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JANUS PANNONIUS KÖLTEMÉNYEI 
A Magyar Tudományos Akadémia kiadása. — A legnagyobb 

magyar humanista költő kezd divatba jönni. Pár évvel ezelőtt 
irodalmi társaság alakult a neve alatt, Pécsett; Berczeli Anselm 
Károly átültetésében egy kötetre való verse jelent meg Fógel 
József közreműködésével, előszavával. Huszti József egész mo-
nografiát írt róla. Most ugyancsak az ő bevezetésével és gondo-
zásábau, több mint kétszáz tekintélyes lapon kapjuk Hegedüs 
Istvánnak valamennyi hozzáférhető Janus Pannonius fordítását. 
De kéziratban is tudunk hasonló törekvésekről; pl. Geréb László 
is feladatául tűzte ki, hogy kitűnő latinnyelvű költőnket lehetőleg 
teljesen megszólaltassa magyarul. Igy hát újra sikereit aratja az 
életében annyi dicsőséget aratott poéta. Mert burokban született 
ő ; kora szellemét hamar felismeri, bele tud kapcsolódni s fejlő-
désére nagy hatással van. Alig tizenhét éves s már felkapja nevét 
a hír. Volt ihletanyaga is bőven ; még gyermek, mikor rokoni 
kezek egyengetik útját a híres ferrarai humanista, Guarino Vero-
nese közelébe, kiről egyik szép dicsérő versét írja. Több olasz 
kulturális helyet bejár, egészen tanulmányainak, költői kedv-
telésének adhatja át magát s azt is egyedül maga dönti el, hogyan 
oszoljék meg munkássága költői és egyéb hivatásai közt, melyeket 
a szerencse szinte túlságosan bőkezűen kínálgatott. (Egészen ifjan 
lett pécsi püspök.) Pályáját tragikus tévedés szakítja félbe; 
résztvesz nagybátyjának, Vitéz Jánosnak Mátyás elleni össze-
esküvésében, bujdosni kénytelen s idegenben hal meg. 

Janus Pannonius költői értéke elvitathatatlan. De ennél is 
nagyobb a jelentősége abban, hogy a magyarságot tartósan köz-
vetíti Európával; a XVI. század legjava egyéniségei közt emle-
gették mindenütt, ahol a humanizmus gyökeret vert, s ez a fém-
jelzés máig sem változott lényegesen. 

Hegedüs István kötetében megvan a Janus Pannonius első 
epikai kísérletének tekinthető Szelek versenyén kívül a Guarino 
Veronesére, a Jacobus Antonius Marcellusra (a nagy hadvezérre) 
költött panegyrikum, azonkívül húsz elégia s száznál több 
epigramma. Ismeretes, mily rajongással ültette át e verseket 
Hegedüs István. Valóban úttörő munkát végzett érdemei elévül-
hetetlenek. Már az, hogy Janus Pannonius első komoly s leglelke-
sebb fordítója nálunk, sokáig megőrzi nevét. Munkáján érzik a 
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nagy gond, az anyagnak ismerete, a tisztelet, mellyel a tolmácso-
lást végezte. Költői erő ugyan már kevesebb volt benne ; az erede-
tit nem tudja mindig követni a bravuros verselésben. De sok szép 
is van e fordítások közt, magasabbfokú ihletben támadt részletek. 
Huszti József bevezetése igen élvezetes tájékoztatót nyujt Janus 
Pannonius pályafutásában. Köszönet Hegedüs Lórántnak, kinek 
áldozatkészsége lehetővé tette a kiadást. Vajthó László 

Asztalos István: Elmondja Já-
nos (R é v a i.) 

