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LEX1K0NSZERKESZT0K ASZTALANAL Szabálytalan sajtókonferencia

Szabálytalan sajtókonferenciáról számol be 
olvasóinak a riporter. Ezen ugyanis — a meg
szokottól eltérően — öt interjú-alany és egy 
riporter üli körül a K o r u n k  szerkesztősége 
tisztesen kopott íróasztalát. A  R o m á n i a i  
M a g y a r  I r o d a l m i  L e x i k o n  ügyéről 
van szó, amely sajtóviták után im m ár a gya
korlati m unka fázisába jutott. A  munka jelen
legi állásáról, a tervekről és a célkitűzésekről 
kérdeztem a szerkesztőbizottság történetesen 
jelenlévő tagjait.

— Először is: k ik  vesznek részt a Lexikon
szerkesztésében?

Balogh Edgár: Nehéz lenne m indenkit felso
rolni, m ert egy körülbelül ötventagú m unkakö
zösség dolgozik a Lexikonon. A munka irányí
tását viszont egy tizenegy tagú szerkesztőbizott
ság végzi, mely név szerinti felsorolásában így 
néz ki: Balogh Edgár, Benkő Samu, Jancsó Ele
mér, Jordáky Lajos, Kacsó Sándor, K ántor La
jos, Láng Gusztáv, Mikó Imre, Réthy Andor, 
Sőni Pál és Venczel József.

— Hogyan oszlik meg a munka a bizottsági
tagok és szerkesztők között?

Balogh Edgár: Talán kezdjük azzal, hogy 
öt m unkakört állapítottunk meg. Az első és 
legfontosabb az irodalmi m unkakör, amelyben 
mintegy tíz m unkatárs dolgozik és amelyet 
Láng Gusztáv vezet. A tudományos m unkakör 
vezetője Mikó Imre, a sajtótörténetié Jordáky 
Lajos, a művészeti m unkaköré Venczel József 
és végül az úgynevezett helytörténeti m unka
köré jómagam vagyok. Persze, az egyes m un- 
körökön belül a m unka tovább osztódik. Pél
dául- a művészeti m unkakörön belül a folklór
problém ákkal Faragó József, a képzőművészet
tel Bar.ner Zoltán és M urádin Jenő, a zenével 
Benkő András és László Ferenc, a színjátszás
sal Kötő József foglalkozik. A helytörténeti 
munkaközösségnek minden jelentősebb erdélyi 
városban van m unkatársa. M indemellett és 
mindezekkel párhuzam osan két átfogó m unka
m enetet állapítottunk meg. 1. A bibliográfiai 
m unka; ezt Réthy Andor irányítja, és célja ösz- 
szeállítani az összes m unkakörök könyvészeti 
anyagát. 2. A repertórium , vagyis a címszavak 
összeállításának munkamenete. Mi kétféle cím 
szót különböztetünk meg; egyfelől vannak sze
mélyi címszavak, vagyis azoknak az íróknak, 
művészeknek, tudósoknak, publicistáknak a 
névsora, akik  önálló címszóval szerepelnek; 
másfelől fogalmi címszavak, amelyek a la tt iro 
dalm i jelenségeket, intézm ényeket tárgyalunk.

— Időben, térben és tárgyát illetően, m ilyen
határok között mozog a Lexikon?

