
KÖNYVISMERTETÉS. 

Sík Sándor: Zrínyi Miklós. Budapest, Franklin, é. n. (1940). 8-r., 
177, 1 1. 

A két nemzedéknek, Pázmányénak és Zrínyiének őrségváltása a célki
tűzés megváltozását is jelentette. Pázmány befejezte föladatát. A katolikus 
restauráció megtörtént, a hitviták elüllek, vagy legalább is háttérbe szorultak, 
hogy helyet adjanak a nagy nemzeti életkérdésnek: a török elleni hadjáratnak. 
Épen Sík Sándor mutatott rá, hogy a pogány kiverése, mint végső eszmény, 
már élt Pázmány álmaiban is: a XVII. század második fele már mintegy 
beidegezve nevelkedik ennek végrehajtására és senki jobban, mint Pázmány 
nagy tanítványa, Zrínyi. Az egyházpolitikai harcoktól a magyarság életakara
tának igazi megnyilvánulásához a fordulatot ö teremti meg s nem rajta 
múlott, hogy Buda visszavétele s a török hódítás visszaszorítása, vonalának 
visszagöngyöíítése nem az Ő eredménye lett. Az ezért küzdő akarat megtörése, 
szándékainak elgáncsolága az a tragikum, amelyet Sík Sándor könyvében 
a tőle megszokott művészetével mutat be. 