Asztalos István egyszerű mun-
kásból lett magyar író. „Elmondja 
János” című első regényében Kó-
sza János, a regény főhőse nevé-
ben saját élete történetét mondja 
el édesanyja halálától egészen 
addig, amíg családot alapít és 
gyermeke születik. Kósza János 
tizenkétéves korában árva ma-
rad, egy vak harmónikás koldus-
nak vezető szolgája lesz, majd 
zsidó ócskavasas mellé szegődik. 
A városba megy és szemetes-autó 
mellett csengetyűs-fiú lesz, de 
„állásából” egy román kitúrja. 
Kocsis lesz egy stráfszekeresnél, 
elszegődik bolti szolgának, jég-
pályán hólapátoló, egy faraktár-
ban tűzfahordó, majd cementzsá-
koló. Beáll katonának és mire le-
szerel, apját, aki pásztor volt, el-
bocsátják. Kósza János a városba 
megy, ahol nyáron kőművesek 
mellett dolgozik, télen pedig a 
piacon alkalmi munkát vállal. Itt 
megismerkedik Annával, a gyári 
munkásnővel, akit férje elha-
gyott, gyermekével együtt. Kide-
rül, hogy Anna földije. Apjával 
együtt Annához költöznek, de 
Anna leánypajtása, Juli, Jánosra 
veti szemét és hogy lekösse ma-
gának, gazdájánál elhelyezi. Juli 
egyre kedvesebb Jánoshoz, aki-
nek apja is tanácsolja, hogy ve-
gye feleségül Julit, mert sok 
pénze van. János pünkösdre már 
Juli férje, de amikor ez veszeke-
dős lesz, elválik tőle és apjával 
együtt visszatér Annához. Falura 
mennek és János újra pásztorko-

dik. Összekerül Kalituval, a ro-
mán hegyi tolvajjal, akit megsaj-
nál, élelemmel segíti s emiatt be-
zárják. Anna kiszabadíttatja. Újra 
pásztorkodik, télen pedig favá-
gásból él. Postás lesz, de sikkasz-
tással vádolják, letartóztatják és 
fogházba kerül. Ártatlansága ki-
derül és amikor kiszabadul, apja 
meghal. Házukat eladják és a vá-
rosba költöznek. Anna takarítani 
jár, Jánost felveszik kanálist ás-
ni, majd a járványkórház temető-
jében sírásó lesz. Annának fia 
születik és ekkor János örök fo-
gadalmat tesz, hogy fiát minden-
nek adja, csak szolgálónak nem. 

Asztalos István „Elmondja Já-
nos” című regénye: életregény, 
Asztalos István életének regénye, 
az örökké mást szolgáló székely 
munkásnak a polgáriasodás, a fel-
emelkedés utáni vágyakozása. A 
szegény ember életét, de különö-
sen a szegény ember gondolat- és 
lelkivilágát, életbölcseletét Er-
délyben eddig még kevesen jelle-
mezték olyan tökéletesen, mint 
Asztalos István. 

Asztalos István írói indulása-
kor Erdélyben utalnak Jack Lon-
don, Knut Hamsun, Panait Istrati, 
Maxim Gorkij és Kassák Lajos 
hasonló körülmények között kez-
dődött pályájára. Szegényábrázo-
lását egyesek Gorkij szegényraj-
zához hasonlítják, mások Gorkij-
hatást igyekeznek keresni. Asz-
talos Istvántól azonban mi sem 
áll távolabb, mint a Gorkij-után-
zat és a Gorkij-féle szegényábrá-
zolás. Ezt maga Asztalos István 
cáfolja meg egyik nyilatkozata-
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ban, amelyben ezt mondja: „A 
szegénységet nem komor, vigasz-
talan színekkel akarom megjele-
níteni. A legszegényebb, a legel-
esettebb is mosolyog néha. Hazug 
az olyan irodalom, amely csak 
sötét, sivár színeket lát meg. De 
a csupa vicc-írás is csak egyik 
oldaláról mutatja az életet”. Va-
lóban Asztalos István Kósza Já-
nosán az olvasó könnyek között 
mosolyog, mert életében a szo-
morúság a humorral váltakozik. 

Móricz Zsigmond és Tamási 
Áron tanítványaként emlegetik. 
Ma még azonban korai volna Asz-
talos .Istvánt irodalmi irányzatok 
és azok képviselőinek követőjéül 
megjelölni. Asztalos István az er-
délyi magyar irodalomban mint 
népies író jelentkezett. Ez érez-
hető témáján, de különösen nyel-
vezetén, A népiesség azonban Asz-
talos Istvánnál nem öncél, sem 
irodalmi iskola követése, hanem 
népi egyéniségének természetes 
folyománya. 

