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merítheti ki tárgyát; hogy a húszas években mily általános volt Ady 
hatása, érről csak az egykorú szerkesztők papírkosarai adhat tak volna 
teljes képet. De egykorú jobbnevű költők is (pl, Csanády György) 
,,még sírni se tudtak szépen", ha nem a mester szavaiból facsarták 
könnyeiket, A szerző lírai tárgykörök szerint csoportosítja anyagát 
(Isten, szerelem, magyarság, szocializmus), ítéletei elfogulatlanok, ta
nulmánya Ady költői nagyságát emberi gyarlóságával együtt érezteti. 
Kár, hogy az efféle dolgozatok, mint Ferenczy Piroskáé is, nem juthat
nak el az olvasók szélesebb rétegéhez, mert megjelenésük helyét mi 
sem jelzi. 

Az előbbieknél terjedelmesebb tanulmányt szentel Adynak Halász 
Előd, Nietzsche és Ady közti párhuzamában. A szerző Földessy Gyula 
kezdeményét folytatja: Ady szimbólumai közti kapcsolatokra mutat rá, 
e mellett igen behatóan, elemzi Nietzsche Zarathustrájának, általában 
aforizmáinak és verseinek hatását a magyar költőre, A párhuzamos 
szemelvények csakugyan igen érdekesek. Tudomásom szerint Ady nem 
tudott annyira németül, hogy Nietzschét eredetiben olvashata volna, s 
így vagy Léda fordított le neki a német filozófus müveiből részleteket, 
vagy az 1907 óta megjelent magyar fordítások (Vály Bódog, Wildner 
Ödön, Fényes Samu, Fülep Lajos, Schöpflin Aladár) közül hatott rá 
egyik-másik. Kár, hogy a szerző e fordításokból nem közölte a meg
felelő szemelvényeket. Halász Előd egyébként feltűnő tárgyismerettel. 
nagy irodalmi műveltséggel és esztétikai érzékkel fejtegeti és magya
rázza a felvetett problémát. Néha azonban bántó, hogy túlontúl sokat 
magyaráz, az olvasót szinte sérti és „megsérti" tautológiáinak özönével. 

Mind a három tanulmány fontos segédeszköze és sok tekintetben 
alapvető munkája lehet a további komoly Ady-írodalomnak, Ez annál 
üdvösebb lenne, mert a színvonal emelkedésével remélhető, hogy a 
költő szerelmeiben túrkáló művek divatjára is ráborul az alkony. 

K—fy J—s. 
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Németh László: Széchenyi, Budapest, 1942. 8-r. 189 Ï. 

A Széchenyi-jubileum egyik elkésett sereghajtója Németh 
László Széchenyi-könyve, Nem megszokott, elcsépelt eszközökkel 
megszerkesztett mű ez, és éppen ezért nem megszokott és elcsépelt 
olajnyomatot kapunk a legnagyobb magyar alakjáról, hanem ere
deti meglátásokból, sőt átélésekből leszűrt, egyedülálló képet. 
Németh talán túlmessze is megy az eredetieskedés útján, túlzottan 
fél is attól, hogy horga sablonba akad a „nemes gróf" alakjának 
megrajzolásakor, — ez az aggodalma azután sok olyant írat le 
vele, amit mi nem találunk, és sokat olyat igazíttat á t vele, amit 
a gyakran nem is érdemtelen elődök, ha nem is eredetibben, de 
helyesebben láttak meg. 

Németh Széchenyije analízis: az embert keresi minden mö-
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gött, az élő, ható, érző és — igen, — gyakran fájó embert. A 
könyv Széchenyi életregényének tökéletes ismeretét tételezi fel, 
mert a szerző hősének külső életét gyakran csak jelzi. Ez nem 
volna baj, hiszen Széchenyi élete annyira átment a köztudatba, 
hogy egészen jogos a szerző néma követelése: ne ez legyen az 
olvasónak első Széchenyi-életrajza, aki ezt a legtöbbször finom 
írás művészettel megírt munkát választja olvasmányul, annak háta 
megett ott meredjenek az áttanulmányozott Széchenyi-könyvek 
halmazai, 

