

gal — kávéillattal és kávéház-modorral vannak
átitatva.

A lengyelek sorstragédiája kapcsán ezt írja:
„Az elítélt honok átkozott fiai csak sóhajthatnak
nehezeket, tenyerökbe borítván nyersen őszült
halántékjokat, s cseppentvén magok elébe sós
könnyét a tenger bánatnak, ami az élet díszeitől
megfosztott lelköknek puszta partjai közt hány -
torog.” Amikor rokonszenvez egy másik nemzet-
tel, egy másik emberrel vagy egyéb élőlénnyel,
olyankor a mondatait a szeretet fogja össze a
nyelvi lelemény helyett. A két regény nem köthető
az európai irodalomhoz, sajátosan a magyar pró-
zairodalom koffeiníze és parfümös, ábrándozóan
szomorkás levegője párolog a mondatai körül.
Karakteresen magyar regények. Szép Ernő nem
szigorú prózaíró, ehelyett többre vállalkozik,
megpróbál szerethető és bájos lenni. Szép Ernő
drámaíróságából adódóan közönségbarát, beszél
az olvasóhoz, szeretne a kedvében járni. Gyer-
mekkor, élet, szerelem, emlékezés lötyög a tarso-
lyában, összecsengéséből egy sajátságosan finom,
néha kopogós, kedves zenét kapunk. A végered-
mény: Szép-irodalom. Kismester, ám azok között
az első sorban van az őt megillető helye.

A mindig udvarias, drága Kosztolányitól idéz-
nék a végére egy rövidet: „Szép Ernő egyszerűen
érkezett ide. Túlkiáltani őket nemigen tudta. Hal-
kította a hangját, elnémult, míg reáfigyeltek. Pri-
mitív tónusával tűnt fel. Azzal, hogy nem akart
újat.” (Noran Libro Kiadó, Budapest, 2010)

AYHAN GÖKHAN

JOSEPH WRESINSKI:
SZEGÉNYEK EGYHÁZA
Gilles Anouil beszélget Joseph atyával

Joseph Wresinski (1907–1988) mélyszegénység-
ben élő családban, lengyel apa és spanyol anya
gyermekeként született a franciaországi Angers-
ben. Harmincéves korában, 1946-ban szentelték
pappá. Alapvetően meghatározta papi hivatását,
hogy születésétől kezdve megtapasztalta a leg-
mélyebb nyomorúságot, s újraértelmezve az
Evangéliumot, lelkipásztorként szinte mindvégig
a nincsteleneket szolgálta. 1957-ben Noisy-le-
Grand hajléktalantelepén a legszegényebb körül-
mények között élő családokkal együtt létrehozta
az ATD — Negyedik Világ Mozgalmát, amely
azóta világszerte elterjedt, állandó munkatársai
és önkéntesei révén csaknem harminc országban
segíti a legrászorultabbakat. Az ENSZ 1992 de -
cem berében Joseph Wresinski életművének elis-
meréséül október 17-ét a szegénység elleni küz-
delem világnapjává nyilvánította.
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