
ELVEK É S M O V E K
THURZÖ GÁBOR: AZ ÁRNYAK
VöLGYÉBEN. (Franklin Tár8ulat
kiadása.) - A budapesti polgár
regények kitűnő fiatal írója tehet
ségének egészen új színeit mutat
ja meg ebben a regényben. Elbe
széléseinek eddig is pregnáns ve
retet adott egyéni stílusával, kűlö

nös sokszor extravagáns atmoszfé
rálú miliőrajzainak hangnlati ele
meit, ízét, szagát, ílIatát valódí
müvészhez méltóan sugározta majd
nem minden sora. Eddíg megjelent
családregényeiben azonban vagy az
emlékek béklyózó ereje, vagy a
túlságos realításra törekvés kissé
lehúzta és sivárréi tette. Új regé
nyében azonban míntha megszaba
dult volna eddigi nehézkességétől

és elindult volna a költői szárnya
lás sokaknak veszélyes útján. A
regény részben a Bácskában, rész
ben pedig Budán játszódik és egy
szerb eredetű házaspár a hőse.

Pérles Száva, a későn házasodott
bírósági tisztviselő feleségével együtt
rajongó szeretettel csügg egyetlen
fiáill, Márkón. A serdülő, különös
gyermek azonban éppen a zűrzava

ros kor idején elcsatangol hazulról,
egy bácskaí langyos hínáros tóba
fullad, mert különös álmai a rej
telem, a mélyséz, a megfejttetlen
titkok felé vonzzák. A Narcissus
monda modern változata a könyv
nek csak bevezető futamait tölti
azonban ki, az érdekes lélektani
rejtély ezután következik. Márkó
holttestét nem találják meg és a
megrendült anyán különös lelki
zavar vesz erőt: úgy viselkedik,
mintha fia nem halt volna meg,
hanem csak bolyongana valahol,
amínt szekta. Lassan a férj is át
veszí felesége önáltató ábréndozá
sát és a bácskai nyaralásból mínd
ketten úgy térnek vissza, mintha a
fiúk élne. És ekkor az emlékekből,

a szülői szeretet belső csodát tevő

sóvárgásából, a földi realitásoktól
független álomjáték következík. A
szülők életének minden pillanatát
továbbra is Márkó tölti be. Csak
most már mint fantom, hol tíz
éves a gyermek, hol tizenöt, hol ez
történik vele, hol az, de a szülők

számára: él. A reális világgal
összeütköznek persze, Perles Szá-

vának nyugdijaztatnia kell magát,
mert Ő is úgy beszél elhalt fiáról,
mintha az élne. A házaspár így
halad át az önáltatás gyötrelmes
útjain, hajszolja egy adriai úton is
a lidércként tovatűnő zvermeket,
amig azután egy csodálatos délutá
non (talán mikorára már a szen
vedés megérlelte az ő szívüket a
hit és a túlvilág oszméínek befo
gadására), megtaláljék Márkót, a
túlvilági gyermeket. Ahogy fájda
lomsújtotta béna lelkükben eltör
lödött az emlékezet, ugyanúgy tér
most vissza, mert már hisznek és
akarják viselni a földi élet kínjait
addig a kis időig, míg az árnyak
völgyén túl, ahol Márkó várja ő

ket, mindnyájan találkozhatnak.
Alain Fournier félig álomvilágban

játszódó regényére, a legjobb mo
dern franciák pittoreszk re
mekeire emlékeztet Thurz6 Gábor
új regénye, amely rövidsége mel
lett is nagy alkotás, mert minden
sora költői igazság. A kiegyenlített,
leszűrődött stílus a metafizikai ré
gi6kba emelkedő víziéknak biztos
hordozója. Thurz6 Gábor regénye
újabb regényirodalmunknak érde
kes eseménye, melyet mindenkinek
olvasnia kell, aki szereti a szépet.

P08sonyi Lá8z16

A MAGYAR NÉP. (Szerkeseiette:
Bartucz Laio», - Singer é8 Wolf
ner, 1943.) - Kevés magyar könyv
jelent meg oly sok kedvező körül
ménnyel, előjellel, mínt Bariucz
professzor szerkesztésében kiadott
tanulmánykötet: a népí sorshelyzet
a magyarságismeret uralkodó té
mája, a népi irodalom korában
minden ilyen kiadvány széleskörű