Balogh Edgár: Erre, azt hiszem, egész pontos 
felelet rejlik  a címben. Tehát m i az 1919 és 
1969 közötti ötven év irodalm i anyagát fogjuk 
össze. Persze nemcsak szépirodalmi anyagát, 
hanem a tudományost, m űvészetit és a köziro
dalm at is. Például: Janovics Jenő m int színház- 
igazgató nem kerülne be a Lexikonba, de m int 
szinháztörténész igen. Vagy: Gy. Szabó Béla, 
aki m int grafikus nem került volna be, szin
tén címszót kap, m int „könyves em ber“. Persze 
az ötven évben való gondolkozás más problé
m ákat is felvet. I tt  van m ind járt a Benedek 
Eleké. Életének és m unkásságának 'java az 1919 
előtti időszakra esik, és csak tíz esztendőt él 
Romániában. Mi nem  tárgyaljuk  az egész éle
tet és életm űvet arányos részletességgel, nálunk 
a hangsúly a rra  az időre esik, am it Rom ániá
ban töltött. De sok ilyen eset van. Az Áprilyé 
is például, aki a második világháború u tán  M a
gyarországra költözött. I t t  is azonos az elv. 
Tehát: mi nem akarjuk  helyettesíteni a Ma
gyar Irodalmi Lexikont, mi a rom ániai élet
keretben lezajlott m unkákra koncentrálunk. És 
szerves része anyagunknak a fordításirodalom  
is, amely a rom án irodalom értékeit közvetí
tette  a magyarság felé.

— Térjünk akkor rá az egyes m unkakörök
tevékenységére.

Láng Gusztáv: Az eddigi m unkáról csak any- 
nyit, hogy fél éven keresztül heti gyűléseken 
kialakítottuk a konkrét m unkam enet m ellett a 
Lexikon profilját is. Irodalomközpontú lexikont

akarunk szerkeszteni. Ilyen értelem ben bizo
nyos aránytalanságokkal is szám olnunk kell, 
m ert például a sajtóot gánumok közül főleg 
azok kapnak nagyobb teret és hangsúlyt, ame
lyek irodalom történeti szerepet töltöttek be. A 
tudományok közül pedig elsősorban a humán 
tudományok: folklór, irodalom történet, törté
nelem. A Lexikon gerincét tehát a szépiro
dalommal foglalkozó címszavak adják. A m un
kának ilyen értelem ben kettős funkciója lesz:
1. irodalom történeti összefoglaló, értékelő; 2. tu 
dósító, adatközlő, számba vevő. Az első funk
cióját azáltal teljesíti a Lexikon, hogy a kész, 
lezárt életm űvekről irodalom történeti értéke
lést nyújt. A m ásodikat úgy, hogy a Lexikon
nak az irodalom kataszterévé kell válnia, vagy
is a pályájuk kezdetén tartó, irodalom történeti 
jelenségként még nem kezelhető fia ta l tolifor
gatóknak is szerepelniük kell a címszavakban... 
Ennyit a személyi címszavakról. A fogalmi 
címszavakról is valam it. Ide bekerülnek bizo
nyos irodalom történeti polémiák, például az 
1929-ben zajlott „vallani és vá lla ln i“ vita. Fon
tosak az intézm énytörténeti címszavak, m int 
amilyen Erdélyi Szépmíves Céh, M unkás A the
naeum, irodalm i társaságok. Ezek m ellett 
m egtalálja az olvasó az olyan elm életi fogal
m akat is, m int az avangardizm us. Csakhogy 
mi nem szándékozunk fogalmi m eghatározáso
kat adni, mi az avangardizm usnak a rom ániai 
m agyar irodalom ban való jelentkezéséről 
írunk.

— M iután a romániai magyar irodalom k i
csit m indig folyóiratközpontú volt, fe lté te le
zem, a Lexikon szerkesztésében nagy szere
pet kapnak a sajtótörténeti kutatások.

