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„Nem lenne kedve figyelőket is írni könyvekről, irodalmi, kulturális 
eseményekről? Szívesen venném őket"1 — fordult Szenteleky Szirmai Ká-
rolyhoz közvetlenül A Mi Irodalmunk megteremtése után, s alkalmasint 
épp e buzdítás adta meg a látomások bűvkörében élő írónak azt az impulzust, 
amely a kritikaírás útján elindította. Nem sokkal Szenteleky levelének vétele 
után sorjázni kezdenek ugyanis bírálatai, előbb A Mi Irodalmunkban, ké-
sőbb a Kalangyaban, és a lendület, úgy látszik, életre szóló volt, hisz csaknem 
haláláig vissza-visszatért az irodalmi kritika műfajához. 

Első lépéseit azonban elég tétován, az idegenbe tévedők bizonytalan-
ságával tette meg. Az embernek mint kulturális lénynek a „nagyfokú mai 
indolenciája" kapcsán patetikus haraggal vette célba a rádiót, mely megti-
zedelte a „legkisebb s legmostohább sorsú" jugoszláviai magyar írók olva-
sótáborát, elvonta tőlük a „művelés alá vett s a magyar nehézkesség pariagán 
heverő fiatalabb múltú" közönséget, ami annál leverőbb, mert az építészek, 
szobrászok, festők, zeneszerzők „örök ihletforrású" műveivel szemben még 
a „legjobban felmagasztalt irodalmi alkotások is alá vannak vetve az idő 
értékdevalváló hatásának", hogy a „minden irodalmi alkotást megrágó, 
patkányfogú kritika" destrukciójáról ne is beszéljünk.2 Ekkor tehát még 
vészharangkongatássá fokozódott az irodalom féltése Szirmai Károlynál, 
s minthogy gondolatait a végletek felé sarkította, „kritikai egyvelege" a gro-
teszk ötletek tárházává vált. Ezek között mindenekelőtt a kritikát minő-
sítő észrevétele szúr szemet. Nehéz ugyanis összeegyeztetni az általa ekkor 
már vállalni akart kritikusi szerepnek és a kritikától való undorodásának a 
tényét. Első pillantásra úgy vélhetnénk, hogy érzelmileg erősen színezett, 
általánosítónak látszó gesztusával a kényszerűség terhétől kíván szabadulni, 
későbbi bírálatai azonban arról tanúskodnak, hogy többről és másról volt 
szó. Nem magát a kritikát tartotta kártékonynak, hanem csak azt a válfaját, 
amely „megrágja", tehát alkotóelemeire bontja a művek szerkezetét, s a 
részletekre összpontosítva próbálja megvilágítani esztétikai hatásfokuk titkát. 
Más szóval: Szirmai Károlynak ebben a gesztusában nem annyira a profán 
kritikaellenesség manifesztációját kell látnunk, hanem inkább egy erede-
tinek és termékenynek hitt kritikaeszmény korai üzenetét. 
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S hogy ez mennyire így van, azt már első irodalmi kritikája is meggyő-
zően bizonyítja.3 Ebben Áprily Lajos költészetének tájait járja körül, de úgy, 
hogy mondandóját a szó szoros értelmében programmal vezeti be, amely 
messze túlmutat a konkrét témán. „Programom — írja —: Áprilynak a 
közönséggel való megismertetése, s ezt azzal vélem leginkább elérhetőnek, 
ha nem tartok szakszerű magyarázatot Áprily hovatartozására nézve — vagy: 
ha nem desztillálgatom oldalakon keresztül versformáit, ritmusát és rímeit, 
hogyásítós és zörgőcsontú értekezés után megkapjam az élőhúsról lehántott 
és lefarigcsált vázat, mely elvégre is a közönséget nem érdekelheti — hanem: 
ha ezt a sok időt és gondos pepecselést igénylő munkát átengedem az ezzel 
a verstechnikai élvezettel foglalkozó szakembernek. Bármennyire is világ-
nézet-kifejezőnek hangsúlyozzák a formát és rímet, mi mégis inkább a ki-
csontozatlan költőt kívánjuk látni s nem azt a mértani vázat, melyre a költő 
lelki hangulatait — pillanatnyi belső szükségből — ráfeszítette." Mint már 
Bányai János figyelmeztetett rá4, e szűkszavú programban több olyan moz-
zanatot lelhetünk fel, amely tartósan meghatározta Szirmai Károly kritikai 
tevékenységét. Előtérbe kerül itt a szépíró, aki viszolygón, nem titkolt szkep-
szissel tekint a szakszerű műelemzésre, mely méltatlan az alkotómunka te-
remtő lázaihoz, hiszen végeredménye nem lehet más, mitn desztillátum 
vagy lefarigcsált váz. A mű belső végtelenjének megbontásától való ide-
genkedés tehát dialektikátlan gondolatokig vitte el Szirmai Károlyt. Az 
analízisben csak a lebomlásnak, az alkotóelemek közötti „tömegvonzás" 
megszűnésének veszélyét érzékelte, azt azonban már nem, hogy az elemzésen 
alapuló szintézis — éppen dokumentáltságánál fogva — hathatósan ellen-
súlyozhatja e veszélyt, ezen túlmenően pedig kisegíti a kritikust a távolról 
való szemlélődés, a benyomásokra hagyatkozás zsákutcájából is. 

