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SIMON I S T V Á N : A VIRÁGFA Á R N Y É K Á B A N 

1953—63 közt írt tanulmányait, kriti-
káit, cikkeit gyűjtötte egybe Simon Ist-
ván ebben a kötetben. Klasszikusaink 
és élő irodalmunk számos képviselőjé-
nek példái nyomán megszoktuk már, 
hogy ez a „kiegészítő műfaj" mindig ér-
dekfeszítő, tánulságos, és nem utolsó-
sorban színvonalas eredményeket ad, 
mert hatványozottan érvényes rá az az 
igazság, hogy a megítélés nemcsak a 
megítéltre, hanem az ítélőre is jellemző. 
Várakozásunkban most sem csalódtunk. 

Simont a tájékozódásban, az Arcok-
művek és Égtájak megválasztásában 
szubjektív benyomásai irányítják, de 
ezeknek a legbenső élményeknek mélyén 
mégis a költő ars poeticája bontakozik 
ki. Tanulmánykötetéről csorbíthatatlanul 
elmondható ugyanaz, amit ő Mikszáth 
irodalmi tanulmányairól írt: „A legna-
gyobb élmény azonban az író igazsága, 
szenvedélyes hitvallása az igazi irodalom 
mellett." Valóban, a stiláris szépségeken 
lírai hangulatú személyes emlékezéseken, 
találó mesterségbeli megállapításokon 
túl is a kötet legnagyobb értékét az a 
meggyőződéstől fűtött szenvedélyesség 
adja, amellyel az irodalom fontos társa-
dalmi szerepét vallja. 

Ez a vezérelv szabja meg szelekcióját 
és értékelő módszerét is. Simon nem a 
hibásat, a nem tetszőt veti elmarasztaló 
bírálat alá, közvetlenül érvelve és hada-
kozva ellene, hanem inkább a vonzót, a 
szépet, az igazi irodalmat, a jó példát 
állítja elénk. Ügy válogat a könyvek so-
kaságában, hogy a kiemelt életpályák, 
alkotások valamilyen vonatkozásban az 
igazi irodalom eszményét testesítik meg. 
Ezért jellemzi elsősorban kötetét az elis-
merő szó, és csak ritkán a bíráló. 

Szándékának következetes végigvitele 
az, hogy dicsér, sokszor megejtő rajongás-
sal, mert arról ír, ami megragadja, és 
aminek megvalósítására költészetében ő 
is törekszik.' Számára Móricz valóságis-
merete intő' példa és legkevésbé sem holt 
hagyomány. Példa arra, hogy a „sejtjé-
ig ismerni kell" a népet, a társadalmat, 
„amelyről nemcsak elméletileg kell ál- • 
landóan fejtegetésekbe bocsátkozni." Út-

mutatás a tartalmas forma Csanádi Im-
rénél, Benjáminnál, Illyésnél; hogy Illyés 
versei „egy-egy darab élet", hogy Kis 
Ferenc nem csillogó semmiségeket fab-
rikált verssé, hanem osztálya sorsát a 
sajátjaként fejezte ki. Útmutatás Benjá-
min László nagy emberi gondokkal való 
viaskodása, felelősségtudattal vállalt köl-
tői harca még ellentmondásaival is. 

A sort tovább folytathatnánk, de az 
eredmény ugyanaz lenne: akár a múlt 
nagyjairól — Vajda Jánosról, József At-
tiláról, Radnóti Miklósról —, akár a ma 
élőkről ír, olyan irodalmat, olyan írói 
egyéniséget hirdet, „amely tudatosan for-
málni akarja a társadalmat, s korának 
krónikása akar lenni." 

A szocialista irodalom fejlesztésének 
parancsoló szükségessége a kötet alap-
gondolata, s ezt a követelményt a tár-
sadalom fejlődése diktálja kérlelhetetle-
nül. Nem lehet véletlen, hogy Simon 
kötetének első és utolsó írása egyaránt 
az olvasókról szól, s ezzel mintegy ke-
retbe foglalja a többi, jórészt írókkal fog-
lalkozó tanulmányokat. Simon többször 
is hangsúlyozza, hogy jelenünk egyik szép 
szimbóluma, az ember és a könyv, az 
olvasó emberek számának ugrásszerű 
megnövekedése fokozott felelősséget ró 
az írókra, megnöveli az irodalom sokrétű 
társadalmi nevelő szerepét. „Az idő egyre 
inkább sürgeti, hogy föl tegyük a kérdést: 
kinek is írunk, vagy kinek is szerkesz-
tünk? Azoknak, az ország lakosságához 
képest csak néhány ezreléknek, akik ma 
még nyomást gyakorolhatnak az iroda-
lomra, vagy a többségnek, akik nem orr-
fintorítással veszik tudomásul a kort, ha-
nem élik a maguk módján, sőt alakít-
ják?" Nem a forma demokratizmusának 
hamis és elcsépelt problémájáról van itt 
szó — Simon másutt világosan kimondja, 
hogy a legmerészebb kísérletezést is jo-
gosultnak tartja, ha a nemes cél szán-
dékával történik —, hanem arról, hogy a 
senkit sem érdeklő, kis magánérzelmecs-
kék, az ijesztően elszaporodott s különö-
sebb jelentőség nélkül versbe került ma-
darak, fák és csillagok helyett azoknak 
gondjait és örömeit vegye vállára egész 
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irodalmunk, akik e szép szimbólumnak 
alapot adnak. 