Jordáky Lajos: A sajtótörténeti anyag bizo
nyos vonatkozásban valóban kiegészíti az iro
dalmat. Az ötven év m inden sajtó term ékét á t
tanulmányozzuk, nemcsak a napi- és hetilapo
kat meg folyóiratokat, hanem a naptárakat, al- 
m anachokat, évkönyveket is. Függetlenül attól, 
hogy egy-két számot éltek meg vagy több év
folyamot. Így aztán mintegy kétezer sa jtó ter
mékkel kell számolnunk. Természetesen ezek 
mindegyike nem kaphat önálló címszót, e rre  el
sősorban az irodalm i lapokat és a jelentősebb 
napi- és heti lapokat érdem esítjük. De lesznek 
ilyen cím szavaink: színházi lapok, film m űvé
szeti lapok, zenei lapok stb. Külön címszó alatt 
foglalkozunk például a népegészségügyi lapok
kal is. Igen nagy figyelmet szentelünk a kü
lönböző irányzatú munkásmozgalmi és szak- 
szervezeti sajtónak; ötven év a la tt több m int 
négyszáz ilyen legális vagy illegális újság je 
lent meg. Köztük van olyan is. am elyben a 
m unkásirodalom  csíráit lehet fellelni; például 
az 1932—33 között Józsa Béla és Nagy István 
szerkesztette írja tok  című illegális folyóirat, 
amely szám onként hatvan oldalon jelent meg 
és három  számot é rt meg. De számos jelentős 
legális term éket is számon tartunk : a kolozs
vári Fáklyá-1 és Romániai Népszavá-1, a M a
rosvásárhelyen megjelent- Marosvölgyi m un- 
kás-t, a brassói Világosság-ot. Érdekes sajtó tör
téneti jelenség a két, illetve három  nyelvű ro 
mán, magyar, ném et folyóiratok. A nagyváradi 
Auróra például, melynek egyik szerkesztője Sa
lamon László volt. A sajtótörténeti anyag sok
ban gazdagítja az irodalm it. Számos írónk van, 
aki lapot is szerkesztett: Tompa László, Szent- 
imrei, Kacsó Sándor, Nyíró. De van sok olyan 
publicistánk is, aki nem fe jte tt ki irodalm i 
aktivitást, m unkássága mégis jelentős és fon
tos. Szász Endre, a Keleti Újság szerkesztője 
és Paál Árpád, vagy szocialista oldalon Józsa 
Béla, Hoffer Géza. Jelentős m értékben hoz
zájárulnak az irodalom történeti anyag gazda
gításához a kisvárosokban m egjelent újságok. 
A Zilahon m egjelent Szilágyság például annyi 
Ady-adalékot tartalm az, hogy legépelve m in t
egy 1000 oldalt tesz ki. De más vonatkozásban 
is fontos a vidéki sajtó tüzetes kutatása. Sok 
írónk vidéki lapokban indult, m int M arkovits 
Rodion, aki Szatm áron kezdett; nos. Szatmáron 
a két világháború között m integy 90 sajtó ter
m éket ta rtanak  nyilván.

Benkő Samu: Egy általánosabb jellegű köz
bevetésem volna. A Lexikon nem akar az öt
ven esztendő dísztemetkezési helye lenni. Mi 
nem a szellemi élet em lékm űveit faragjuk, h a 
nem azt szándékszunk m egm utatni, hogy mi 
volt és az m it ér. A szellemi jelenség mai funk

ciójából kiindulva, m egm utatjuk annak törté
nelmi töltését.

Láng Gusztáv: Ugyanis itt egy egészen sa já
tos helyzet áll elő. Egy szaklexikon mindig az 
illető tudományág összefoglalása. Mi irodaimi 
lexikont szerkesztünk olyan körülm ények kö
zött, am ikor irodalom történetírásunk nem ju 
tott még el az összegezésig. Tehát a Lexikon 
egy kicsit az irodalom történeti m unka előfutá
ra és ösztönzője is egyben. Ebben rejlik  a ku 
tatóm unka nehézsége, de a fontossága is.

Benkő Samu: És ha m ár a sajátosságoknál 
tartunk, hadd folytatom egy másikkal. A rom á
niai szellemi élet egyik sajátossága a különbö
ző művelődési területek összefolyása, összemo
sódása. Ez tulajdonképpen gyengeség, de ez le
hetővé teszi ugyanakkor azt is, hogy m indent 
irodalmi keretben láttassunk. Könnyebben 
m egtalálhatóak a bekötő szálak, amelyek előző 
hagyományokhoz kötnek. Itt van egy címszó: 
a Bolyaiak emlékezete, amely a la tt a két nagy 
m atem atikusnak, úgy is m int szimbólumnak, a 
rom ániai szellemi életben való jelenlétét, h a tá 
sát követjük nyomon. Példa rá Ady. Ady nem 
esik bele a tárgyalt időbe, de az A dy-kultusz 
címszó a la tt szerepelni fog, s ebben tisztázzuk; 
melyik nemzedék hogyan viszonyult hozzá, kik 
tagadják, kik követik, milyen volt a hatása a 
mi irodalm unkra.