Szirmai Károly „érzelmi" dialektikátlansága aztán a program utolsó 
mondatában tetőzik. Itt már határozottan „ár ellen" úszik, s egy dacos mégis 
mögé sáncolódva, egyértelműen kifejti, hogy számára a forma és a tartalom 
viszonylatában a tartalom az elsődleges és a mértékadó. Elzárkózik tehát a 
forma és a tartalom egyszerre-keletkezésének és —hatásának tényétől, 
s ez óhatatlanul egyféle idealizmushoz vezet nála. Mert, J. M. Lotmant pa-
rafrazálva5, a mű eszmei tartalma nem más, mint a struktúra, következés-
képpen a forma és a tartalom kettősségét valójában az eszme, az adekvát 
struktúrában megvalósuló és azon kívül nem létező eszme fogalmával kell 
helyettesítenünk. Ha nem így járunk el, hanem a forma fölé rendeljük a 
tartalmat, azaz a mű struktúrájától elvonatkoztatjuk az eszmét, szemlélő-
désünk azonmód arra az idealista tudósra fog emlékeztetni, aki az életet 
megpróbálta elkülöníteni attól a konkrét biológiai struktúrától, amelynek 
funkciója. 

Az elkülönítés művelete Szirmainál elsősorban a műalkotást létrehívó 
érzelmi és értelmi együtthatóknak egymást kizáró szembeállításában figyel-
hető meg. Az előbbieket tartalmi, esszenciális, lényegadó, az utóbbiakat pe-
dig jószerével csak másodlagos, járulékos, formateremtő komponenseknek 
tartja. Ebbéli meggyőződését a következőképpen fogalmazza meg6: „A köl-
tőnek transza nélkül valamely téma csak halotti próza marad, hiába szaggat-
ják meg az értelmi képek fényvillanásai. Érzelmi hangulat-rétegeződés nélkül 

10 



S Z I R M A I K A R O L Y K R I T I K A I M U N K Á S S A G A 511 

a költemény hímportalan." E nézete igen gyorsan állandósult és megkö-
vült, miként azt későbbi dolgozatainak ismétlődő ellentétpárjai tanúsítják. 
Ezekben a nélkülözhetetlennek vélt „hangulati beágyazottságot", az „ér-
zésgyökeret", a „művészi önkéntelenséget", a „költői beleélést", a „lélek 
hangulatvilágát" az értékbomlasztónak felfogott „programszerűség", az 
„éber tudatosság", vagy — ahogy egy helyütt jó adag iróniával s idegenke-
désének méreteit is sejtetve fogalmaz — az „értelem kopasz műhelye" el-
lenpontozza. S nem is csupán a költői művekről szóló írásaiban. Herceg 
János első novellás kötetét ismertetve' érzelem-központú irodalomszemlé-
letének ugyanezeket a kategóriáit juttatja túlsúlyra. Herceg víziói, állapítja 
meg egyebek között, a „teremtésre ihletettség boldog könnyűségében, az 
ellenőrző értelem minden gátlásától felszabadultan" íródtak, „amikor az 
életre kívánkozó vízió maga tör magának utat s nem engedi, hogy az intel-
lektus nyűgöző hámba fogja". S ehhez hozzáfűzi még: „Herceg írásait érezni 
kell s nem érteni. Kritikai defektust árul el az a bíráló, aki a víziós témák 
világában az intellektus mérőlécével akar rendet teremteni", az „értelem 
kalauzolása mellett" ugyanis a „víziók zavaros, tökéletlen írásoknak hatnak". 

Önként adódik a kérdés, hogy a forma és a tartalom kettősségének téves 
értelmezése mellett mi késztette Szirmai Károlyt erre a meglepő ellenponto-
zásra. Művei e tekintetben csak részben igazítanak el. Igaz ugyan, hogy 
egyfelől értekező prózájában nem nehéz felismerni a nyugatos költészetesz-
mény meghatározó jelentőségét8 és az impresszionista kritika jelentős ha-
tását9, másfelől pedig novellái is a „belső" témák megszállottjának mutatják 
őt, aki kritikusként nyilván szükségét érezte annak, hogy időnként „önvé-
delemből", „önigazolásképpen" is magasra emelje az érzelem pajzsát. E 
jelzetek segítségével viszonylag könnyű kijelölni eszmélkedésének fő irányát, 
ugyanakkor azonban végletes sarkításának oka továbbra is homályban marad. 
Fel kell hát tételeznünk, hogy merőben más, külső tényezők is közrejátszot-
tak itt. 