Németh Széchenyi alakját egy hangra, a romantikáéra állítja 
be és figyelmes füllel azt ellenőrzi, hogy hőse az élet különböző 
szakaiban miként rezonál erre a megadott alaphangra. Részint 
igaza van, — de csak részint! Széchenyi romantikus volt, de nem 
jobban, mint amennyire az korában egy érzékeny ifjútól várható 
volt. Úgy érezzük, hogy a szerző túlozza hősének külföldi hatá
sok alatt keletkezett romantikáját: Tasso, Byron és Alfierí nélkül 
is romantikussá lett volna Széchenyi, — igaz, hogy nem ilyenné, 
A romantika benne épp úgy nem volt korhoz, századhoz, időhöz 
kötött, mint például Shakespeare-ben. De csak az ifjúság roman
tikus, a férfikor nem az. És valóban, a férfi Széchenyi felvázolá
sánál megfogytak Németh palettájáról a romatíkus színek, helyü
ket egy nem annyira formájában, mint inkább eredményében, — és 
ezt látszik Németh figyelmen kívül hagyni, ~ donquíjote-i szél
malomharc veszi á t a fejére nőtt Zeitgeist ellen. On revient tou
jours, — az öreg Széchenyi megint megtér, most már mintegy 
menedékhelyre, ifjúsága romantikájához, A kör bezáródik, de 
szűkebb, minit azt Németh sejteti: kiesik belőle vagy másfél év
tized, s éppen a legérdekesebb, a vívódások, a magáraeszmélés, 
az „önismeret" másfél évtizede. Talán élesebb és teljesebb képet 
kaptunk volna Széchenyi belső fejlődéséről, ha a szerző nemcsak 
arra mutatott volna rá, hogy a különben szegényes magyar ro
mantikának Széchenyi a legnagyobb, szinte egyetlen őszinte és 
igazi képviselője, hanem ezt a romantikus életet a rajta végig 
vonuló vallásos fonallal fűzte volna át. Utalást kapunk erre, de 
a vallásosságát fejtegető megjegyzések mögé valahogy mindig 
idegállapotát állítja, be magyarázatképen. Pedig Széchenyi vallá
sossága nem ingatag hangulatainak volt függvénye, hanem csa
ládjából, környezetéből magával hozott örökség, sőt talán még 
mélyebbről fakad: végső gyökereit a német vallásos romantikában, 
Brentano, Görres, Schlegel Frigyes ístenkeresésében kell nyo
moznunk. 

A könyv bírálói erősen kifogásolták, hogy Németh csak váz
latot rajzolt s nem szobrot állított a legnagyobb magyarnak, Igaz. 
de rosszul mintázott szobra sok áll már Széchenyinek, s az olvasó 
manapság szívesebben veszi egy ember ,,igaz történetét", mint 
szívja be a póttömjén fanyar illatát. Azért ebből a vázlatból is 
kidomborodik a tragikus sors, amelynek katasztrófája nem a végs:; 
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pisztolylövés, hanem az 1848. szeptember 5-i döblingi eltűnés volt. 
Ami nekünk mégis feltűnik, az nem a sok értelemzavaró 

sajtóhiba, nem is az itt-ott pongyolán felejtett fogalmazás, — ne 
tévesszük szem elől: vázlattal van dolgunk, — hanem a szerzőnek 
gyakran indokolatlanul gunyoros hangja. Csak egy példát: ami
kor Széchenyi felajánlja az Akadémia alapítására egy évi jöve
delmét, — soha nem fizette ki, siet Németh megjegyezni, — ezt 
a szerző egy „sokat bejárt, a hontalanságban meggazdagodott, 
nemes feladatra kikopla.lt léleknek" a nemzet keblére való maga
visszadobásának érzi. De, úgy látszik, maga is túlszépnek, túlsá
gosan megindítónak érzi a képet, mert hangot váltva így foly
tatja: „Ennél az összeborulásnál úgy illene, hogy mint a regé
nyekben szokás, lebocsássuk egy pillanatra a függönyt, A nász 
azonban nem volt zavartalan", (55. 1.) Az olyan kifejezések, 
mint slagvortok (sic!), Széchenyit „a hadseregből kiundorították", 
stb, nem növelik esztétikai élvezetünket. Egyes kifejezések a 
mindennapi használatban annyi érzelmi velejárót szívtak fel ma
gukba, hogy például a legnagyobb magyar megdicsőülésével kap
csolatban „lebukásról" beszélni majdnem szentségtörés. 

De ne tévedjünk túlmessze! Németh műve a Széchenyi-jubi
leum gazdag könyvtermésének kétségkívül a legizgatóbb, legérde
kesebb, s hibái mellett is talán a legértékesebb alkotása. Gyen
géje, hogy az író Széchenyiben is túlságosan önmagát adja, egyéni 
nézeteit, lávaszerű alanyiságát. Éppen ezért könyvének helyesebb 
címe ez lenne: Széchenyi, amilyennek én látom. 

BERCZIK ÁRPÁD. 
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