— Hány címszót tartalmaz majd a L exikon1

Venczel József: Körülbelül ezer-ezerkétszáz 
címszót, de ez a kérdés még nincs lezárva. A 
repertórium  ötletet ad a m unkatársaknak és 
ugyanakkor rendszerezi eredményeiket. Igen 
fontos itt a különböző m unkakörök ku ta tása i
nak koordinálása és a szintézis-terem tés. Egy- 
egy címszóban például több m unkakör k u ta tá 
sának az eredm énye összegeződik, m ert az 
egyes személyek, intézm ények vagy jelensé
gek különböző m egnyilvánulási form ákban á l
lanak elő. Egy író m unkásságát tanulm ányoz
hatja  m ondjuk a tudományos, az irodalomi és 
a sajtó-m unkakör párhuzam osan, de az ered
mény mégis egy címszó a la tt jelentkezik. Ilyen
form án a repertórium  a szerkesztés végső fo r
m áinak előkészítése. A repertórium  ugyanak
kor szükségessé teszi a bibliográfiai m unkát. 
Ez a dokum entációs és tervező m unkakör á l
landóan kölcsönösen h a t egymásra.

Balogh Edgár: Ehhez kapcsolódik még a 
kérdőív, am elyet m ár kiküldtünk az íróknak, 
s am elyben az író emlékszik munkásságáról. 
Sajnos, igen gyakran rosszul, pontatlanul. Ezért 
m inden címszó író ja m egkapja egyfelől a b ib
liográfiát, másfelől a kérdőíven a személyi ada
tokat, s rá  az a feladat hárul, hogy ellenőrizze 
az adatok helyességét és újraolvassa, értékelő 
vizsgálat alá vegye a művet.

— F ényképeket is közöl a Lexikon?

Balogh Edgár: Csak az elhaltak  fényképeit 
vagy irodalom történeti é rtékű  csoportképeket. 
És term észetesen könyvcímlapok, kéziratok, il
lusztrációk hasonm ásait. Még valam it le kell 
szögeznem: kerü ljük  a lexikonok nyelvét ne
hézkessé tevő rövidítéseket. Olvasmányos lex i
kont szeretnénk szerkeszteni.

Venczel József: A repertórium ban olyan cím 
szavak is szerepelnek, am elyek épp ezt a célt, 
az olvasmányosságot szolgálják. Például: íróink  
ars poéticája.

— Mit hasznosítanak előző lexikonszerkesz
tők tapasztalataiból?

Venczel József: Elsősorban felhasználjuk az 
előző lexikonok adatait. Osvát K álm án Erdélyi 
Lexikonára  gondolok itt, vagy az 1934-ben Er
délyi Monográfia címmel m egjelent képes lexi
konra, am ely az O svátét igyekszik kiegészíteni.

Balogh Edgár: Term észetesen: az előző lex i
konszerkesztőket é rt b írálato t is hasznosítjuk. 
A Magyar Irodalmi L exikonból sok név kim a
radt. Ennek elkerülése végett diákcsoportok 
tanulm ányozzák az egyes folyóiratok kollek
cióit, és m indenkit, aki csak egy cikket is írt, 
felvesznek egy névsorba. A helytörténeti m un
kakör tagjai „helyi nagyságokra“ h ív ják  fel a 
figyelm ünket meg helyi sajátosságokra. Az 
egyes városok irodalom történeti szerepéről is 
írunk  a Lexikonban. B ukarestnek m ár a két 
világháború között is jelentős szerepe volt. Ott