Ismeretes, hogy Szirmai Károly, amint a Kalangya szerkesztői poszt-
jára került, azonnal harcot indított a dilettantizmus ellen.10 Miközben a 
beérkező írások nagy hányadát szívós kitartással közölhetővé gyúrta éjsza-
kákon át, arra a felismerésre jutott, hogy a dilettáns szövegek örökös köz-
helyei nem tudnak áttörni a látható valóság felszínén, hogy logikájuk a min-
dennapok logikája, s épp ezért csak úgy árad belőlük a „sivár szegénység-
szag". Boldogabb szellemi égtájakon a dilettantizmus természetes kísérő-
jelenség, megengedett lehetőség a rosszfajta becsvágy kiélésére, nálunk azon-
ban két háború közötti burjánzása az olvasóközönség elvesztésének, az 
irodalmi élet vérkeringése megszakadásának árnyékát vetette előre, s így 
„létkérdéssé" súlyosodott. S pontosan ez a körülmény engedi meg a követ-
keztetést, hogy amikor Szirmai Károly az értelem szervező erejének elég-
telenségét húzta alá újra meg újra kritikáiban, akkor valójában nem az ér-
telmet mint olyant becsülte alá s nem is csak a „hangulat-esztétika" posztu-
látumainak kívánt eleget tenni, hanem egyszersmind — s legalább akkora 
intenzitással — a dilettantizmust vette célba. Akár azt is mondhatnánk, 
hogy irodalmunk átlagának kietlenségéből s az „írótársak" iránti kötelező 
kíméletből következően Szirmainál az alkotói értelem a tehetségtelenség, 
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az érzelem pedig a tehetség szinonimájává vált. Egymást kiegészítő (érze-
lem-értelem) és egymást kizáró (tehetség-tehetségtelenség) fogalmak mosód-
tak egybe, azonosultak tehát gondolkodásában, s ez kezdettől fogva abszurddá 
tette kritikusi platformját. Ha ugyanis az igazán jó, maradandó művek ér-
tékét „érzelmi áttüzesedésük" szavatolja, s ha épp ezért ezeket a szövegeket 
csakis érzelemmel szabad és lehet olvasni, akkor már-már megoldhatatlan 
a kritikus feladata. Hogyan írjon értelemmel és értelemhez szólón olyasmi-
ről, ami eredendően emocionális karakterű, s amit az elme hideg fénye el 
nem érhet és át nem járhat soha? 

Szirmai erre is talál módot, mégpedig olyképpen, hogy a műbíráló 
első számú feladatát a „kritikusi újból-teremtés"-ben jelöli meg. Szerinte 
a kritikusnak újra kell alkotnia a mű érzelmi impulzusait, hőfokát, illetve 
magas szinten rögzítenie mindazon benyomásokat, melyeket lelkében a 
mű kiváltott. Első pillantásra is nyilvánvaló, hogy ez a meggondolás nagy-
fokú rokonságot mutat az impresszionista kritika alapelveivel. Szirmai azon-
ban, eszmélkedésének végletességéből eredően, nem elégszik meg annak 
megszokott eszköztárával: az egyezményesnek tekinthető hasonlatokkal, a 
hangulatkeltő és -minősítő jelzős szerkezetekkel, hanem csakugyan vállalja 
az újból-teremtés kalandját. így aztán nem egy kritikáját olyan terjedelmes 
bekezdések tarkítják, amelyek a szóban forgó műről semmit sem mondva, 
egyszerűen megmaradnak érzelmi ködnek, „poétikusan" szárnyaló ujjgya-
korlatnak. Hadd szemléltessem csak egyetlen példával e jelenséget. A Jan-
kovich Ferenc költészetével foglalkozó kritikában11 olvashatjuk: „Végre ott 
pompázik előttünk a maga teljességében, értékeivel és fogyatékosságaival, 
belesimulva a környezetbe, az aranyzöld pázsit selymébe, puhaságába, s 
az ég fehérgyapjas fellegeket vitorláztató álomkékjébe. Mint valami buján 
zöldellő, virágzó kert egy magányos völgykatlanban, szelíd hajlatú dombok 
ölébe rejtve, távol ellenkező égtájak vihardúlásaitól, a nyugtalanító kérdé-
sekkel zaklató jelentől, mától. A kerítésen túl fehér és rózsaszín szirmokat 
havazó bokrok és fák — fűszeres illat, nyüzsgés, gomolygás — milliónyi 
bogár boldog, tevékeny döngicsélése. . ." 