Elbeszélőkészsége, meseszövése 
gördülékeny és lebilincselő. Stí-
lusa a nép köréből származó em-
ber egyszerű nyelvi megnyilat-
kozása. Néha ugyan vétkezik a 
magyar nyelvtan ellen, regényé-
ben germanizmus is felfedezhető, 
sőt néha úgy tűnik fel, mintha 
bizonyos fogalmakkal nem volna 
tisztában. Munkájának művészi 
értéke e kis hibák nélkül min-
denesetre tökéletesebb lett volna. 
Asztalos István ma még csak ígé-
ret, az erdélyi népies magyar iro-
dalom nagy ígérete, akinek mun-
kája elé úgy Erdélyben, mint Ma-
gyarországon nagy érdeklődéssel 
tekintenek. Pusztai P. József 

Jankovich Marcell: Egy század 
legendája. (F r a n k 1 i n-T á r s u 1 a t 
kiadása. ) 

A generációs regény ritka a 
magyar irodalomban. Jankovich 
Marcell, a kitűnő felvidéki író, 

néhány kötet vers, útleírás, re-
gény szerzője, férfikora delén 
túl, amikor más magyar író „ba-
bérain” pihen, ajándékoz meg ben-
nünket egy regénnyel, mely a 
magyarság utolsó száz évén ke-
resztül vezet bennünket, egy ma-
gyar úri család három generá-
ciója tükrében. 

„Egy század legendájá”-nak ne-
vezi könyvét az író, akinek — 
ezt meg kell mondanunk — ez a 
legjobb, szerkezetre és tartalom-
ra legkülönb műve. Mintha évti-
zedek során, a kisebbségi élet 
húsz keserves esztendeje alatt, 
mint alkimista műhelyében, régi 
levelek, képek, családi krónikák, 
személyes élményekből átégetett, 
olvasztott és leszűrt volna sűrű, 
nehéz italt: ezt a könyvet, melyet 
egy kissé a maga életregényének 
tekinthet minden magyar közép-
osztálybeli férfi, aki családja 
élete fölé h a j o l . . . 

Alig van magyar úri család, aki 
ne őrizne emlékei között a 48-as 
szabadságharcból valamit . . . harc-
térre szökött ifjú legényeket, 
messze idegenből hazajött hősö-
ket, talán egy levelet abból a ba-
bérkoszorúból, amelyet maga Pe-
tőfi Sándor nyujtott át költemé-
nye soraiban Lenkey vitéz huszár-
századának . . . Ott őrizzük a vö-
rössapkás katona dédapák emlé-
két, akik Isaszegnél, Nagysarló-
nál harcoltak, ott voltak Kos-
suth menekülésénél, követték Tö-
rökországba, vagy Komáromot 
védték, vagy Kufsteinban rabos-
kodtak, külföldre emigráltak. 

Amerikai sárgult leveleket la-
poz a remegő kéz: hányan pusz-
tultak el Párizsban vagy az új 
világ őserdeiben, ahol új, kis Ma-
gyarországot akartak felépíteni. 
De nem bírták el, akiknek két ha-
zát adott végzetük: vagy ott hul-
lottak sírjukba, vagy hazavergőd-
tek. 

Jankovich Marcell regénye kulcs-
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regény, melynek nyitja az ő kezé-
ben van: s a j á t családja színes 
és izgalmas történetét írja. Innen 
a regény fojtott izgalma, az át-
élés forrósága, mely az olvasót 
is magával ragadja. 

A második generáció: a „Nagy-
apák és Nagyanyák” a kufsteini 
rab, az amerikai telepes gyerme-
kei története, akik idegenben szü-
lettek, hazavágytak, munkában 
őrlődtek fel. Jankovich Marcell a 
Meszlényi-család ivadéka és ket-
tős rokonságban van Kossuth La-
jossal: a világhírű híd- és alagút-
építő Kossuth-fiúk emléke át-át-
tetszik a regény fátyolos sorain. 

A harmadik generáció : „az 
apák és anyák”, a mi szüleink 
élete, a kiegyezés utáni időkben. 
Kossuth Lajosnál kezdődik Tu-
rinban, ahol a gyermek Janko-
vich Marcell két felejthetetlen va-
kációt töltött, mint a pátriárka 
vendége. A magyar feltalálók szo-
morú sorsát írja le az egyik Lá-
zár-ivadékban, akinek zsenialitá-
sát idegenek használják ki, maga 
pedig elpusztul. Az Irinyiek, Bo-
lyaiak emlékét idézik a tragikus 
sorok. 

A negyedik könyv: „a Fiata-
lok” az 1920-as éveket írja le 
olyan bátor hangon, amilyenen 
kevés magyar író mert nyúlni 
ehhez a témához. A feltámadásról 
ír, melyet nem magunk akarunk 
kierőszakolni, hanem amelyben 
hinni ke l l . . . Lázár Kálmánt nem-
zetgyalázással vádolják, a bíró-
ság felmenti, hiszen hős volt, el-
lenforradalmár volt, csak nem 
gyalázhatta nemzetét... Nagy, 
keserű tapasztalatok, a magyar 
élet legfájóbb idegducát érintő, 
bús és igaz megfigyelések . . . 