m űködött a Koós Ferenc Kör, ahonnan Szem 
lér Ferenc elindult. Vagy ott van Nagyenyed 
ahol egy időben könyvkiadó is működött. Sepsi’ 
szentgyörgy, am elynek ma érdekes fiatal író' 
csoportja van. Sajátos jelenség, hogy időnként 
az irodalm i gócok eltolódnak. Az avantgárd» 
központja kétségtelenül A rad és a Szántó 
György Periszkóp  ja. Egy-egy alkotó jelenléte 
irodalm i jelleget ad egy városnak. Váradnak 
Tabéry és H orváth Imre. Tem esvárnak Franyó 
Zoltán, Brassónak a két háború között a Bras
sói Lapok és Kacsó Sándor vagy Szemlér Fe
renc. Jellegzetes irodalom történeti jelentőségű 
falvaink is vannak: Kisbacon, Mészkő, Alsóko- 
sály, Csúcsa, Sztána.

— Hány kötetre tervezik a Lexikont?

Venczel József. N yom tatásban több m int ezer 
oldal lesz. A kötetek száma a nyom datechniká
tól függ.

— Szám ításaik szerint m ikor jelennék meg?

Balogh Edgár: Az Irodalm i Könyvkiadóval 
kötött szerződésünk értelm ében 1970-ben kell 
á tadnunk a kéziratot és 1971-ben jelenne meg. 
Addig azonban egy ívnyi terjedelem ben ki
adunk egy prospektust, válogatott címszavak
ból, 1970 elején, amely a stílus-norm ákat lesz 
hivato tt kialakítani. M ert a Lexikon stílusának 
a k ialakítása nem egyszerű kérdés: tömörnek, 
ökonom ikusnak kell lennie és ugyanakkor ol
vasm ányosnak is.

Beszélgetésünket itt m egszakítottuk. ígéretet 
teszünk azonban az olvasóknak, hogy ezekre a 
nagyon fontos és egész közéletünket érintő 
kérdésekre még visszatérünk — a tájékoztatás, 
de ha eredm ényesnek ígérkezik, az alkotó vé
leménycsere és vita igényével is.

HUSZAR SÁNDOR

Rusu Ştefan: Anyaság

(Folytatás a 3. oldalról)

en a rra  szeretnék utaln i ezzel 
az írásjellel, hogy a Város a 
ködben  elsősorban épp annyi
ra  nem városregény, m int 
ahogy a gyermekkor regényé
nek is csak nagy leszűkítés 
árán  mondható. Persze, város
regény is, m int ahogy a gyer- 
meklélek világa szempontjából 
is elemezhető; hiszen a szerző 
megírja utószavában, hogyan 
fogott tollat egy irodalom törté
neti pillanat szociográfiai ú j
donságainak hatására, s ho
gyan akarta  megírni, fa lu ra j
zok példáját követve, egy kis
polgári világ válságának a mo
nográfiáját. De hát néhány 
„erdélyi em lékíró“ mellé is 
odaállíthatnánk Méliusz Józse
fet, m ert azoknak önkínzásig 
v itt vallom ásaival is társulnak 
bennünk e családregény és e 
városkép profetikusán leleple
ző sorai. És éppen ebben a 
profetikus-indulatiságban kö
vetkezik be a líraiságnak az a 
győzelme, am elyet ez a regény 
példáz legjobban a romániai 
m agyar irodalom ban.

Csakhogy: am ikor legbizo
nyosabbak lehetünk arról, 
"hogy az epikum ot k ihajíto tták  
egy bizonyos korízlés ajtaján , 
akkor lép vissza csendesen, 
anélkül, hogy felhívná m agá
ra  a figyelmet, ez az epikum 
az  ablakon.

