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különösségét, emberábrázolásának egypár sajátosságát meg is tudja világítani. 
De alkotó művészetének elemzését csak kerülgeti. Csak tárgyi szempontból 
magyarázgatja Gárdonyi munkáit, a tárgy formálásának jellemző mozzana
taira pedig nem világít rá. Legkevésbbé sikerült, a lényeges iránt legcsekélyebb 
érzéket mutató fejezete a Gárdonyi előadó művészetét ismertető. 

A Gárdonyiról szóló irodalom alapos összeállítása zárja be a könyvet 
•ennek legnagyobb ré3zét azonban készen kapta a szerző. 

Az eddigiekből is kitetszően a szerző érdeme az anyagnak inkább lelki
ismeretes összehordásában, mint szerves egésszé szerkesztésében áll. Nagyon 
sok külsőleges adatot, bő tartalmi tájékoztatókat találunk könyvében, de 
Gárdonyi emberi és írói képe nem néz ránk belőle. Pontos és megbízható, 
de megelevenítő erőnek nem adja bizonyságát. Módszere Gárdonyira vonatko
zólag, hol már annyi előmunkálat áll rendelkezésünkre, bizonyos mértékig 
visszaesést jelent, haladást semmi esetre sem. Ehhez még előadásának némi 
fogyatékosságai is hozzájárulnak: bőbeszédűsége, ismételgetései, pedáns elemez-
getései s közhelyekbe vesző szónokias nekilendülései. Komoly követelésekkel 
fellépő munkában nem szívesen olvasunk ilyen mondatokat: «Tudatalatti 
gyermekkorának szivárványos egét a gond és a nélkülözés komor felhői nem 
árnyékolták be» (5.1.), vagy: «(Egerben) találta fel azt az ideális csendet és 
nyugalmat, melyben Múzsájának megterhelt méhe egyik magzatát a másik 
után hozhatta létre.» (17. 1.) 

A szerző bizonyára a serdültebb tanuló ifjúságnak s a magyar lelkű 
olvasó közönségnek szánta elsősorban munkáját. Úgy vélte, hogy lelkesedé
sével, sőt szeretetének túlzásaival közelebb tudja vinni szívükhöz ennek a 
gazdag és érdekes lelkű írónak alakját. Munkája sok mindenben kifogásol
ható, de lelkesedése, mely vidéki elszigeteltségében ilyen alapos munka 
végzésére s a mai viszonyok közt ily terjedelmes könyv kiadására ösztönözte, 
mindenesetre rokonszenves. TT^K-V T A ma 

Halmi Bódog: Móricz Zsigmond az író és az ember. Budapest, a szerző 
kiadása, 193U. k. 8.-r. 80 1. 

A szerző közel negyven esztendeje szemléli az újabb magyar irodalom 
fejlődését. Ez idő alatt leszűrt tapasztalatait közli azokban az ,írói arcképek'-
ben, melyeket időnkint kiad. Ezúttal Móricz Zsigmondot óhajtja lelki kör-
nyezetvilágába beállítani. Inkább az írót, mint az embert, mert amit erről 
mond, az csak meddő vedelnie Móricz tanácsköztársasági, tőle körül nem 
írt' működésének. Hiába! A megítélésnek nem az a mérője, hogy gyilkolt 
vagy rabolt-e valaki, elég, ha pajtása volt a népbolondító vezetőknek és 
újságot szerkesztett nekik. Azt is hiába próbálja elhitetni a szerző, hogy 
Jászi Oszkár, Kúnfi Zsigmond, Lukács György, Pogány József etc., mint 
a XX. Század folyóirat álmodozói, a „művészetekbe, szép finom kulturális 
könyvekbe fürdetett lelkek" voltak. Inkább az akkori ideológiába mélyen 
meggyökerezni vágyó emberek voltak. Ez magában véve elég kárhozatossá vált., 