Jankovich Marcell könyve szép, 
teljes és igaz magyar könyv, a 
magyar regényírásnak egyik leg-
szebb terméke. El kell olvasni 
mindenkinek, aki a magyar sors 
összefüggéseit keresi ezekben a 

nyugtalan napokban és hinni kell 
vele együtt, hogy valahol már 
hajnalodik . . . T. S. 

Fekete István: Zsellérek. R e -
g é n y . ( A z E g y e t e m i N y o m -
d a k i a d á s a . ) 

Fekete István nem egészen 
új ember az irodalomban. Ed-
dig is dolgozott a lapokba, hol 
vadászrajzai és novellái jelen-
tek meg, i f júság i regény-pálya-
díjat is nyert, de neve csak 
most vált igazán ismertté, mi-
kor az Egyetemi Nyomda re-
génypályázatán 193 pályamun-
ka közül az ő regénye nyerte 
el a háromezerpengös díjat. 

A vasvármegyei derék gaz-
dasági intézőt méltán érte ez 
a kitüntetés, mert könyve nem-
csak f igyelemreméltó próbál-
kozás. hanem ki forrott írói te-
hetség értékes munkája. 

A Z s e l l é r e k , mint címéből 
gondolnók, nem a falusi sze-
gényekről szól, hanem Zsel lér 
Péternek, egy jómódú paraszt-
gazda f iának élettörténete. A z 
eszes kis parasztfiút apja be-
adja a közeli k isváros gimná-
ziumába. Itt tölt nyolc esz-
tendőt, mint Tamás bácsinak, 
a kőművesmesternek kosztosa, 
egész életre szóló barátságot 
köt U g h y Lacival , a tiszttartó 
f iával , átéli a háború, az ösz-
szeomlás, a kommunizmus, majd 
a nemzeti talpraállás nehéz 
idejét, s végre az érettségi bi-
zonyítvánnyal a zsebében ott-
hagy ja az iskolát. 

Napkelet I. 11 
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A regénynek ez a nagyobbik 
és értékesebbik fele, önálló kis 
remek. A gyermekiből fér-
fiassá fejlődő lélek fínom és 
müvészi rajza, kitűnő korrajzi 
háttérrel, melyet az tesz újjá 
és eredetivé, hogy az országos 
eseményeket egy diákgyerek 
lelkében tükrözteti. 

A regény második része, 
mely Péter és Laci pesti jo-
gászéletét mondja el, már sok-
kal vázlatosabb, a pesti élet 
rajza színtelenebb. Lélekrajzi-
lag azért ez is érdekes. Péter 
„a faluból kinőtt s a várost 
meg nem érti soha”, ez az 
alapmotivuma az egésznek. 
Nem látja tisztán a jövőjét, de 
lassanként meggyőződik róla, 
hogy a városi élet nem neki 
való, s hogy folytatnia kell 
apja munkáját, de nagyobb tu-
dással s paraszttestvérei ja-
vára is. Doktori diplomáját te-
hát nem arra használja, hogy 
ügyvéd vagy hivatalnok le-
gyen, hanem hazatér falujába 
és gabonaértékesítő szövetke-
zetet alapít a falubeliekkel 
együtt. Laci barátja is követi 
példáját, ő is gyakorlati em-
ber lesz, s belép apósának fű-
szerkereskedésébe. Ez volna a 
regény irányzatossága, de fő-
tendenciája a magyar földnek 
és népnek szeretete, mely mé-
lyen él az író szívében s át-
melegíti munkáját. Ez a leg-
megkapóbb az egészben s az 
írónak igazi józan magyar ko-
molysága és mértéktartása, 

mely távol áll az újabban di-
vatos parasztimádástól és úr-
gyülölettől egyaránt. 

Kiegyensúlyozott lélek, aki 
a népéletről nem fest sem áb-
rándosan utópisztikus, sem 
túlzottan sötét képet. A mai 
olvasó talán nagyon is idilli-
kusnak találja falusi rajzait, 
akár csak a Gárdonyiéit, de 
semmiesetre sem hamisaknak. 
A falusi életről tulajdonképen 
nem is ád nagyszabású, össze-
foglaló képet, csak a szüretre, 
karácsonyra s nyári vakációra 
hazalátogató diákjainak élmé-
nyein keresztül rajzolja a fa-
lut. De így is igen melegen és 
színesen. 

