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Szeretet, megértés — és pontosságra törő 
mértéktartás jellemzi azt a szép esszét, amely-
lyel Illés László bevezette Havas Endre válo
gatott írásai kötetét. Szeretet, mondjuk, 
mert Illés szemmel láthatóan rokonszenvezik 
a tragikus sorsú költővel, megértő, szánakozó 
gonddal írta meg zaklatott életének történe
tét, ifjúságának, útkereséseinek a Kommu
nista Párttól való 1934-es elszakadásának, 
majd a londoni emigrációban való újbóli 
találkozásának, továbbá felszabadulás utáni 
politikai és irodalmi tevékenységének törté
netét. Van abban valami imponáló, hogy 
1949 nyarán, amikor Károlyi Mihály, Magyar
ország-párizsi követe, nem vállalta tovább 
az ország képviseletét, akkor Havas, a 
követség I. tanácsosa „néhány munka
társával ellentétben hazahívását kérte" (A 
Rajk-per után vagyunk.). És feltétlen mo
rális bátorságról, hithű kommunista szel
lemiségről tanúskodik az a tény, hogy ekkor 
írta meg a Vers a párthűségről című köl
teményét. 

Szeretet jellemzi az esszét, de ez a szána
kozó szeretet egyáltalán nem vezeti félre 
Illés Lászlót, a kritikust és az irodalomtör
ténészt. Helyesen állapítja meg Havas iro
dalomtörténeti helyét, akire kezdetben Kas
sák Lajos hatott igen erősen, később pedig 
mérsékeltebben József Attila. Havas nem 
volt számottevő költő, válogatott műveinek 
kiadása mégis helyes volt, és nemcsak a kegye
let jogán. Az a tény, hogy versein előbb 
Kassák, majd József Attila hatása mutatható 
ki, jellemző tünete nemcsak a szocializmus 
eszméi felé orientálódó költők útkeresésének, 
hanem számos olyan költőnknek is, akik 
a maguk módján magukévá tették a népfront
gondolatot. Továbbá: egyes költeményei, for
dításai, prózai írásai határozott tehetségről 
tanúskodnak. És bár — többek között túl
írtságuk miatt — igazán jelentős művel nem 
gazdagította irodalmunkat, mégis vannak 
felejthetetlen sorai. Utolsó költeménye a Vers 
a párthaségről minden hibáját megmutatja: 
a bőbeszédűséget, a közhelyszerűséget, az 
erőtlen képeket, szerkesztésbeli gyöngesége-
ket, utolsó szakaszának áforisztikus tömör
ségében mégis igazi költő szólal meg: 

„A hűség nemcsak hűs és jó, 
de gyötrelem, 
nemcsak hömpölygő folyó, 
könyörtelen." 

Havas Endrének, mint költőnek az emlékét 
ez a szakasz és néhány hozzá hasonló őrzi. 

Ferenczi László 

Kellér Andor két könyve. író a toronyban. 
Bp. 1958. Szépirodalmi K. 235 1. — A titkos 
lakó. Bp. 1962. Magvető K. 272 1. 

A közelmúltban elhunyt Kellér Andor 
utolsó éveiben több olyan könyvet írt, ame
lyekben a fiatalabb kortárs emlékeit idézi 
fel ismert személyiségekről, köztük híres 
írókról. Könyveit az irodalomtörténész is 
haszonnal forgathatja és mindenesetre szó
rakozást talál bennük, különösen e két 
kötetben (író a toronyban, A titkos lakó)'. 
A két kötet közül az előbbi az erőteljesebb^ 
frisebb munka, különösen értékes a kötet 
Szomory-portréja. A titkos lakó már fárad
tabb kötet, sokszor önmagát ismétli. 

A két könyv egyike teljesen (író a to* 
ronyban), a másik nagyobb részében írókról 
szól: a szemtanú bizalmas hangján meséli el 
élményeit azokról, akik közelében valami
lyen helyet kaptak. A kellemes, rutinos 
újságíró apró, csattanós történetei legtöbbször 
remekül szórakoztatják az olvasót — de 
többnyire a szereplő író rovására. Az ábrázolt 
„nagyok" bogaras különccé, elviselhetetlen 
vagy nevetséges őrültté válnak. 

Erdeme azonban, hogy sikerül a kor 
légkörét megteremtenie, kitűnően adja vissza 
a század első évtizedeire jellemző „ember 
embernek farkasa" életformát. Nem széles
körű a korkép: polgári szemszögből, a polgári 
élet sodrában élő írók köre ez, de nem is feladata 
az értékelés. Humora kesernyés, jellegzetesen 
pesti humor, amely jól szolgálja a felszín 
könnyed, szórakoztató ábrázolását. Nem 
téved a nehéz vagy „kényes" kérdések útjára, 
nem kutatja a lényeget, csak tüneteket mutat 
meg. Nem kérhetünk számon többet, mint 
amennyit nyújt: könnyűre vágyó igényeket 
kielégít, az irodalomtörténet szórakoztató 
könnyű műfaját művelte. 

Sinka Erzsébet 
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