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sége s a stílus frissesébe szempont-
jából mutatnak eleven haladást. Az 
egyébként is tudatosabbá és egye-
temesebbé kiterjedt vallásos érdek-
lődésen kívül éppen az érintett tu-
lajdonságokból sokban magyaráz-
ható az, hogy a katholikus hitbuz-
galmi irodalom lendülettel kezd 
erőre kapni. Hogy emellett bizo-
nyos kifejezésbeli egyenetlenség, a 
tárgy tartalmi érdekéhez nem min-
dig biztosan simuló stílus-harmó-
niátlanság, az egyes írók ízlés- és 
szemlélet-különbözősége szerint föl-
lépő stílus-különbségek is mutat-
koznak, az természetszerű következ-
ménye annak a nyugtalan s egy 
kissé lázas törekvésnek, amellyel a 
modern irodalmi nyelv a szellemi 
élet minden területén igyekszik el-
helyezkedni és tért foglalni — a ha-
gyományos irodalmi nyelvvel szem-
ben. Nem ment ettől az irányzattól 
még az annyira konzervatív ka-
tholikus hitbuzgalmi irodalom sem, 
mely bár egyrészt rugalmas fölvevő-
képességével semmi formai ujítás-
tól sem zárkózik el, másrészt a föl-
frissített kifejezés alatt is óvatosan 
őrködik a tartalom tiszta hagyo-
mánya fölött. 

A most megjelent könyvek is igen 
érdekes példáit nyujtják a formai 
es nyelvbeli megújhodás emez álta-
lános igyekezetének. 

Marczell Mihály munkája inkább 
elgondolásában, mint anyagában új. 
Sorraveszi a családi életet alakító 
és irányító hit- és erkölcsi elveket, 
rámutat gyakorlati értékükre, belső 
szepségükre s így valósággal a ke-
resztény élet-művészet kalauzát írja 
meg. Egy kissé zavaróan hat köny-
vében az, hogy módszere nem egy-
séges. : első részében magyarázó, a 
másodikban pedig szónokias fölépí-
tesű és célzatú. Előadása azonban 
mindvégig nemesen egyszerű, vilá-
gos marad. Gondolatai nem 
újak, s látszik, hogy nem is ez a 

könyv fő igénye, de újszerűen, fris-
sen hatnak az aktuálisan beállított 
korszerűség szempontjából. Sok 
része van e cél elérésében a mű stí-
lusának, főleg mondatalkotó művé-
szetének. Látszólag a könyvnek 
nincs is önállóan érvényesülő stí-
lus-fölszerelése; mindenhol a gon-
dolat előtérben, a mondat csak 
kivilágítja, de nem ötvözi ki mű-

vészi formájúvá a gondolatok so-
rát. De ez csak látszat. Igaz, hogy 

külsőleg kevés az esztétikai dísz az 
egész munkában, de igen finom 
benne a mondat belső kiképzésének 
a gondja. Ennek tudható be, hogy 
bár gondolatai nem váltódnak 
át könnyű hangulat-mondatokká, 
mégis valami közvetlen érzelmi le-
vegőt kapnak, amelyet a mondatok 
szerkezete, elrendezése, szétosztása 
hangol a gondolatok logikai ereje 
fölé. Még fokozza a hatást nyelvé-
nek gyönyörű magyarsága. 

Démurger könyve idegen alkotás, 
formai szempontból tehát csak köz-
vetve hathat A fordítás igen jó. 
Kitünően megérezteti a mű eredeti 
nyelvi jellegét: a fogalmak szaba-
tos és pontos kifejezését. 

Zulawszki Andor tollát nagyon 
kegyeletes motivum: édesanyja 
megvigasztalása vezette könyve 
megírására. E motivum lélektani 
minősége egyúttal meg is határozza 
a mű szellemét s fölépítése módját: 
a gyengédséget, az erős líraiságot, 
a nem annyira okoskodó meggyő-
zést, mint inkább együttérző rá-
hatást. Ezt a célt szolgálják Zulaw-
szky Andor könyvének irodalmi ele-
mei: stílusa, melyen erősen érzik a 
modern szimbolikus meseírók ha-
tása és általában képzelőtehetségé-
nek a képszerűségre hajló állandó 
készsége. Ezek az utóbbi vonásai 
azonban néha talán jóval dísze-
sebbé, sőt pompázóbbá teszik elő-
adását, mint amennyi a fájdalom 
lélektanához illik. Ilyenkor mintha 
az érzés nem tudná kibontani ter-
mészetesen adott erejét, amely a 
maga közvetlenségében legföleme-
lőbb szépsége a fájdalom költészeté-
nek. Brisits Frigyes. 

Gopcsa László: Gárdonyi Géza 
élete és legelső írásai. (Pfeifer Fer-
dinánd kiadása.) — E 86 oldalas kis 
könyv nagyobbik fele Gárdonyinak 
legrégibb ismert írásait teszi közzé, 
számszerint hat kis apróságot, több-
nyire humoreszket. Ezekből bizony 
alig tetszik még ki valami a későbbi 
jeles íróból. Tárgyuk leginkább a 
falusi tanítóvilág életéből van me-
rítve, azaz hogy inkább életébe 
anekdotaszerűleg belegondolva; az 
egyikben pedig egy ideális tanító-
pálya van rövid vázlatban meg-
vonva, de inkább typusrajz-, mint-
sem egyéni történetként. A humo-
ros alakrajz s a jól folyó, egyszerű, 
itt-ott már ízléses előadás vall ben-



668 
nük a későbbi Gárdonyira. Jókai 
hatása is erősebben fölismerszik 
még itt, mint az író fejlettebb al-
kotásaiban. Közzétételüket nem is 
indokolhatja más, mint a jeles írók 
zsengéit a tanulmányozás céljaira 
összegyüjtő kegyelet. 