Természeti képeinek frisse-
sége megkapó. Milyen hangu-
latos például a következő kis 
leírása: „A könnyű hintó mö-
gött alig száll por. Az őszi 
esők készítik már a sarat. A 
kukoricaszár kupacokban van, 
a kökény bogyója elvált már 
a zöld levéltől és hamvaskék, 
mint az apró szilva. A tarlók 
belefordultak a szántások bar-
na barázdájába. Az útszéli je-
genyék remegnek valamitől, 
amit csak ők látnak és hajlós 
águkon varjú károg. Messze a 
lapályokon már köd ereszke-
dett a völgy ölébe és a kocsi-
val versenyt szalad az alko-
nyat”. Vagy amit az öreg 
tölgyfa-asztalról mond: „Ez az 
asztal volt a régi Zsellérek 
kenyértartója, a búcsúi ebédek 
tanuja, az örömök résztvevője 
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s a bánatok osztályosa. Lap-
ját feketére fogta az idő. Itt 
szokott ülni öregapja, ott az 
apja. A gond könyöklése és ki-
cseppent bor érlelték ezt az 
asztalt. Innét indultak el és 
ide jöttek vissza. Nagydolgok-
ban itt határoztak”. 

Külön kell megdícsérnünk 
tökéletesen magyar-ízű, színes, 
egyéni stílusát, mely igazi mű-
vészre vall. 

Reméljük, hogy ezután gyak-
rabban találkozunk majd Fe-
kete István nevével, s köny-
veiben a falusi magyar élet-
nek még sokoldalúbb és mo-
numentálisabb rajzával. 

Szinnyei Ferenc 

Cholnoky Jenő: A Földközi-
tenger: (Franklin kiadás.) 

A történelem tanusága szerint 
azok az ókori népek, amelyek a 
mai Európát elindították a mű-
velődés útján, mind a Földközi-
tenger partvidékén léptek a tör-
ténelem színpadára. Mezopotá-
mia földje 8000 éves történeti 
multtal dicsekedhetik, Egyip-
tom multja 7000, Görögországé 
4000, Rómáé 3000 év története. 
Mi az összefüggés a népek tör-
ténete és a Földközi-tenger kö-
zött? Mi hajtotta ezeket az ókori 
népeket a nagy beltenger felé? 
Mit kaptak tőle? 

Ezekre a kérdésekre ad vá-
laszt és gyönyörű magyaráza-
tot Cholnoky Jenő legújabb 
könyve: A Földközi-tenger. A 
nagy magyar tudós elviszi az 
olvasót a partvidék egy-egy jel-
legzetes pontjára és ott letünt 
civilizációk romjaiból újra építi 

a multat, mert csak így lehet 
bizonyítani, hogy ami volt és 
lett, szükségképen volt és lett. 
De könyve korántsem valami 
száraz tanulmány, hanem szel-
lemes, érdekes csevegés, amire 
csak az a tudós vállalkozhatik, 
aki olyan fűszerrel tudja íze-
síteni mondanivalóját, mint 
Cholnoky Jenő. Ime néhány, 
ízelítőül: Nápoly görög város 
volt, neve görög szó: Nea-polis 
= Új város; a múmiák anató-
miai tanulmányozása kétségte-
lenné tette, hogy a fáraók népe 
több ezer évvel ezelőtt is ugyan-
az a hamita nép volt, amelyik 
ma túrja ott a földet; a római 
civilizáció mélyen behatolt a 
Szaharába; a zsidók K. e. 597-
ben sem tudtak beleilleszkedni a 
befogadó nép lelkületébe és „in-
ternálni” kellett őket; Granada 
környékén az öntözővíz ötszöri 
aratást tesz lehetővé egy eszten-
dőben; a vandálok országot ala-
pítottak Dél-Spanyolországban, 
ez volt vandaluzia, mai nevén 
Andaluzia; Velence alapítói egy 
magas parton (rio alto = magas 
part) kezdték építeni a várost, 
ennek emlékét őrzi a Rialto-híd; 
a Cattarói-öblöt Nagy Lajos ki-
rályunk hatalmas lánccal zá-
ratta el s a helyet ma is La Ca-
tena néven nevezik; Arisztar-
hosz görög tudós megállapította 
1800 évvel Kopernikus előtt, 
hogy a Föld a saját tengelye 
körül és a bolygókkal együtt a 
Nap körül forog; és így tovább. 