Szép Pázmány-életrajza után nemcsak hivatva, hanem kötelezve volt 
rá, hogy ezt a Zrínyit megírja : Pázmányt, a már «megállapodott aggastyánt, 
a higgadt államférfit, a békesség és az egyensúly emberét» az a még serdülő 
ifjú váltja föl, aki az imént még ott ült asztalánál, aki tele van cselekedni 
vágyással, a brebiri grófoktól örökölt elszánt akarattal, harci vággyal, lelke
sedéssel s aki megtelt egy nagy műveltség szeretetével, mindezen felül pedig 
tudatos, lángoló magyarság tüzével. Ehhez a Zrínyihez vezet Sík Sándor 
munkája. Nem új életrajzi adatokkal, sőt nem is részletek ismertetésével. 
Eddig is megismert írói jelleme szerint most megjelent munkájának is fő
erénye a hősébe való beleélés művészete. Az irodalomnak alapos és gondos 
átszürése után hőséről kialakult, szabatos képbe egész lelkével beleéli magát: 
belülről igyekszik őt a maga lelkesedésével megvilágítani s a meggyőzés 
hevével mutatja meg, hogy milyennek láfja Zrínyit. Néhány vonással meg
rajzolja a milieu hatását, a korszellem és emberek befolyását, hogy azokon 
túl vetítse lámpáját magára a lángészre, mint igazi magyarázatra. így látjuk 
meg a gráci kollégium vagy Pázmány, a barokk szel'em vagy Róma tagad
hatatlan visszfényét, sőt színeit Zrínyin és alkotásain: de megvilágításból és 
a köntösből kiéleződik a nagyszerű egyéniség, meg nem hajló hivatástuda
tával, példátlan cselekvésakaralával és szenvedélyein uralkodó, mert célra
törő kvŐ méltóságával. 
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Mindezt 10—11 íven úgy, hogy az egész Zrinyit: az embert, a hadvezért, 
az államférfiút, a költőt és a hadtudományi írót közelünkbe hozza, küzdelmes 
feladat volt megírnia. S még egy nehézség várt reá: a könyv magas szín
vonalúnak, de mégis a nagyközönségnek kellett, hogy készüljön — egy 
-csapással szakembereknek és nem-tudós, a részletekben nem jártas olva
sónak. Essayt kellett írnia, amelyben minden benne legyen. Nem kell mon-
-danunk: Sík Sándor megfelelt feladatának e terén is. A jól egységbefogolt, 
élménnyé erősödött anyagot arányosan tagolva, nem lankadó lendülettel s olyan 
megkapóan dolgozta fel, hogy szinte drámai erővel ragad magával a fejezeteken 
át a tragikus végig. Mindenhez van jellemző szava s mesteri módon fegyelmezi 
magát, hogy többet ne mondjon, mint amennyire céljaihoz szüksége van. 
A fejezeteknek egy-egy költői módon választott címe is jellemzően irányítja 
az olvasó hangulatát; a Zrinyi körül élő emberek képe is kitűnő. Különösen 
Zrinyi nevelőanyjának, Poppel Évának, második feleségének, Löbl Zsófiának, 
Lippay érseknek és Montecuccolinak mindig pár mondatba sűrített jellemzése 
meleg és sikerült: de az egész könyvben élet van. Mert, mint rámutattam, 
Sík Sándornak élmény volt maga a munka. Részletek ismertetésébe nem 
bocsátkozunk. Csak egy-két mozzanatot emelünk ki. Ilyen a Zrinyi előadá
sának közvetetlenségét hirdető részlet; ilyen annak bizonyítása, hogy Aranyig, 
Keményig senki sem tudott úgy tömegeket hősnek szerepeltetni s mozgatni, 
mint Zrinyi; ilyen a jelenetek couleur locale-jának eszméltetése. Sokat mond 
az, amit az alapeszméről fejteget: Sík Sándor túlzásnak látja egy- és más
felől is az eddig uralkodó két fölfogást, Beöthyét és Riedl Frigyesét, általában 
túlzásnak látja az alapeszme jelentőségének kiélezését: szerinte a Szigeti 
•veszedelem egy magyar és egyénileg is nagyszerű alakban jelentkező barokk 
vízió a keresztény hősről. De Sík talán maga is túloz, mikor az ég és pokol 
harcát látja az élethalál-küzdelemben s Isten győzelmét a pokol felett. S vég
eredményül a vízióban maga is szimbólumot lát: «Zrinyi a magyarság jobbik 
lelkének megtestesülése, azé, amelyikért az Isten megkegyelmez.» Ennek 
a jobb kereszténynek, jobb magyarnak kegyelmez meg az Isten. Nem vér-
tanúságáért, hanem vértanú-példájáért, vitézi példájáért kegyelmez meg Isten 
a hozzá hasonlóknak — íme: nem Beöthy, nem Riedl alapeszme-tanítása ez, 
de mégis csak alapgondolathoz, annak jelentőségéhez jut el Sík Sándor is. 
Az éles, majdnem szoborszerű, tömör rajznak tehát vannak eszméltetö, de 
vannak — természetesen — vitatható részletei is. A nagyvonalúságnak követ
kezménye, hogy egy-egy kis részlet hiányzik, egy-egy problémát inkább 
elhagy, mint hogy részletekbe bocsátkozzék. Zrinyi a Szigeti veszedelmet 
«egy csendes téli estén» kezdte. «Mikor belefogott, talán nem is gondolta 
komolyan. Még nem sejtette, mi lesz belőle.» Hol itt a vízió ? S mikor volt 
«z a csöndes este: 16M-ben, vagy 1645-ben? Miért nem mondja meg, mikor 
ment Zrinyi Grácba? Talán közelebb kellett volna hozni Zrinyi Pétert is: 
a költő életében, sőt lelkivilágában több szerepe volt, mint pl. Nádasdinak, 
akiről aránylag többet beszél. 

Csak egy-két szerény megjegyzést vetettünk föl, s nem a mesteri munka 
kisebbítésére, hanem azért, hogy egyetlen komoly hibáját megmutassuk. Az író 
már többször hangoztatott szubjektív tehetségével jár, hogy a cél felé ragadva 
az olvasót, hevületében helyenként kissé rapszodikus. Ez a szépséghibája 
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előadásának is megvan. A sok rövid mondat s a sok jelen idö — elbeszélés 
helyett megjelenítés — helyenként nyugtalanná teszi a különben arányos 
jól átgondolt és felosztott egészet. Ezt meg kell szokni olvasás közben 
Egyébként csak a legjobbat mondhatjuk az új Zrínyiről, amellyel az erre 
leghivatottabb tudós érett művészete gazdagította tudományunkat. 