Ez égető követelmény, és Simon szen-
vedélyességének jogosultságát növelik 
azok az aggasztó jelenségek, üres modern-
kedések, amelyek az utóbbi évek magyar 
lírájában tapasztalhatók. A Hagyomány 
és magatartás c. tanulmány — még ha 
nem is tudja a téma egész bonyolultsá-
gát számba venni — alapjaiban jó diag-
nózist és jó gyógyszert ad: . a túl-
hangsúlyozott formai újítások elsődle-
ges szerepe, a jelentéktelen, kisszerű 
mondanivaló nem oka, hanem eredmé-
nye csak a félreismerésnek. Meg kellene 

CSERES TIBOR: 

Ez az elbeszélés gyűjtemény majdnem 
párhuzamosan jelent meg a nagyobb 
sikert aratott Hideg napok-kai A Búcsú 
nélkül kétségtelenül nem éri el a másik 
Cseres-gyűjtemény színvonalát. Érdekes-
sége épp abban van, hogy a másik kötet-
ből kiszorult írások befejezetlen jellege 
betekintést enged az író műhelyébe. 

A címadó kisregény variánsát már 
olvashattuk a Várakozó özvegyek c. kö-
tetben; A hadseregből megszökött, cél-
talanul kóborló tizedest és az erdélyi 
menekült lányt összevetette a véletlen a 
lakatlan szigeten. A lány előbb irgalmat 
kér a férfitől a rá törvényszerűen váró 
sors békésebb időkre halasztására, aztán 
lassan megbékül, odaadja magát, s a ki-
bontakozó szerelem elől egy íevágódó 
gránát tépi darabokra. A katona búsko-
moran, betegen marad magára. Az ösz-
szecsapó világok realitásától félreeső 
senki szigetén kivirágzó idill hangulata 
a kisregényből hiányzik, bár a novella 
nagyobb része majdnem szó szerint ke-
rült át. 

A véletlen adta lehetőségekből meg-
teremtett s a véletlen által szétrombolt 
idill helyett az új mű a felelősségválla-
lás . kikerülhetetlenségének tragédiáit 
hordozza. A menekülő Lavínia egy zár-
dányi kislány sorsáért felel. A fiúnak 
pedig az őt példaképnek tekintő kato-
nák szökését kellene vezetni. A férfi a 
feladata elől menekül Jónásként a lány-
nyal a szigetre. S a lány halála, összetör 
rés- helyett, éppen yisszaadja az akara-
tát Mintha ez a megváltásszerű pusztu-
lás ébresztené rá saját megváltói köte-
lezettségeire; visszamegy a katonák közé, 
megmenti őket és elesik értük. De nem-

fordítani az egészet, hátha a lényeges 
mondanivaló megteremti a modern kife-
jezésmódot- is." . 

A szocialista líra fejlődésének egyetlen 
lehetséges útja ez. Gyakorlati megvalósí-
tása számos akadályon keresztül történ-
het csak meg, s ezt Simon is jól látja; 
De azzal, hogy tanulmánykötetében fel-
térképezi ennek az útnak sokak által már 
elért magaslatait, szinte kézzelfoghatóan 
szemléletes, követendő (de nem utánozan-
dó!) eszményt ad, nagyon sokat tett. 
(Szépirodalmi Könyvkiadó, 1964.) 

VÖRÖS LÁSZLÓ 

BTJCSŰ NÉLKÜL 

csak őt kötözi a tettekért való fokozott 
felelősség. A priorissza kijátssza a püs-
pököt, a békés halász megfutamít egy 
embervadász különítményt, a jámbor fa-
lusi plébános gyilkol és a szovjet katona 
bajtársát lövi agyon. 

Ez a két motívum egy másik problé-
mát is feldob, melyeket Nácsády József 
kritikája (Tiszatáj, 1965. febr.) is észre-
vételezett. Az ösztönök, különösen a ne1 

mi ösztön kétségtelenül nagy szerepet 
játszanak Cseres műveiben. Azonban az 
ösztöniség előretörése nála mindig az 
elembertelenedés jele. Az általános ér-
vényű emberi védtelenség búvik meg a 
féktelen ösztönökkel erőszakosan meg-
sértett nők sorsában. Ez akár a kötet 
címadó elbeszélésében a leánnyal erő-
szakoskodni próbáló katonák esetében, 
akár a Tőre Annuska vagy. az apja fiá 
novellában, akár a korábban ismert Pes-
ti háztetők c. regényben világosan ki-
mutatható. A szexuális erőszak nem vé-
letlenül került ilyen központi helyre Cse-
resnél. Ez az erőszakforma talán legtisz-
tább példája a puszta fogalomnak. Á 
többi változatokban hozzákeveredik az 
erőszakhoz ugyancsak megalázó, meg-
nyomorító célja: az anyagi kifosztás-, a 
fájdalomokozás, a jogelvonás stb., míg 
a szexuális erőszak célja önmagában 
nem mondható megalázónak stb., (sőt!) 
csupán az erőszak teszi önmagának el-
lentétévé. Cseres annyira az ösztöniség 
szabad feltörése ellen van,, hogy egy-
részt még olyan, az erőszaktól távolálló 
szituációkban, mint amilyet a Samu és 
a szerelem c. novella tárgyal, az alap-
jában véve bonviván típusú tórnatainár-
tól is durva ösztöni megnyilvánulásai 
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