Az értelmi és érzelmi együtthatók radikális elkülönítése és szembeál-
lítása tehát a másról beszélés metaforikus szótömbjeit hozta létre Szirmai 
Károlynál. Minél számottevőbbnek talált egy-egy szöveget, annál „szebb", 
mívesebb, csiszoltabb betétekkel dolgozott, és természetesen annál távolabb 
sordódott az épp szóban forgó műalkotástól. 

Merev ellentétezése ugyanakkor eszmei tájékozódását is befolyásolta.12 

Ingerülten száll vitába pl. a „marxista Korunk kai", mert „nem szab sem 
nívó, sem megbízhatóság szempontjából súlyosabb követeléseket cikkírói 
elé, hanem megelégszik puszta marxista voltukkal"13; örömmel konstatálja, 
hogy amíg az emigráns írók „máshol nemegyszer kommunista mozgalmak 
előharcosaivá váltak", addig nálunk „majdnem teljesen felszívódtak a ma-
gyarság rétegeibe", és, mint Fekete Lajos is, a „kollektivizmustól" mindin-
kább a magyar kisebbségi sors „szűkebb, de igazibb kollektivitása" felé 
haladtak14; aggályoskodón lamentál, hogy manapság az „időszerűség isza-
pos hullámai elborították az egész irodalmat", és az „írók jó része aktuális 
(társadalombíráló vagy szocialista) könyvön dolgozik"15; a „dogmatikus 
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marxista" kritika feltékelezhetően elmarasztaló ítéletei ellenében védelmébe 
veszi Axel Munthe önéletrajzi regényét16 stb. stb. Ha e megnyilatkozások 
pusztán a polgári fanyalgás, idegenkedés és védekezés jelzetei volnának, 
aligha érdemelnének figyelmet. Szirmai Károly naiv marxizmus-ellenessége 
azonban túlmutat a szokványos képleten. Szépen kitetszik ez már abból a 
fejtegetéséből, ahol a kor íróit két nagy csoportra osztja. Az egyik „idegen-
kedve húzódik vissza korának küzdelmeitől, sőt, sokszor tartalmát megha-
tározó ideológiájától is, s írásaiban befelé fordult nézéssel és hallgatással 
lelkének sajátságos kagylózúgását adja vissza", a másik viszont „azt vallja, 
hogy az írás elszegődőttjei nem menekülhetnek el a kor feladatai elől az 
individuális szépségek megkövüléseibe, hanem vállalniok kell a vezető har-
cot a korigazság mellett"117. A felosztás a maga átmeneteket nem ismerő 
vagy inkább elmosó mivoltában egy az egyben rímel az eddig érintett érzel-
mi-értelmi ellentétpárokkal. Csakhogy Szirmai Károly ezúttal kibővíti, ár-
nyalja kissé sarkigazságként hangoztatott tételét. A második csoportot fő-
ként a „marxista irányhoz tartozók" alkotják, szögezi le, ugyanakkor azon-
ban odasorolja a radikálisabb polgári írókat és kritikusokat is. Elsősorban 
tehát nem osztályhelyzete parancsára fordul szembe a marxizmussal, hanem 
inkább azért, mert minden olyan alkotói manifesztációtól óvná az irodalmat, 
amely jelenben gyökerező, a társadalmi élet jelenét megváltoztatni akaró, mesz-
szemenően racionális programból sarjad. Ezeket a programokat szerinte 
döntően meghatározza keletkezésük pillanata (évtizede, évszázada), szerepük 
épp ezért csakis periferikus lehet, szemben a „sajátságos kagylózúgás"-éval, 
amely, mint már maga a fogalom jelzi, ősi, folytonosságukban töretlen, 
egyetemes emberi tartalmak áradásával teljes. Azt jelenti ez, hogy Szirmai 
Károly kritikáiban és kisprózája nem egy emlékezetes darabjában tulajdon-
képpen egyazon nosztalgia kap hangot. Novelláinak idő-vándorai űzötten 
vágnak neki a jelképes „végtelen pusztaságnak", félelemteli menetelésük 
azonban teljesen hiábavaló, mert a megnyugvást hozó bizonyosságot, el-
vesztett otthonukat nem lelik meg soha. Mint ahogy a kritikus Szirmai 
Károly sem, aki nem kisebb szenvedéllyel valamely irodalmi arkhimédészi 
pont után kutat, hogy definitíve felülemelkedhessél a háborús-forradalmas 
évek emlékein, a kisebbségi sors távíattalanságán, önnön alkati szorongásain, 
egyszóval: élményeinek azon rétegén, amely novellahőseinek létidegensé-
gét is táplálja. Ez okból teszi meg „vízválasztónak" az időszerűséggel, koresz-
mékkel, divatossággal el nem fojtott, be nem szennyezett „kagylózúgást", 
melyet, ha tudja is, hogy vágyott tisztaságában sohasem hallható, helyzetéből 
adódóan mégis követendő és másoktól megkövetelhető alapnak, kiinduló-
pontnak tart. így aztán természetesen nem kezdeményezhet érdembeli 
vitát a két háború közti (gyakran dogmatikus, a művészetet eszközzé lefo-
kozó, haszonelvű) marxista kritikával, és — ami még nagyobb kár — nem 
alakíthatja ki mércéinek egy olyan átgondolt rendszerét, amely biztonságosan 
eligazíthatná őt a kor irodalmi jelenségei és eseményei között. 

