
ta lán ugyanannyi energiát rabolt tőle, mint maga a mű. A Napló némiképp módo-
sí t ja azt a képet, melyet pályatársairól, kivált pedig amit Osvátról eddig megje len t 
tanulmányaiban örökített ránk; de jelentős kiegészítésekkel szolgál, nem s a j n á l v a 
az esztétikai szempontok a lap ján értékelő krit ikus fá radságát sem, Babits, Móricz, 
Kosztolányi művének elmélyültebb számbavételéhez. 

Abból a gazdagságból, mely nagy olvasmánnyá teszi a Naplót, csak részeket vil-
lanthat tunk föl. De talán ebből is kitetszhetik, hogy miér t óvta ezer gonddal és í r ta 
végeláthatat lannak hitt sorait Füst Milán. Létrejöttében a modern művészet egyik 
válságjele testesül meg, mely magával hozza annak kifejezését, hogy a művészi kü l -
detés milyen ellentmondásossá lett a föladat lehetet lenségének és a lehetet lenség 
föladatának kettős csapdájába szorulva. Füs t Milán s a j á t művei t is mér legre teszi és 
ezek a részletek bizonnyal a Napló legárulkodóbb helyei, melyekre m a j d kr i t ikusok 
hivatkoznak. De életművéhez a kulcs a teljes napló, mely a r ra is a j tó t nyit, ami 
műveiben megvalósult és ar ra is, ami a művészben re j tve maradt . És ha kevés is 
az, ami benne maradt , kinek lehetett f á jda lmasabb és lényegesebb, min t a száz 
arcot öltő Hábi-Szádinak? (Magvető, 1976.) 

REISINGER J Á N O S 

Szemlér Ferenc: A z álom túlsó partján 

Ahogy a régi költők, Szemlér Ferenc Invokációval kezdi ú j verseskötetét . Az 
olvasóhoz fordul, tőle vár megértő figyelmet, midőn egy „lelkiállapot tör téneté t" í r j a 
meg verseiben. A hetvenedik életévéhez közeledő költő lelkiál lapotának tör ténetét , 
minthogy a versek a hetvenes években születtek, valóban az önvizsgálat és a szám-
vetés igénye szerint. Milyen is ez a lelkiállapot? A költő a múl t időn mereng, vesz-
teségeit panaszolja, régi nyarakat , az el tűnt ifjúságot (Nyárfa és rigó). Ahogy a múló 
időbe gondol, szava megkeseredik, szívét a „félelem hul láma" j á r j a át, „keze resz-
ketni kezd" (Hajnal, Vadon vidék). Az elmúláson töpreng, a tá jban , a természetben 
is az elmúlás őszi jeleit figyeli (Fáradt madár). Alig képes elhessenteni a k ísér te te-
ket, néma fenyegetést érez, a szorongó szív kihagyó r i tmusát . Figyeli a múló időt és 
figyeli önmagát; vajon lesz-e elegendő ideje arra , hogy valóra váltsa félbehagyott 
terveit. És befejezze a művet, amin dolgozik, méltó emlékjelet hagyjon arról a sors-
ról, melyet élni, alakítani kényszerült. „Ami történt, az nem elég" — hangzik fel az 
örök művészi elégedetlenség, költői aggodalom (Van-e még). A költőé, aki száguldani, 
teremteni vágyott, aztán többnyire be kellett érnie azzal a szűk térrel , ami t tör té-
nelmi léte engedett. A lelkiállapot, amely az ú j versekben testet ölt, á l ta lában szo-
rongások, csalódások, nyugtalanságok nyomán születik. 

Mi más lenne ennek a lelkiállapotnak a következménye, mint elégia? Pontosab-
ban elégiák láncolata, egy lelkiállapot története elégiákban elbeszélve. A verseket 
gyakran „külső" ihlet kelti életre; egy erdei séta, egy merengő alkony, egy á lmat lan 
éjszaka benyomásai, melyeket Szemlér Ferenc hűséges gonddal ültet át ar t isz t ikus 
dallamokba. A tárgyi világ ábrázolása során születő költői vallomás, kommentá r , 
meditáció azonban mindig elégikus természetű. És elégikusok azok az „hommage"-ok, 
halotti siratok is, melyekben a költő az európai ku l tú ra klasszikus mesterei t idézi 
maga elé (Hölderlin, Haydn, Az Arno partján, Madách, Van Gogh), i l letve eltávozott 
barátai t búcsúztat ja el (Bánattal, Álomvilágban, In memóriám Szőcs Kálmán). Az 
elégiák egymásutánja szerveződik szerves költői renddé, va ló jában a l í rai napló 
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hagyománya szerint. A lírai napló a huszadik század magyar költészetének nemes, 
tradíciói közé tartozik: Babits Mihály, Radnóti Miklós, Illyés Gyula vagy éppen az 
erdélyi Dsida Jenő szereztek e m ű f a j n a k polgárjogot. Szemlér Ferenc elégikus köz-
érzetét is naplószerűen fejezik ki a versek. Az álom túlsó partjánt tulajdonképpen 
egyvégtében kell olvasni, nem szemelgetve belőle, ahogy más verseskönyveket. Az 
egymás u tán következő költemények így ra jzol ják ki egy lelkiállapot, egy költői 
személyiség ábrájá t , sőt ennek a személyiségnek a lírai „regényét". E lírai „regényt"' 
teremti meg és fejezi ki az elégikus lelkiállapot története. 