A rról van  ugyanis szó, hogy

például m inél kevésbé m inő
sítjük  regénynek olvasás köz
ben a Város a ködben-t (azaz 
minél világosabban látjuk, 
hogy analitikus esszével van 
dolgunk), annál inkább re
gényszerű összhatást é r el ben
nünk ez a szekáns anti-epika. 
Tényleg a líraiság kiteljesedé
se epikánkban a le tűn t p illa
natoknak ez a lehető legszub- 
jektívebb ú jraalkotása; ugyan
akkor azonban társadalm i 
összképe, hatása semmivel 
sem szegényesebb, m int bár
miféle, eddigi konvenciókból 
táplálkozó epikáé. Sőt!

Nincs különben semmi meg
foghatatlan ebben; ne m iszti
fikáljuk  el ez alkalom m al se a 
szerző „ titka it“ . A m it ugyan
is mások a narrációra, a cse
lekményre, a konfliktus vagy 
a jellem  kibontására bíztak, 
azt a funkciót teljesíti ebben 
a. regényben a felm érhetetle
nül felnagyított p illanat ex
presszivitása. És ez az a pont, 
am elynél Méliusz József túllép 
a Proust varázskörén, illetőleg 
prousti ind ításait az expresszi
onisták irányába fejleszti to 
vább. Nem véletlen, hogy a 
Város a ködben  ügyét Dési- 
Huber István karolta  fel a 
legnagyobb szeretettel annak 
idején; legközelebb ő érezhet
te magához ezt a prózát. És 
mindenki, ak it m űvészként 

'vagy  m űélvezőként elértek  a 
tízes és húszas évek ném et és

magyar expresszionistáinak — 
grafikusainak, festőinek, köl
tő inek— egy m űvészettörténeti 
pillanatot m indennél jobban 
jellemző sokkhatásai.

Ezzel pedig elérkeztünk M é
liusz József regénye legművé
szibb (és kevésbé művészi) 
elemeinek a m eghatározásá
hoz is.

Fentebb utaltam  arra, hogy 
az író  emlékeinek ősanyagából 
hogyan jegecesednek ki adott 
pontokon, egy-egy action gra- 
tuite-szerű impulzus hatására 
azok a nagyjelenetek, amelyek 
modern építészeti megoldás
ként mintegy vállukon hordoz
zák kavargó fejezetek m inden 
terhét. Nos, ezeket a nagyje
leneteket bátran  hasonlíthatjuk 
az expresszionista grafika je l
legzetes alkotásaihoz, amelyek 
bizonyos részletek felnagyítá
sával új rendet terem tenek 
belső világunkban. Az az ac ti
on gratuite-szerűség „ebben az 
expresszív képalkotásban tehát 
— éppen m ert a lélek legmé
lyéről feltörő, váratlan  dönté
sek eredm énye — valójában a 
társadalm ilag elkötelezett m ű
vész alkotói te tté t jelzi; ez a 
regény ezekben a drám ai nagy
jelenetekben nyeri el igazi é r
telmét. Az „időben látom ássá 
a lakult“ pillanat bennünk vá
lik tulajdonképpen igazzá. 
K onkrét történetiségében és 
társadalm i tendenciozitásában 
éppen úgy, m int hum án h ite 

lében. Ezek Méliusz József 
prózájának a csúcsai.

O tt vannak  viszont a sokak 
á lta l kérdésessé te tt és számom
ra is kérdéses publicisztikai 
k itérők . . .  Nem álta lában  a 
publicisztikai hevület a Város 
a ködben  oldalain, m ert enél- 
kül elképzelhetetlen lenne a 
költő belső utazása. Hanem 
azokra a néha paroxizm usig 
fokozott kom m entárokra gon
dolok, am elyekkel az író  még 
egyszer (vagy ú jra  meg ú jra : 
tízezredszer is) epét, savat, kö
vet szór m indarra, am it amúgy 
is m egsem m isített m ár regé
nyének m inden részletével és 
egészében.