A harmincas években időnként egy-egy regényt is bemutat, méltat 
vagy elmarasztal a Kalangya hasábjain. Kritikáinak ebben a vonulatában, 
ha csak teheti? pozitívumként emeli ki a kompozíció arányosságát, a folya-
matos meseszövést, a magabiztos jellemfejlesztést, a felelősségteljes mű-
gondot, a stílus egységességét, illetve elmarasztalólag szisszen föl a kiabáló 
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szélsőségesség, a patetikus vagy tragikus túllendülés, az egyensúlybontó 
szerkesztés szimptómái láttán, nyilvánvalóvá téve, hogy elvárásait jórészt 
a ,XIX. századi regény emlékezetes példáinak igézetében alakította ki. Ezek 
az odavetőleges, szórványos, körültekintőbben meg nem indokolt minő-
sítések azonban nem rajzolnak ki olyan határozottabb elméleti erővonalakat, 
amelyek azonnal érthetővé tennék esetenkénti választását, azt, hogy a kor 
bőséges regényterméséhez nyúlva, miért épp a Katajevtől Babits Mihályig, 
a Traventől Kodolányiig vagy, teszem föl, a Gergely Sándortól Axel Mun-
théig terjedő távolságokat próbálja bejárni és egybefogni. Merőben eset-
legesen tallózgat talán? Szó sincs róla! Liberális „magasabb szempontokat" 
követő dogmaellenességének és „korfölöttiségének" pozíciójáról nagyon is 
tudatosan úgy válogatja meg az ellentétes világnézeti pólust alkotó s sze-
rinte kritikát érdemlő vagy kívánó műveket, hogy azoknak egymást gyen-
gítő eszmei erőtere ellenében a művésziség mint egyedüli lényeg jusson 
domináns szerephez. Az éremnek azonban ez csak egyik oldala. Prózakri-
tikáiban is felhangzik ugyanis irodalomszemlétének fő dallama. „Régi nagy 
orosz klasszikusok szívünkbe markoló lélektájai jutnak eszünkbe, melyektől 
az újabb írók, egyre több szerepet juttatván az értelemnek, annyira elszok-
tattak bennünket" — sóhajt fel a „szíve vérével" alkotó Ivan Cankar regénye 
kapcsán18, félreérthetetlen jeleként annak, hogy a világnézeti elhatárolódás 
és pártatlanság elvének hirdetése regénykritikáiban is esztétikai elfogult-
sággal, „pártossággal" jár együtt. Innen van, hogy pl. a Hajrá!-1 csak egyféle 
félszeg, kétkedő csodálkozással tudja megközelíteni, nem annyira a számára 
teljesen idegen szovjet valóság atmoszférája miatt (bár azt azért siet rezig-
náltán megállapítani, hogy a „szovjetrendszer nem hozta meg a munkásnak 
mint embernek felszabadulását"), hanem mert nem tud mit kezdeni a gyors 
sodrú, csöppet sem „kagylózúgásos" regény „elharapott élettörténeteivel", 
azzal, hogy az „emberi lelkek hasztalan ficánkolnak" itt, mert az „író erős 
kézzel rendeli őket alá a versengés iramának"19. Vagy vegyünk egy másik, 
talán még jellemzőbb példát. Travent alig leplezett ellenszenvvel mutatja 
be: fantáziáját egyszerűen „satnyának", „bácskai kávédarálóként" cammogó 
művének tanulságait pedig erősen „molyrágta tanulságoknak" véli.20 Ber-
zenkedése azonban megint csak nem magának a témának szól. Traven szo-
ciális lelkiismeretét, magasabb kötelességérzetét és tárgyilagosságát dicsér-
ve, a fenntartás legkisebb jele nélkül figyeli Jacintónak, az ágrólszakadt 
mexikói indián-parasztnak a küzdelmét a mindent fölfaló külföldi petróleum-
társasággal. Nem a kiéleződő osztályellentétek vakító kontrasztja zavarja 
hát, hanem az, hogy Travent „ritkán löki, hajszolja a teremtés láza"; hogy 
hiányzik belőle a „nagyság tájfuni lendülete és sodra"; hogy hőseire úgy 
hajigálja a „jellemzést, mint valami ruhát", minek következtében „puszta 
dokumentum" marad a mű, anélkül hogy „cseppnyi hangulati hímpor" 
hullott volna lelkünkre a zárósorokból. Elmaradtak a szívbe markoló lélek-
tájak — elmaradt tehát a (jó) regény is. Ezzel szemben az indításában úgy-
szintén „szürke" Gyászt már maradandó alkotásnak véli, mert Németh 
László — annak ellenére, hogy „tudatos író", sőt, a „gondolatok csillagásza" 
— a „múzsának karjára támaszkodva" „véges-végig tartani tudta a han-
gulatot"21. A Boldog Margitot meg éppenséggel az „utolsó évek legnagyobb-
jai" közé sorolja, nyomatékosan hangsúlyozva, hogy költőisége, „tisztán 
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belső síkon való felépítése" folytán „szinte lefoszlik róla az idő kerete, s 
időtlen magasságokba emelkedik"22. 