Közben azonban megismerke-
dünk — csak úgy mellékesen — 
a könyv igazi tartalmával is: a 
Földközi-tenger egész életével, 
vizével, éghajlatával, partvidé-
kével, a partvidék hegyeivel, te-

l1* 
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hát csupa olyan dologgal, ami-
ből meg lehet érteni, hogy a 
Földközi-tenger történelemfor-
máló ereje a közeljövőben is 
hatni fog. Ez teszi Cholnoky 
Jenő könyvét igen-igen aktu-
álisá ezekben a napokban. 

M. Gy. 

Németh László ; Szerdai fogadó-
nap. Franklin kiadás. 

A forradalom kitörése után Jó 
János hazaviszi fiát a városból, 
hazamenti, hogy aztán a faluból is 
a szőlőhegyre mentse, amikor a kom-
munizmus már Sáriba is elér. Itt a 
faluban, a szőlőben egy részeges 
jegyző, majd később egy nagyhangú 
ujságíró fecsegésén át ismerkedik 
meg Péter Barbiánnal, a tudóssal, 
akit a forradalom utáni konszoli-
dáció szellemi vezérének tekint. 
Péter leérettségizik, Pestre kerül s 
most márszemélyesen is érintkezésbe 
kerül Barbiánnal és körével, s mert 
hevesen, ösztönösen él benne, hogy 
mindenkinek fölébe kerekedjék, las-
sankint ki is ábrándul belőle. Ennyi 
körülbelül az Utolsó kísérlet új köte-
tének lényege. Az utolsó lapok újabb 
köteteket ígérnek. A regényciklus 
továbbnyujtja csápjait, új figurák 
jelentkeznek s kissé erőszakolt sza-
bályossággal tér vissza mindenki, 
akit eddig megismertünk. 

Nehéz és nem is tanácsos valami-
féle konvencionális regény — esz-
tétika alapján figyelni Németh 
László ciklusának alakulását. Olyan 
időt élünk, amikor a legtöbb író 
kötelességének tartja, hogy sajátos, 
egyéni, mindenkitől elkülönülő mű-
fajt és modort teremtsen magának. 
Németh László éppen nem kivétel 
ebből a szempontból. Tanulmány-
műfajt, tanulmányhangot minden-
esetre a legelsők között teremtett 

magának, lírai, személyes, nagy 
átütő-erejű, heves stílusú írásai 
iskolát és epigonokat teremtettek. 
Ha regényéhez akarunk hozzászólni, 
ott is sajátos formáját, az általa al-
kotott gyakorlatot s annak ered-
ményeit kell összemérnünk. Hogy a 
szerkezet eltolódott, hogy a vitázó 
részek túltengenek, hogy az Alsó-
városi búcsú kínlódó sexualitása egy 
csapásra megszűnik, hogy az író 
utánaszalad elejtett alakjainak, hogy 
mégegyszer kapzsian odamarkoljon 
mindenkit Barbián köré, talán nem 
is igazi kifogás a Németh László-
féle regénytervvel, regényműfajjal 
szemben. 