Stílustörténetileg kétségtelen 
számomra, hogy ezek a publi
cisztikai kitérők a  m űvészet- 
történetben „aktiv istának“ ne
vezett expresszionista avan t
garde egykori fegyvertárából 
valók, s eszm etörténetileg egy 
adott — a népfront előtti — 
korszak harcos írásm űvészeté
re u ta lnak  vissza, amelynek 
képviselői becsületbeli köteles
ségüknek tarto tták , hogy lép- 
ten-nyom on „megbotránkoz
tassák“ a kispolgári-polgári 
em lékekkel terhelt olvasót. És 
nem  is az a kérdés számomra, 
hogy az a mai olvasó, aki a 
szocialista hum ánum  kiteljese
désének az eszmevilágában él, 
hogyan asszim ilálja tegnapi 
barikádharcoknak ezeket a 
legextrém ebb vetületeit. M ind

ez tudniillik  az egész kérdés
nek csak az egyik oldala. Ami 
viszont a legfontosabb a re 
gény értékelése szem pontjából: 
vajon szerves részei-e ezek a 
publicisztikai kitérők Méliusz 
József kollázstechnikával k i
alak íto tt művészi képeinek, 
vagy keletkezésük p illanatá
ban is k á rá ra  voltak  m ár ezek
nek a képeknek? Azt hiszem, 
ezzel az utóbbi esettel állunk 
szemben. A rról a különbség
ről van itt szó (Méliusz regé
nyén belül is), am i például 
B recht színpadát B recht szín
padává te tte  (többek között) a 
Piscatoréval szemben. M ert 
Brecht színpadán a publicisz
tikai elem m indig része a k i
teljesedő expresszív művészi 
képnek, Piscator viszont nehe
zebben tud ja  művészileg asszi
m ilálni — a sa já t kom m entá- 
rait. Ugyanígy: a lélekvándor
lásait m egrendítő-keservesen 
újraélő Méliusz toronym aga
san felette áll az önm agát 
megkommentáló írónak.

Ezért nem eléggé egyenletes 
művészi teljesítm ény ez a leg
indulatosabb regényünk. M ert 
lávaszerűségében helyenként 
form átlan. Illetőleg: form át- 
lansága nincs m indig a láren 
delve a form átlanságból új v i
lágot teiem tő alkotó művésze
tének. Ezt a form átlanságot te 
hát nem azok oldaláról kifogá
solom, akik  más konvenciók
ból kiindulva idegenkednek

m ondjuk a Város a ködben 
írásm ódjától. A ttól idegenke
dem, ami ha részletekben is, 
ha csak p illanatokra is, de el
tak arh a tja  előlem e regény lé
nyegét.

Nemcsak a gyerm ekről szóló 
regény ez, á llap íto ttuk  meg 
fentebb, hanem  partraszállás 
mikrokozm oszunk feltáratlan 
tájain . Nemcsak városregény, 
tehetjük  ehhez m ost hozzá, ha
nem egyenetlenségeiben is 
rendkívül jelentős esszeiszti- 
kus vallom ás arró l a tragikus 
életérzésről (arról a levezethe- 
tetlen feszültségről), amely 
azokat fogta el, ak ik  tisz
tán  lá tták  egy ellenforra
dalm i világ lényegét a fasiz
mus közép-európai előretöré
sének éveiben, s a végső ki
bontakozásba vetett hitüket se 
veszítették el soha e^y pilla" 
na tra  sem, de egyre jobban 
m egsejtették azt is, micsoda 
kataklizm ákon á t vezet az út 
— az ő egyéni ú tju k  is — 3 
világtörténelm i kibontakozás 
felé. Nemcsak „város a köd
ben“ , nem csak Tem esvár az el
ső világháborúban, nemcsak 
kisváros- és kispolgár-kutatás 
a falukutatások idején, hanern 
mindebben és m indezen jóval 
túl is közvetett, de annál d rá
maibb vallom ás azoknak a lel- 
kületéről, akik az em bertelen
ség egyre fullasztóbb ködében 
élethalálharcra  készültek őr
helyeiken az em berért, az em-
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