érdeklődésre számíthat, a magyar
néptudományok benne élnek a
magyarság közgondolkozásában; a
kiadó páratlan lehetőségeket bizto
sított elterjesztése érdekében (01
CJsóár, tetszetős kiállítás, egészsé
ges elvek hírdetése terén). Mind
eme külsö-belső tényhez járul a
tanulmányírék helyzeti előnye: a
szerkesztő kivételével valamennyien
fiatalok, eddigi munkásságukat a
friss szemlélet elevensége mellett
az alkotásvágy nagyszerűsége és az
építő szándék lendülete sajátosan
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jellemzi, mcstaní sserenlésük rá
adásul valamennyinek alkalmat
adott, hogy eddigi kutatása ered
ményeit első ízben összefoglalhas
sa. Az olvasóközönség így közvet
lenül belekapcsolódhatik a magyar
néptudomány kutatásainak mai fráL
zisába, és könnyen tudomásul ve
heti elért eredményeit is.

A szerkesztő Bartucz Lajos a
magyar antropol6giai kutatások tör
ténetét írta meg bevezetőül, majd
saját vizsgálódésainak eredménye
kép a magyaros rasszok [ellemra]
zát nyújtja, és közli számbeli ará
nyait és területi elhelyezkedésüket.
A magyar tájak emberföldrajzi ha
tásait, értékeit Kádár László ta
nulmánya feitegetí: ez a tanul
mány felsorolja a magyarföld geo
politikai értékeit, általában azokra
a tényezőkre utal, melyek az em
ber és a föld kapcsolatát alakitják
és emelik ezt a kapcsolatot kul
túrateremtő állapotba. A magyarság
nénrajzi csoportjai közt Gunda
Béla vont éles határvonalakat. az
összehasonlító néprajznak ez a fia
tal magyar szakértője az eddigi
felfogások figyelembevétele mellett
kimutatja az 'egyes néprajzi cso
portok kialakulását és összefüggé
sét a bazai és a szomszédos népek
néprajzi csoportjainak viszonylatá
ban. Tanulmánya abból a szem
pontból is figyelemremélt6, mível
kiderül belőle, bogy a magyarság
több néprajzi elemet kölcsönadott,
mint amennyit szükségkép átvett.
A magyar paraszttársadalom törté
neti sorsáról Erdei Ferenc érteke
zik: a magyar társadalmi tagozó
dás alapja a parasztság, minden
elzárk6zó magatartása és bizalmat
lansága ellenére: Erdei eddigi vizs.
gál6dásainak eredményekép meg
állapítja, bogy a magyar paraszt
társadalom ma átalakulóban van:
életígénye növekedik, műveltségi

vá!1Va fokozódik, nemzeti küldetés
tudata mélyűl. A magyar nép élet
m6dja Vajkai Aurélban talált
elemzlljére, tulajdonkép a népi
foglalkoz.ásokról értekezik, megle
betösen az eddigi irodalomra tá
maszkodik, viszonylag az II tanul
mánya vált egyedül terjengössé. A
magyar nép hítvílégáról és vallásos
szertartásair61, babonás hiedelmet
ről Bálint Sándor remek tanulmá
nya nyújt minden tekintetben szak
szerű felvilágosítást: Bálint Sán-
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dor a hllng~úlyt II keresztény hit
népies szertartásaíra és azokásaira
teszi, és a vonatkozó népköltészet
világát vizsgálja részletesebben. A
magyar népköltészet eredetét. jel
lezét és idegenátvételeit Ortutay
Gyula kitűnő értekezése tárgyalja,
az ő tanulmányának stílusa a leg
jobb példája annak a törekvésnek,
mely a mondanival6 művészí és
természetes közlésnek ígényét ál
landóan szem előtt tartja, Ortutay
itt közölt tanulmánya korábbi fo
galmazásainál tömörebb, mégis ki
merítőbb, eszmeindit6 és érdeklő

déstkeltö. Végül a macvar pép
művészet U.iváriné Kerékjártó Ad
rienne tollából minden értékét fel
mutató és minden összehasonlítést
elviselő magyar népi alkotásnak
bizonyul.

A kötet a további elieazodásre
megfelelő gazdag könyvészetí ada
lékot közöl, felsorolja a tanulmány
írök életrajzi adatait, megnevezi
munkálkodásuk terét, valamint
egyenkint jelzi kiadot! műveíket.

A magyar nép e kötetével még
nem zárult le az idetartozó tanul
mányok sora, a magyar népzene
és minden egyéb, a magyar nép
ismeretére vonatkozó tudományos
eredmény további kötet tárgya és
más tanulmányírók feladata lesz. E
kötet után fokoz6dó érdeklődéasel

várjuk a sorozat következő tudo
mánynépszerűsítő köteteit.