Vannak azonban a regénynek 
valóságos hibái is, amelyek a felté-
telezhető szándék és az eredmény 
összehasonlításánál tűnnek ki. Erő-
teljes és plasztikus a falu, lanyha, 
erőtlen, karikatúraszerű, vezér-
cikkszólamokra hasonló a városi 
környezet. A jellemzés eszközei 
monotonak, unalmasak lesznek. Kü-
lönösen a második részben Németh 
László az «egyszer megcsinált s 
most már továbblóduló módszeres 
művészet» felé halad, a rövid pilla-
natokba minduntalan drámákat sü-
rít bele, minden szemöldökrántás 
oldalakat beszél s Barbián egy arc-
mozdulata vagy három oldalon át 
ad elő szándékolt és letagadni akart, 
ellentétes gondolatokat. Ha az Alsó-
városi búcsú Péteréhez nem illettek a 
szájába adott gondolatok, túlzott-
nak látszik az egyetemista Jó Péter 
érdeklődése köré is. Vagy, ha ez a 
kifogás sem áll meg Németh László 
mértéke előtt, még mindig félős, 
hogy Jó Péter szellemi képességei-
nek alakulásában megvan-e a kellő 
fokozat s ez a fokozás továbbvi-
hető-e? A viták már úgyis a leg-
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magasabb kérdések körül mozog-
nak, már úgyis eléggé önkényesek és 
rendszertelenek. A vitaanyag nincs 
kiegyensúlyozva. Bögözi ugyanazon 
magas intenzitással beszél tévedé-
seiről mint Barbián, vagy Jó Péter a 
maga igazáról. A próféta Németh 
László nem tudja türtőztetni magát, 
mintha mindegy lenne, hogy mit 
prófétál, a herezist is az angyalok 
nyelvén adja elő. A gyámoltalan 
olvasó elvész a ragyogóan megírt 
ellentmondások pergőtüzében s za-
vartan figyeli a kegyelmes istenek 
szemhéját, vajjon melyik rándulás 
árulja el, hogy kinek van igaza? 
Az igazság már nem az érveken lát-
szik fordulni, hanem bizonytalan 
megérzéseken, intonáción, vagy ép-
pen az író rosszkedvén. 

Bármennyire elismerjük is Né-
meth László tehetségét, művének 
nagyvonalúságát, a regényíró Né-
meth Lászlóval szemben a legtöbb 
óvatosságra s tartózkodásra kény-
szerít. Az aggodalom, a tartózkodás 
nem politikai természetű: attól 
félünk, hogy a tételeknek a művész 
esik áldozatul. Lovass Gyula 

Hegedűs Zoltán: Az örök dokk 
fölött. (Versek.) 

Hegedűs Zoltán a nyugtalanság 
költője. Lázító eszméket hirdet, 
hogy néhány lappal odább gúnyo-
san megtagadhassa ; okos verseket 
ír, — mert ma ez a divat — hogy 
aztán fittyet hányjon a nagyké-
pűeknek ; hónapos szobát ígér ked-
vesének, hogy a durva valóságot 
annál inkább megtagadva, kápráz-
tató színekkel ékesítse f ö l : csupa-
csupa ellentmondás. 

Egy vergődő, önmagával ví-
vódó költő mezteleníti le magát, 
hogy aztán királyi gőgbe burko-
lódzva : önmagát keresi, minden 
sorban, amit leír. 

Valami — szinte megmagyaráz-

hatatlan — kettősség van termé-
szetében : egy lázadó és lázító har-
cos, aki olykor prófétának érzi ma-
gát és egy csöndes, alázatos má-
soló barát. Egy harcos, aki bátor 
és szilaj, amíg fényt érez maga kö-
rül, amíg látja feje fölött a napot, 
de aki már nem bízik abban, hogy 
ő a választott amint éjszakába 
hajlik az este. Dideregve vonul el 
ilyenkor és a gyertya pislákoló 
fénye mellett rádöbben arra, hogy 
talán nem is próféta, hanem csak 
egy néma szerzetes és most aláza-
tosan virraszt birkózva-gyötrődve 
a szavakkal, hogy lassan-lassan 
csengő sorokká faragja. De ha pir-
kadni kezd, a terebélyesedő fény-
nyel együtt nő biztonsága, ilyenkor 
megint vátesznek érzi magát és ez 
így megy szűnös-szűntelen. 

Programverseibe be-becsúszik 
egy-egy semmitmondó frázis, de 
bőségesen kárpótol mindezért azok-
ban a verseiben, ahol megtalálja 
önmagát. Szerelmi lírája egészen 
újszerű és friss: egy egészséges 
költő szerelmi élete tükröződik 
bennük. Nyelve színes, elavult sza-
vakat elevenít fel, régieknek új je-
lentést ad. Képei művészi minia-
tűrök, ritmusa dallamos; egy-
némelyik szinte megzenésítésre vár. 

Hegedűs Zoltán a nyugtalanság 
költő je : ha ma l'art pour l'art 
költő, holnap bizonyosan népies 
zamatú verseket ír. A négy «Váz-
lat» remekbe készült négy kis zsá-
nerkép, csupa erő és szépség. A kö-
tet egyik legérdekesebb verse a 
«Szamosparti mese» Byron-féle el-
beszélés, élénk és bájos. 

Versei ott a legsikerültebbek, 
ahol elfelejti, hogy mi a divat, ahol 
nem akar okos lenni. Keresi önma-
gát, lázít és megalázkodik, de 
mindez nem üres póz : mögöttük 
olyan valakit érzünk, aki nemcsak 
költő, hanem ember is. 