Költészetkritikai dolgozataiban elfogultsága még szembeötlőbb. Nincs 
még egy munkása irodalmunknak, aki oly heves és folyvást növekvő ellen-
szenvvel viseltetett volna az avantgarde jelenségei iránt, mint Szirmai Ká-
roly.23 Már a harmincas évek legelején arra figyelmeztet, hogy az elsődle-
gesen „intellektus-közvetítő" expresszionista és aktivista verselés igen könnyen 
lírai „szegénylevegőjűség"-be fulladhat24, majd vissza-visszatérve a 
kérdéshez, előbb Kassák vajdasági „gyarmatosítását" emlegeti rosszallón25, 
később, az évtized végén, immár szabad folyást engedve indulatainak, „utó-
járványnak", „makacs fertőzésnek" nevezi az irodalmunkban is érvénye-
sült avantgarde hatásokat26, még később pedig a „Kassákéktói átvett akti-
vizmusnak szinte rákos tovább-burjánzásáról" s a „költészetnek tartott 
korcs-aktivizmus vad kakofóniájáról" beszél27. Érthető hát, hogy Csuka 
Zoltánt kivételes költőnek találja ugyan, de csak akkor, ha az „értelem fáj-
dalmai" helyett a „szív fájdalmait" nyújtja, ha „spontán dobja ki magából 
verseit", anélkül hogy „külön sorba csapott" szavakkal vagy rövid monda-
tokkal lankasztaná azoknak lendületét. Fekete Lajos költészetét ugyanebből 
a szemszögből fürkészi, azzal a különbséggel, hogy avantgarde-ellenes atti-
tűdjének néhány újabb elemét is felvillantja. Bájos kegyetlenséggel „kacatos 
kosárrá" metaforizálja a Béklyózott erők feltámadását, majd a Szent grimasz 
intencióit teljesen félreértve arról értekezik, hogy Fekete „nem tud uralkodni 
anyagán", szétfeszíti, darabokra tördeli a kompozíciót, tért nyit a „zavaró 
disszonancia" előtt, s épp ezért „Mint valami erdőrengetegben, úgy botor-
kálunk problematikus írásai zűrzavarában." E sarkított ítéleteket — kriti-
káinak belső egyensúlyát megteremtendő — dicsérő szavak aranyfüstjébe 
csomagolja, kifogásainak azonban mégsem ezek a valódi ellenpontjai, hanem 
azok a szegmentumok, ahol a két költő pályájának számottevő módosulását 
regisztrálhatja. Fekete Lajos kapcsán rámutat, hogy első budapesti kötete, 
a „Tengerzúgás óta, művészetének nagy előnyére: visszatért a kötöttebb 
formákhoz", a Sötét idők árnyékában Csuka Zoltánját pedig hazaérkezett 
költőként köszönti, aki enerváltabban, kisebb megnyilatkozást kereső erő-
vel énekel ugyan, mint aktivista korszakában, de — s ez a fontos! — „annyi 
keresgélés után végre a saját hangját hallatja". 

Az igazság kedvéért azonban meg kell említeni, hogy Szirmai Károlynak 
néhány olyan meglátása is van a jugoszláviai magyar avantgarde líra válto-
zatairól, amelyet irodalomtörténetírásunk csak nemrégiben világított meg 
körültekintőbben vagy még szembe sem nézett vele. Pl. ő figyel föl elsőként 
arra, hogy expresszionista költészetünk a húszas évek derekán „kétfelé hajlik": 
míg a szabadkai Tamás Istvánnál már csak „kötetlen formája marad meg", 
addig a „hitvalló" Csuka Zoltán tartalmait is őrizni tudja még; ő észleli, hogy 
Csuka lírája jóval meggyőzőbb, ha a kozmikus perspektíváktól s a merőben 
absztrakt igazságoktól eltávolodva, „meglátja a közelebb eső dolgokat" is; 
ugyancsak ő veszi észre, hogy avantgarde költészetünk a megkésettség jegyé-
ben bontakozott ki, s így „kezdeti progresszivitásához való ragaszkodásában 
konzervatívvá, sőt elmaradottá" vált. Ez utóbbi megállapítása telitalálat 
értékű. Ne törődjünk most azzal, hogy az elmaradottá válás akkori líránk 
hagyományos vonulatainak viszonylatában teljességgel tarthatatlan. Arra 