GÁLOS REZSŐ. 

Justh Zsigmond naplója. Sajtó alá rendezte, bevezető tanulmányokkal 
és jegyzetekkel ellátta Halász Gábor. (Budapest, 1940.) Athenaeum-kiadás.-
Nagy 8-r. 429 lap. 

Az ötvenévi kéziratos vesztegzár alól felszabadult irodalmi müvek meg
jelenése az olvasóközönségben a kíváncsiságnak meglehetősen alantas és 
tisztátalan fajtáját szokta felébreszteni: «szenzáció»-t, «indiszkréció»-t vár és 
remél a legtöbb olvasó. Reményükben rendszerint csalódnak, mert Ötven év 
csakugyan majdnem mindig elegendő a botrány-csirák elfojtására, s ha mégis 
akad egy-két «botrány-képes» adat vagy részlet, ezeket a lelkiismeretes kiadó 
úgyis kigyomlálja. 

A múltkori világháború utolsó évében Tompa Mihály Fekete könyvének 
felnyitási határidejekor kezdett izgulni a közkiváncsiság; már maga a cim 
is reménykeltő volt, a jászóvári egyházi «hiteleshely»-re sokan elkísérték 
gondolatban azokat, akik a zárt iratcsomag felnyitására illetékesek voltak* 
A felajzott várakozás igen sovány táplálékot kapott a poszthumusz munkában, 
hiszen ennek Tompa költői egyéniségéhez és irodalomtörténeti szerepéhez. 
alig is van valami köze. » 

Legújabban, «a könyvnyomtatás 500-ik évében» jelent meg egy nagy
szabású kiadvány, amely szintén egy ötvenévi rabságát kitöltött kéziratos 
munkát bocsát ki a nyilvánosság elé: a fiatalon elhunyt Justh Zsigmondnak 
1888-ban és 1889-ben Párizsban és itthon kelt naplójegyzeteit. E kiadvány 
napvilágra jutását nem előzte meg lármás izgalom; mindössze egy pár rövid 
szemelvény hívta fel rá a figyelmet a Nyugatban, s ébresztett maga iránt 
méltó várakozást. Utólag aztán úgy érezzük, hogy irodalmi eseménynek kell 
mondanunk e naplójegyzetek megjelenését. 

Korántsem tartozik ez a napló a chronique scandaleuse műfajába. Justh 
Zsigmond szókimondó őszintesége itt-olt talán feszélyezőleg hatna a mrg-
bírált személyek ma élő rokonaira, — ezeket a mondatokat a naplónak sajtó 
alá rendezője, Halász Gábor kihagyta a szövegből s helyüket öt ponttal 
jelzi. A kinyomatott naplójegyzetek őszintéskedő nyilatkozatai ma már nem 
fájnak senkinek, ellenben nagyon érdekesek és tanulságosan jellemzők részint 
azokra az egyénekre, akikre vonatkoznak, részint s legfőképen magára a napló
íróra. Nincs okunk elfogultsággal gyanúsítanunk Justhot pl. olyankor, mikor 
a Munkácsy-házaspárról mondja el, mint gyakori szemtanú, a maga kiábrán
dító benyomásait. Párizsban élő festőművész-hazánkfia a magyar nyelvet már 
elfelejtette, franciául pedig nem tanult meg ; «ez utóbbi lacune-je meg fütyülése 
(magasan repül a daru stb.) teszi őt a legnagyobb hazafivá»; «primitiv emberr 
két-három századdal van elkésve, s ezért hatott itt annyira.» Munkácsyné-
— «la femme tambour! Határozottan Munkácsy életében és művészetében 


