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SIPKAY BARNA: GYŰLÖLET,
ÉJSZAKA, SZERELEM
Sipkay Barna ú j kötete hat novellát
és háiom kisregényt tartalmaz. Hősei így
vagy úgy majdnem valamennyien egyedül élnek. Az erdész körül a csöndes t á j
terül el, a kertész „csaknem mindig
egyedül volt", Síim mindenkit elhagyott
és őt is sokan elhagyták.
A Nyíregyházán élő író minden műve
bizonyítja: az élet bonyolultabb annál,
hogy sémába lehessen szorítani. A Kilenc gyönyörű• hét c. novellában annak
ábrázolására vállalkozik, hogy a hermetikus életmód az embert kiszolgáltatottá
teszi. De az egyedülélés még nem jelent
társadalmi értelemben vett magányt
vagy közönyösséget. Az ember nem magányos addig, míg érzelmekre képes.
Maud bájos, törékeny alakja fizikailag
m a j d n e m elpusztul, eddigi eseménytelen
életében viszont új, mindenért kárpótoló
érzés jelenik meg.
A magány akkor kezdődik, ha az egyén
elveszti élményt adó kapcsolatait a világgal. Ellenben a „magányos" Feri—Zsebes—Síim elégedetlensége nyugtalan, tenni vágyó. Magányosságról akkor beszélhetünk, há valaki elfogadja „az én váram az én házam" jelszót. De nem magányos egy olyan ember, aki súlyos
betegen is a hit és a munka fontosságát
vallja. Sipkay tehát nem tagadja az egyedülélés, s az ún. elidegenedés jelenségét, csak dialektikus értelmezését adja
művészetében.
Meggyőző ábrázolásmódról, határozott
szerkesztésről, expresszív stílusról elsősorban novellái tesznek tanúságot. Rendkívül jellemző írásmódjára a líraiság, a
hangutánzó, hangulatfestő és tájszavak
használata (az esőkabát serreg, sustorog,
herseg; a t á j lucsokszürke; canga, cülhödés stb.) E mondatában pl.: A kutyák
hazakavarodtak — élénken lüktet a képzés biztosította kópszerűség. A kötet
szinte tobzódik a színekben, néha az
emberek és tárgyak is színfoltokként
tűnnek fel: „Egy nagy fehér komondor
rfohangált előttük, mögöttük meg egy apró fekete kuvasz, az ügyesen nyalogatta
a legutolsó vadász 'kicsüngő nyuláról a
vért."
Ha inspiráló hatások után kuta+ank,
akkor feltűnik a Gonoszkátyú tája és néhány alakja a Gyűlölet, éjszaka, szerelem-ben. A kötetben gyakran lelhetők
Galambosnál gyakori mondatfűzések is.
Váci Mihály Mindenütt otthon-ja mot€ Tiszatáj

tóként Vonul végig a Pocsolya c. kisregény egészén.
Sipkay az utóbbi három évben két regénnyel és egy novelláskötettel bizonyította be alkotói produktivitását. Jelen
kötetében is feltűnően sok társadalmi
problémával viaskodik. Az egyik kisregényben felvetődik az orvosetika, a cigánykérdés, a város-falu ellentét, a magány, a jövő építészetének kérdése — s
még folytathatnánk a sort. Aktuális, lényeges konfliktust jelenít meg a Gyűlölet, éjszaka, szerelem-ben.
Mindez az
író morális felelősségérzetéről tanúskodik. Talán ez a mindenben állást foglalni kényszerülő magatartás, s ennek következtében az ugyancsak Galambosra
emlékeztető gyons tempójú alkotásmód
eredményezi a kötet egyenetlenségeit.
A Pocsolya szerkezete nem bírja el ezt a
sokirányú • problémamegterhelést,
s
ugyanez mondható el a Rólad beszélünk
riportszerű felépítéséről is. Az orvos kisregény-vallomása az argóból vett kifejezéseivel, familiáris szavaival inkább társalgási stílusra emlékeztet, mint belső beszédre. Remek novellák, kitűnő részletek
mellett önismétlések, képzavarok nehezítik meg az átélhetőséget..
Párhuzamok adódnak a Tök az adu
humoros hatásra törekvő eszközei — tájszavak feltűnő használata, teátralitás,
túlzott képszerűség s a többi alkotás néhány írói megoldása között. Ebben az elbeszélésben Sipkay mintha a saját művészetében fellelhető kidolgozatlan stílus
karikatúráját is megírta volna. (Magvető Könyvkiadó 1965.)
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Helytörténeti munkának nem csak tárgya — közönsége is általában szűk. Tágabb érdeklődésre rendszerint csak akkor tarthat számot, ha olyan jelenség
földolgozására vállalkozik, amely országos események elindítója, távolabbi öszszefüggések tünete lehet. Höhn József
írása a helytörténetek ez utóbbi f a j t á j á ból való.
A négyíves tanulmány két nagyobb
egységre bomlik. A bevezető — főként
Sándor Pál kutatásaára támaszkodva —
azokat a történelmi okokat elemzi, amelyek a köztudat szerint a XIX. század
végi agrárválság kirobbanásához vezettek. Az 1891-es viharsarki mozgalmak
azonban nem csak beleilleszkednek egy
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