11 



516 U T A S I C S A B A 

figyeljünk, hogy Szirmai Károly értékcsökkentő mozzanatként veti fel a meg-
késettséget. Raérez tehát, hogy pl. Csuka Zoltán nem akarattal előidézte 
a Sturm und Drangot, mint Radnóti és mások is a magyar irodalomban, 
hanem akarattal megtartotta azt, egy olyan periódusban, midőn az aktivista 
lázak társadalmi feltételei már nem voltak adottak. A meglelt nyomon azon-
ban Szirmai Károly nem tud és nyilván nem is akar haladni. Az individuum 
érzelmeinek omnipotenciájára esküdve, gyorsan visszalép egysikúan el-
lentétező irodalomszemléletének alapjaihoz, s mind a lírát, mind a prózát 
illetően elkerülhetetlen önellentmondásokba keveredik. Egyrészt, mint lát-
tuk, már-már modoros következetességgel lép fel az alkotói értelem ellen, 
s mindennemű programszerűséget megvetve, a spontaneitásra, a költői transz-
ra helyezi a hangsúlyt, másrészt azonban a lírikusi önfegyelem, az építő 
mértéktartás és a kötött formákban megvalósuló harmonikus vers az esz-
ményképe. Egy olyan modell tehát, amely az elme intenzív működése nél-
kül el sem képzelhető. Egyrészt az érzelmi befogadást igénylő, „kagylózú-
gásos" prózát véli mértékadónak (még 1937-ben. is „Herceget, az ösztönös 
novellistát" sóvárogja vissza28), de másrészt és egyidejűleg nyilvánvaló tény-
ként fogalmazza meg, hogy az „íróművész munkája, akár a muzsikusé: 
a legszebb, a legmagasabb matematika".29 

Mindent összevetve, messzemenően igaz a summázat, miszerint Szir-
mai Károly nem volt kritikus „még olyan módon és olyan mértékben sem» 
ahogyan Szenteleky Kornél kritikus is volt", kritikaírása pedig „Kázmér 
Ernő kritikusi tevékenységéhez és gyakorlatához nem is mérhető".30 Ki-
vételes szerepe azonban ennek ellenére nyilvánvaló. Mert gondoljuk meg: 
mindazok, akik az ízlésnevelés kényes feladatának próbáltak eleget tenni 
tájunkon, ilyen vagy olyan okból távol maradtak irodalmunk eseményeitől. 
Szenteleky meghalt, Kázmér Ernőt az „írótársak" örökös gyanakvása és 
idegenkedése riasztotta el, Herceg János viszont önszántából zárkózott el 
könyveinktől. Épp ezért Szirmai Károly kritikai munkássága kétségkívül 
irodalomtörténeti jelentőségű vállalkozás. De nemcsak az! Esztétikai érzé-
kenysége ugyanis, összes prekoncepciója ellenére, megóvta őt attól, hogy 
pillanatnyi hangulatának folyományaként remekműveket vágjon le vagy férc-
munkákat magasztaljon fel. Az érzelmek embere volt, ám a dilettáns érzel-
mességet nem szívelte, s ha kellett, sóvár idealizmusával a hozzá közel ál-
lókat is megégette, mit sem törődve azzal, hogy a szellemi kohézió helyett 
inkább csak az önérdekű „irodalmi" barátság könnyen tépődő szálai tartják 
egybe íróinkat. Maximális igazságszeretet vezérelte tehát, melyet irodalmunk 
zsengesége, tétovasága, talajszintisége is szüntelen táplált. S valójában ez 
az etikai többlet az, ami feledtetni nem tudja ugyan szövegeinek hiányosságait, 
de legalább hathatósan ellensúlyozza őket, és ugyanakkor részben túlmutat 
az impresszionista kritika határain is. 
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látszik, hisz a harmincas évek elejétől az avantgarde törekvések mindinkább lanyhulnak 
irodalmunkban. Fekete Lajos és Csuka Zoltán Magyarországra távozása, illetve Vajdaság-
gal való kapcsolatuk fellazulása is csak részben magyarázhatja meg ezt a jelenséget. A fő 
okot, gondolom, abban kell látnunk, hogy amikor Szirmai Károly 1931-ben vállalja Csuka 
Zoltán költészetének ismertetését, Szenteleky „postafordultával" kritikájának átdolgozására 
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kéri: „Drága barátom, kritikád nagyon jó, éles és igaz képet ad Csukáról. Azt nem lehet 
elhallgatni, hogy sokszor költőieden, a prédikátorok üres pátoszával akar lendületet adni 
nagyon is prózai elgondolásainak. Ezt elhallgatni nem lehet, nem szabad, erősebben hang-
súlyozni viszont tiszteletlenség azzal a férfiúval szemben, aki annyi mindent tett irodalmunk 
érdekében. Véleményem szerirt ezeket a kellemetlen megállapításokat kurtítsd rneg és 
szorítsd őket mellékmondatokba, hogy sértő élüket letompítsad" (Szenteleky Kornél irodalmi 
levelei 1927-1933, 1931. VIII . 20-án írt levelébenX Szirmai, mint dolgozatának megjelent 
változata tanúsítja, alaposan megfontolta a szerkesztői tanácsot, s mert megfontolta, hosszú 
éveken át küszködött a ki nem mondott, visszafojtott „igazság" nyomán támadt sérelemmel, 
amely Fekete Lajos és Csuka Zoltán költészetének végérvényes (látszólag őt, Szirmait 
igazoló) „klasszicizálódása" után rapszodikusan tört magárak utat. 