Paku Imre

TűZ TAMÁS: KÉT TENGER KöZT.
(Vigilia.) A kötet első verse, Egy
Szerű vágyakozás, igen iöl válasz
tott bevezető, nemcsak azért, mert
Tűz Tamás egyik legszebb verse és
jelzi költészetének minden értékét,
hanem azért is, mert a maza tiszta
költői médján kitűnő programm
vers is: tömören és képszerűen
foglali a össze a költő ars poetícá
Ját. Ráfáel, az angyal és Szent
Vendel mellett Lukácsot említi, az
evangelistát:
hol halk színekkel festené a vdszna'
Lukács. a festIJ, barnával a f~kat,
kékkel a kék eget s az illatos
mez(Jre vigan festené a nYájat...
Ennek az idézetnek szinte minden
szava iellemző. Először is a festés.
Nincs 'is talán legújabb Iíránkban
Tűz Tamásnál festőibb látású köl
tőnk s aki nagyobb kedvteléssel
mélyedne el a képek fonalába. A



képek tónusára viszont a halk jel
ző utal s még inkább ez a paradox
és felfedező természetesség: "bar
nával a fákat, kékkel a kék eget".
Csakugyan, képei távol vannak
míndeníéls különcségtöl és me
részségtől. Valami ujj ongó szokvá
nyosság van bennük, amely éppen
azon látszik örvendezni, hogy a vi
lág egyáltalában nem fantasztikus,
hanem olyan, amilyennek hisszük
és megszoktuk. Mert a vigan hatá
rozószó .is nagyon helyen van eb
ben az idézetben: jelzi azt a prae
raffaelita derűt, amely ott csillog
még bánatos hangulatain is. S az
se véletlen persze, hogy Lukácsról
beszél, aki a legenda szerint festő

is volt, de aki Evangéliumában is
csodálatos gyöngédséggel festi a
szent történetet. Ennek a gyöngéd
ségnek egy csilláma avatja fel és
teszi hamvassá Tűz Tamás legsza
bályosabb képeit is:

Sárgul a lomb, itt·ott már meggy-
piros,

hajnal felé leszáll az /iszi dér,
kidugja zöld fejét az /iszi rozs,
lehutt a lomb és lassan földet ér.

Faun fut át a zöld füvön, rikolt,
egy dalt keres ki, bágyadt muzsikát
s már hallod is a métabús Sípot,
mig fönn repülnek már a vadlibák.

De egész verseket (Körkép, A
geszlenyék alau, őszi elégia, Alko
nyat, Hó zizzen át, Ny@ri délután,
Csak látnád, Majd j6 az est, Haza.
térés, Kehely) kellene idéznünk
ahhoz, hogy ezt a könnyed, előkelő

és mégis kézzelfogható képalkotást
bemutassuk. Mert képei nem kü
lönleges hasonlatok, melyeket ön
állóan fel lehetne mutatni, mint
hivalkodó ékszereket. hanem sze
rény és nemes összhanggal illesz
kednek a vers hangulatába és ze
néj ébe. S ugyanezzel a szerény
bátorsággal nem riad vissza attól
sem, hogy rítmikaja és rimelése
Lágy, bízelgő és szabályos legyen.
S dallamának ezt a szabályosságát
és lágyságát semmiképpen se lehet
összetéveszteni az erőtlenséggel és
önállótlansággal, nemcsak azért,
mert ritmikajának. akár képfesté
sének, megvan halk, de félreis
merhetetlen egyszeri és egyéni ve
rete, hanem azért is, mert volta
képpen ez a gyöngéd zene a~

mely miDt hullámzó, de erŐi ÖV,

egységbe foglalja es nem engedi
széthullaní képeinek sorozatát.

Verseiben ugyanis alig van olyan
gondolat, mely erőt és egységet
adhatna képeinek. Költészetének
egyelőre nincs is más gondolati
eleme, mint a katolicizmus, de ez
sem annyira a szenvedélyes gon
dolkodók katolicizmusa (holott szo
nettet irt Dantéról és Aquinói Szt,
Tamásról), inkább a képfestő Lu
kácsé és a középkorí üvegfestöké.

Isten, tehozzád surranok a völgy_
Ml,

hol lámpa ég és villogó cseresznlle.

Valahogy ilyen szervesen "sur
ran" elő katolicizmusa is költésze
téből és elválaszthatatlan képtől és
zenétől:

Vérzett. Ezért hát laSSan ment a
tég/án.