Hegedűs Zoltánt nehéz be-
skatulyáznunk, versei váltakozó 
értékűek, de a jók arra mutatnak, 
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hogy a megújhodó magyar líra 
egyik legértékesebb alakja lesz. 

Végh György 

Bán Aladár: Uráli dalok. (A 
P e t ő f i - T á r s a s á g k i a d á s a , 
B u d a p e s t , 1939.) 

Az érdemes kiváló költő ós mű-
fordító, a finn-ugor népekkel való 
rokonsági gondolat fáradhatatlan 
és elismert munkálója e tárgy-
körből való eredeti verseit és 
finn s észt költőkből való fordí-
tásait gyüjtötte egybe e csinos, 
formás kiállítású kötetbe. Mint 
előszavában mondja: az „uráli” 
jelző a finn-ugor népekre és a 
hozzájuk számított szamojéd nyelv-
csoportra vonatkozik s nemcsak 
költőibb, egyszerűbb és kifeje-
zőbb ez a szokásos elnevezésnél, 
hanem utal az ural-altáji tágabb 
értelmű közösségre is. Örömmel 
láttuk viszont a könyvben B á n 
Aladárnak a különböző néprokon-
sági ünnepeken elhangzott nemes 
pátoszú és emelkedett eszmei tar-
talmú, szép hazafias költemé-
nyeit. A műfordításoknál elsősor-
ban tekintettel volt ugyan azok-
nak a velünk való vonatkozásaira, 
mindazonáltal egységes és érde-
kes képet adott az uráli népek 
költészetéről. Itt találjuk a finn 
poézis fejedelmének tekintett Ru-
n e b e r g — aki tudvalevően svéd 
nyelven írt — több klasszikus ve-
retű költeményét, köztük a finn 
himnuszt is. A többiek: mint Eino 
L e i n o , Arvi J a r v e n t a u s (az 
előbbi: „A magyarokhoz”, a má-
sik: „A magyar néphez” c., me-
leg testvéri érzésről tanuskodó 
ódával szerepel itt), L a r i n-
K y ö s t i ismeretesek nálunk más 
munkáikról (Jarventaus regényét 
éppen e sorok írója ismertette a 
Napkeletben). De K o s k e n n i e -

mi, Vilijo K a j a v a , K a r a n k o 
( „ A testvérnépekhez”), S i i k a -
n i e m i („Köszöntelek, Budapest”), 
Kaarli S t a l t e ( „A liv nép him-
nusza”) és különösen: Uuno K a i -
las , a világháború utáni finn 
líra korán elhúnyt, igen tehetsé-
ges művelőjének költeményeiben 
is elgyönyörködünk, míg az ész-
teknél K. E. S ö ö t pompás versei 
(„Magyarhonba indulóban” c. s 
egyebek) kapnak meg főként Gus-
tav S u i t s , Anna H a a v a , Lydia 
K o i d u l a , M. J. E i s e n , J. V. 
J a n n s e n , Ernst E n n o és máso-
kéi mellett. Mihály László 

Dénes Gizella : A hegyek her-
cegnője. (Ifj. regény. Szent Ist-
ván- Társulat kiadása.) 

A regény minden során meg-
látszik, hogy milyen szeretettel 
nyúlt témájához Dénes Gizella, 
aki hazájának, a gyönyörű , v a d -
regényes Mecseknek állított múl-
hatatlan emléket ebben a k ö n y v -
ben. E g y elfeledett, szinte isme-
retlen Szent István-sarjadékot 
helyezett a k ö n y v középpont -
jába , sugárzóan tiszta keresz-
ténységével és üdítően kedves 
leányalakjának feledhetetlen ra j -
zával. Margaret szülei Angliából 
menekültek, de leányuk már itt 
született, magyarnak nevelke-
dett, s bár később a skótok 
királyasszonya lett, mégsem fe-
ledte a magyar föld varázsosan 
szép tájait. Barátsága egy m a -
gyar várúr pogánymódra nevelt , 
árván maradt lányához símoga-
tóan kedves és az egész k ö n y v ö n 
áthúzódó könnyű , tisztarajzú 
szerelem hozza közelebb az ol -
vasó szívéhez ezt a valóban tör -
ténelmi levegő jű , értékes, g y ö -
nyörű stílusú regényt. 

Nagy Méda 