Van ennek a lírai „regénynek" egy mély benyomást keltő eleme. Szemlér Ferenc-
ál talában a magány költője volt, hiszen igazán jelentős verseiben mindig fel lehetett 
ismerni a magányos fér f i szomorúságát és megrendültségét. Azt az érzést, amely a 
legnagyobb élmények: a világegyetem, a történelem, a halál színe előtt keríti hatal-
mába a magára maradot t szívet, s melyet nem képes csillapítani sem a szerető, sem 
a barát . Ez a par t ta lan s feneketlen magányosság szól néhány ú j abb verséből is 
(Visszhangtalan). Az i f júság talán büszkén viseli ezt a magányt, hetven körül a szív 
visszhangra vágyik, a kinyújtot t kéz testvéri szorításokat keres. Szemlér az olvasó-
hoz fordul, a képzeletbeli baráthoz, innen a kötetet kezdő Invokáció. És innen az 
C, kedves emberek esengő hangja, a kötethez í r t rövid ajánlás, amely reménységről 
beszél. Arról, hogy a költő lelkesültsége és megrendülése valahol közös az olvasóé-
val, s ez a közösség igazolja erőfeszítéseit. Ez kötheti őt össze azzal az emberi világ-
gal, amelyre úgy vágyik magányos szíve és megrendült eszmélete. Szemlér Ferenc, 
az erdélyi magyar irodalom hetvenesztendős énekese az olvasók szeretetét kéri. Nem 
hiszem, hogy aki Az álom túlsó partjánt végigolvassa, ellen tudna állni a v issz-
hangra váró szívnek s a kinyújtot t kéznek. Szemlér verseskönyve talán ebben: a 
költő és az olvasó közvetlen kapcsolatának megteremtésében tanúsít ja, hogy a köl-
tészet még mindig közösségi gesztus lehet; út „lélektől lélekig". (Kriterion, 1976.)" 

POMOGÁTS BÉLA 

Kárász József: A törött szobor 

A magyar novellairodalomban legnagyobb hagyománya a parasztábrázolásnak:, 
van. Aligha kell különösebben bizonygatni, igazolni ezt a közhelyszerű állítást. Mint 
ahogyan a másikat sem, miszerint a magyar novella az anekdotából indázott ki, 
mindmáig meg is őrizve ezeket az anekdotikus jegyeket. Igaz az is, hogy a kritika. 
— megrovóan — mindig ki is muta t j a ezeket a vonásokat, mint az ábrázolás gyen-
géit, korszerűséghiányát. Anélkül, hogy hosszabban elidőznénk ennél a témánál, el 
kell fogadnunk, mintegy axiómaként, hogy az anekdota, az anekdotikus szemlélet 
— vi ta thatat lan értékei mellett is — leszűkíti, egy irányba tereli magát a téma-
választást és az ábrázolás gazdagságát, mélységét is. Kissé hevenyészetten azt mond-
hatnók, hogy a valóság drámaibb, tragikusabb mozzanatait ik ta t ja ki, illetve az 
anekdotikus szemlélet, módszer csak félmegoldásokra enged teret ezek ábrázolásánál. 
Kolozsvári Grandpierre Emil (lásd: Utazás a valóság körül című tanulmánykötetét) 
például eleve a magyar próza legnagyobb gyengéjének ta r t ja ezt, amely még l e g -
nagyobbjaink (például Móricz Zsigmond) írásainak valósághitelét is csökkenti. Az 
ilyen sommás állítást bizonyítani is illik, fe ladatunk azonban ezúttal Kárász József 
kötetének minősítése, recenzálása. S ha mégis ennyit időztünk az anekdotánál, ennek 
oka van. Kárász József írásainak erényei is, gyengéi is ebből a hagyományból, illetve 
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