24 Csuka Zoltán költészete, i.m. 
25 Fekete Lajos állomásai, i.m. 
26 A kültelek, Laták István versei, a költö kiadása, K. 1938. 1. sz. 
27 Csuka Zoltán költészete, A „Sötét idők árnyékában" c. könyvének megjelenése al-
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29 Hat holdas rózsakert, Babits Mihály novellái, K. 1937. 3. sz. 
30 Bányai János következtetése, i.m. 

REZIME 

OSEĆANJE I RAZUM U KRITIČKOJ DELATNOSTI KAROLJA SIRMAIJA 

Karolj Sirmai (Szirmai Károly) koji je živeo u začaranom krugu priviđenja razvio je 
i intenzivnu kritičku delatnost u periodu između dva rata. U svojim kritikama on polazi od 
ubeđenja da delu ne daju estetsku vrednost program i budna svest, već psihičko raspo-
loženje i uživljavanje. Pošto je osećanje i razum smatrao za komponente koje se međusobno 
isključuju, njegova kritička delatnost zaustavlja se u oblasti estetike raspoloženja. Ipak je 
njegova uloga očevidna. Jer svi oni koji su u ovim sredinama bili pokušavali da udovolje 
delikatnom zadatku vaspitanja ukusa, iz ovog ili onog razloga, nisu bili prisutni u zbivanjima 
naše književnosti. Kornelije Senteleki (Szenteleky Kornél) je bio umro, Erne Kazmer 
(Kázmér Ernő) se zbog večitcg podozrenja i distanciranja svojih „drugova pisaca" držao 
po strani, a Janoš Herceg (Herceg János) je to učinio svojevoljno. 

Stoga je upravo i značajna kritička delatnost Karolja Sirmaija sa stanovišta istorije 
književnosti. Ali i ne samo sa tog stanovišta. Naime, njegova estetska osetljivost ga je, 
unatoč njegovih prekoncepcija, sačuvala od toga da, povlađujući svom trenutnom ras-
položenju, pogrešno oceni remek-delo ili pak veliča improvizaciju. Bio je čovek od ose-
ćanja, ali nije voleo diletantsku sentimentalnost pa je, ako je to bilo potrebno, i one koji su 
mu bili bliski satirao svojom idealističkom zanesenošću. Rukovodilo ga je maksimalno 
istinoljublje. Taj etički višak, u stvari, kompenzira nedostatke njegovih tekstova i omo-
gućuje im da izađu izvan granica uobičajene impresionističke kritike. 

SUMMARY 

SENTIMENT AND REASON IN THE CRITIQUES OF KÁROLY SZIRMAI 

Károly Szirmai who lived in the magic circle of visions was very active in writing 
critiques in the period between the two wars. In his critical activity he departs from the 
conviction that the aesthetic value of a work does not emerge from the program ard con-
sciousness, but from the spirit and empathy. As he considered sentiment and reason as 
components excluding each other, his critical activity remained in the field of the aesthetic 
of humor. In spite of it, his outstanding role is obvious. For, in this region, all those who 
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had tried to meet the claims of the delicate task to train the taste, for one reason or other, 
dod not take part in the literary events. Kornél Szenteleky had died, Ernő Kázmér was 
keeping off because of the suspicions and reluctance of his „fellow-writers", and János 
Herceg made up his mind to turn a deaf ear to our books. 

It is why Szirmai's critical activity has such an importance from the view-point of 
the history of literature. And not only from this point of view. Namely, his aesthetio sensi-
tivity prevented him, in spite of his preconceptions, to misjudge a masterpiece or tc praise 
a slap-dash work by submitting to his momentary humour. He was a man of sensitivity, 
but he did not like the dilettant sentimentality, and, when necessarv, he struck even those 
who were very clcse to him by his idelialistic eagerness. 
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