7,Puritán igazságra" törekszik. Ezt azonban nem lehet elfogult egyol
dalúsággal elérni. Ellenkezőleg nagyon is sok álismeretet ad hőséről. Fárasztó 
ismétlések, különleges jelzöhalmozások között iparkodik, ennek a tagadhatat-
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lanul nagy tehetségű írónak képét megrajzolni. Mindig más írók rovására. 
Halmi előtt Ady és Bródy Sándor a kivételesen nagyok, kiknek nyomdokába 
Móricz lépett. E két író eredetiségét nem kutatja, míg Gárdonyi, Herezeg, 
Pékár és mások ősképeit erősen hangsúlyozza. Halmi mindig érdekesen és 
bátran ír. Ámde ritkán tárgyilagosan, mert sem a gáncs maga, sem a magasz
talás egyedül, nem mértéke az igazságnak. Elég nagy belemélyedéssel tag
lalja tárgyát. Tudja, hogy Móricz sem a forradalmak előtti, sem utáni sokszor 
úrilag kacérkodó magyar parasztot nem híven rajzolja. Téves képzeteibe 
belelovalta magát és valóságnak tartja Móricz nyers naturalizmusát. Az érzé-
kÍ3égtöl izzó levegő, a szerelmi élet vonaglásainak durva rajza, a szerelmes 
fenevadaknak nyerítései, az erotikum viharzó, féktelen indulatoskodása, mindez 
érdem az ö szemében, s nem bántják öt Móricznak vezércikkszerü párbeszédei, 
írói nembánomsága, az erkölcsiség semmibevevése,- neuraszténiás kitörései, 
az a csupa sár, bűn, félszegség, az életnek a szennye, az állatembernek azok a 
kedvtelései, amelyekkel Móricz müvei tele varinak, s amelyeket hiába akarna 
szláv írók hatására visszavezetni. Mindez ma már a Nyugaton sem, legfölebb 
inkább a Balkánon hat. Halmi ritkán bírál is : a kiválóságok méltatásába 
belefűzi hőse fogyatkozásait is. De hangját ilyenkor tudatosan tompítja és 
mézes ízü szólamokban szinte önti a balzsamot — végül fényes görög 
tűzzel ünnepli az írót. 

Van a füzetnek epilógusa is. Ebben Móricznak mostani állásfoglalását 
ismerteti. Nevezetesen a Nyugathoz való viszonyát. Hirdetett programmja, 
mely a nemzeti optimizmust tolja előtérbe és nemzeti koncentrációt kíván, 
mintha nem tetszenék neki. Inkább a régi Nyugatot szeretné látni. 

A füzet tele van sajtóhibával, a magánhangzóknak botrányos ékezet-
fosztásával és az idegen szavak egész seregével. • -y Cl k A 

Bessenyei György: Tariménes utazása- Szatirikus állambölcseleti 
regény, 1804. Budapest, a Berzsenyi Dániel reálgimn. kiadása. 'E. n. (1930.) 
N. 8-r. 438. 1. 

Az V. ker. reálgimnázium 1929—30. tanévi nyolcadik osztálya 
irodalomtanáruk vezetésével hatalmas kötettel lepett meg bennünket. Nem 
is egészen váratlanul ért egyetlen magyar államregényünk megjelenése — 
noha idestova ötnegyed század óta hevert kéziratban. A lelkes diákokat 
már ismerjük, tanáruk, Vajthó László, buzdítására már kiadták a múlt évben 
Bessenyei Hunyadiját, — vártuk és bíztunk tehát munkásságuk folytatá
sában. Azzal a munkájukkal is méltók a magyar tudományos világ hálá
jára, ezzel a hatalmas kötettel azonban nemcsak komoly munkabírásuk, 
kitartásuk próbáját tették le, hanem csodálatunkat is kiváltották. íme mire 
vihet a lelkesedés tanárt, tanítványt! Amit egy évszázadnál több idő alatt 
nem old meg a tudósok hosszú sora, a tudományos és társadalmi intéz
mények, egyesületek szép száma, azt keresztülviszi egy buzgó tanár köréje 
csoportosuló derék diákjaival; föllelkesítik az egész ifjúságot, megnyerik a 
pártolók, mecénások széplelkü csoportját. 

Nem emeljük ki ennek a lelkesedésnek nagy pedagógiai értékét, maga 
a munka is, amelyet végeztek, eléggé dicséri a munkatársakat. 