Ez apróságok kiadója bevezetésül 
elmondja — vázlatosan, de néhány 
új adalékkal is kiegészítve — az író 
életrajzát és közli vele való néhány-
szori beszélgetését. Ez utóbbiak tar-
talma azonban oly jelentéktelen, 
hogy bátran elmaradhattak volna. 
Azt viszont meg kellett volna mon-
dania, hogy honnan közli Gárdonyi 
„legelső írását", az „Egy kínos perc" 
c. humoreszket. Ha ugyanis jól ért-
jük az Előszónak ezen a helyen elég 
zavaros szövegét, ez nem jelent meg 
a Tanítóbarát-ban vagy a Néptaní-
tók Naptárában, mint a többi öt. 

H. Gy. 

Gerhart Hauptmann: Fantóm. 
(Fordította Turóczi József. Genius-
kiadás.) Egy rövid, két nagy él-
mény közé szorított életfejezet ez a 
kis regény s a hétköznapba terem-
tett, sánta városi írnok lelki átala-
kulását rajzolja meg. Bár a törté-
net hőse hordoz magában bizonyos 
lelki megkötöttséget, nincsenek igé-
nyei az élettel szemben, nincs benne 
semmi romantikus „vágy a nagy 
élmény után" s kerül is minden 
élettágító mozzanatot, mely kitép-
hetné a valóság talajából. A sors 
azonban útjába dobja a nagy él-
ményt s az eddig egyenletesen dö-
cögő élet kisiklik. Megpillantja a 
Szépséget, mire a fantóm, énjének 
tudatalatti fele, felszabadul s egyet-
len lendülettel irányító hatalommá 
válik minden további cselekvésé-
ben. Új, igényes érzékei támadnak, 
fáj neki a hétköznap, egész eddigi 
élete gyűlöletessé válik előtte, ez-
után csupa ünnepnapot akar meg-
élni örök együttesben a fölfedezett 
Szépséggel. Irreális légkörbe emeli 
őt Eros — éppúgy, mint Hauptmann 
egy másik regényének, az „Atlan-
tis”-nak Faust-lelkű hősét —, s most 
csak egy vágya van már: elérni az 
elérhetetlent, realizálni a felszaba-
dítottnak hitt és fölfedezett ént. 
Az életegységből végzetszerűen ki-
szakadó ember örök tipusává nö-
vekszik itt Hauptmann regényének 
bicegő írnoka. Hogy a megnőtt, 
igényes életét kiélhesse, lesz belőle 

nagyszabású hazug, geniális csaló 
s végül akaratán kívül egy gyilkos-
ságnak közvetett részese. A tetem-
nézés, az abszolút életrútság meglá-
tása lesz második nagy élménye; ez 
rántja le lelkéről a ránehezedő dé-
mont, mely a szimpla kis írnok 
előtt a Szépség ősképét csillogtatta 
meg, hogy az életösszhangból ki-
csábíthassa. 

Apró, szinte egylélekzetű fejeze-
tekbe széttördelve beszéli el ennek 
a lelki fejlődésnek a történetét a 
regény hőse, aki már újra egyen-
súlyba jutott s kiegyezett önmagá-
val. Nagy élményére büszke, hiszen 
ez életének gazdagodását jelenti, de 
a mult már nem zavarja a jelen 
harmóniáját. „Ami egyszer elmúlt, 
az soha töbé nem hat a valóság 
erejével." Ennek a végtelen meg-
nyugvásnak az arca néz felénk a 
regény minden lapjáról s ezt a le-
higgadt multbanézést mesterien ér-
zékelteti Hauptmann elbeszélőmód-
ja is. A racionális józanság fénye 
világít végig a mult pillanatképein, 
de ezt a józan realizmust min-
denütt letompítja az emlékezés 
líraisága. A stílhangulatnak e ket-
tőssége — egyfelől az életrealitás 
biztos alapján álló ember tiszta, 
mondhatni tudósító hangja, más-
felől az elbeszélt élménnyel való 
teljes érzelmi önazonosítás — szer-
vesen olvad össze s lesz az elbeszélt 
történetnek emberileg igaz megér-
tetője és megéreztetője. 

Hauptmann regényírói tulajdon-
ságairól alkotott képünket ez a kis 
regény igen jelentős emlékkel gaz-
dagítja. Kerecsényi Dezső. 

Teljes Balzac magyarul. Balzac 
egyike azoknak a regényíróknak, 
akikről a legtöbbet vitatkoztak az 
irodalomtörténészek. Némelyek a 
romantikusok közé sorozták, mások 
a realistát látták benne. Pedig Bal-
zac egyik sem volt teljesen, vagyis 
mindkettő volt. A X I X . század ele-
jének regényirodalmát két tényező 
irányítja: a szenvedély és a képze-
let. Az egyik Rousseautól öröklődik, 
aki Richardson hatása alatt megte-
remti a szentimentális regényt, a 
másik szintén angol eredetű s Wal-
ter Scott nyomán lett uralkodóvá a 
francia romantikus regényben. 

Balzac első műveit is a képzelet 
és a szenvedély hatja át, csak aztán 
járul ő maga hozzá egy harmadik 