Az utcaszélen fölsZkoltott kIJt lánll
s lefolyt a könny a köntösük red/Un.

Mint tört lótusz a vizen, a menettel
úgy ment már Jézus. Háromszor

esett el.
Titokzatos, háromszor cSendüW rím!

Gondolati nyelvre letordítva kato
licízmusa alig több belenyugvásnál
az élet és a halál összhangjába és
szenvedélytelen, Unom nosztalgia
ennek az összhangnak forrása után.
Lényege képeinek megválogatásá
ban és illeszkedésében érezhető.

Mint garog váza, hasztalan ra-
gyognék,

ha nem te volnál bennem, Istenem.

Legvilágibb képeinek is ez a rej
tőző háttér' adja meg gyöngéd
csillanásukat.

Vas István

SZERB ANTAL: A KIRALY~~

NYAKLANCA. (Biblielhéca.)
"Eljutottam egy müíaihoz, amely
nek egyelőre nem tudok nevet ad
ni." "Igaz történetnek" neveztem
el, mert elmondom minden re
gényszerű díszítzetés és hozzátol
dás nélkül XVI. Lajos korának
egy nevezetes eseményét, amely
nek a történettudomány úgyszólván
mínden részletét felderített e." A
műfaj tehát féligmeddig új, de
"új" az eszmény is: Taine, a kis
réssletekből kialakuló nagy kép
fölényes mestere, a szellemtörténet
romantikája után beköszöntő neo
pozitivizmus egyik példaképe.
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A nyakláncper hálás téma is,
hálátlan is. Szerb Antal - láttuk
.- maga bocsátja előre: tárgyának
nincsenek ismeretlen mozzanatai.
A tudós számára ilyenformá!n nem
nyujt módot fölfedezésekre. új ér
telmezésekre. Viszont annál jobban
érdekelheti a szépírót, s még in
kább azt, aki a kort akarja meg
ragadni, "jellemző kis tényeiben".
Mert az ügy szereplöí: az ancien
régime egész társadalma. S a tör
ténet olyan hihetetlen és elképesz
tő, olyan tragikomikus és [ellemzö,
bogy aki hozzányúl s avatott kézzel
nyúl hozzá, egyformán fölkészülve
Írónak és tudósnak, az minden re
génynél izgalmasabb képet nyuj t
hat korról, alakokról. - egy ha
nyatló, halálla küszöbére ért világ-
ról. '

Szerb Antal pedig írónak és tu
dósnak egyformán fölkészült. Van
nak, akiket olykor ellentmondásra
késztetett irodalomtörténeteinek ál
lítólag tapintatlan szellemessége ;
itt iróniája, ötleteí, humora, gu
nyorkás megjegyzései, paradoxonta
épp annyira helyénvalók és igazak,
mint azok a mellékmondati, ame
lyekben látszólag a fölszínt súrol
va egyszerre rávilágít problémák
és rejtelmek lényegére. A feszes
ség, mellyel a tudomány többnyire
karöltve jár, itt nyugodtan íölol
dódhatik: a pletyka klasszikus szá
zadáról pletykázhat az író is, fő

ként, ha a "pletyka" révén remek
jellem- és korképet kapunk. A
.meofrlvol" író otthonosan mozog a
frivolság romlott és bájos korában;
senki nem botránkozhatík meg
rajta, ha egy udvart vagy egy ki
rályt az étlapjával jellemez, - es
remekül! A nemzedékből. mely in
dulásakor a tizennyolcadik század
bűvöletében élt, Szerb Antal ma
radt leghívebb az ifjúság eszmé
nyeihez; ennek a hűségnek gyü
mölcse új könyve is, - érett, ízes
gyümölcse.

Az anyag készen állt előtte; az
ő munkáia inkább a beállítás, a
válogatás; sikere azon múlik, a
sokból valóban a jellemzőt ragad-
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ja-e ki. A pozitivizmus, mondják,
elveszett rendszertelen adathalma
zában ; a szellemtörténet. mondhat
[uk, sokszor elveszett önnön gőzei

ben ; a kettő közt középutat keHett
találni, megtartaní mindkettőnek

erényeit s elkerülni mindkettőnek

hibáit. Szerb Antalnak ezt az
egyensúlyt sikerült ezúttal megta
lálnía, s ez könyvének - bár leg
alább annyira regény, mint "tudo
mány" egyik figyelemreméltó
eredménye. Nem vesznek el benne
az egyéníségek, de nem vész el a
háttér sem; azzal az illúzióval tesz
szük le művét, hogy valóban ott
jártunk, ahová vezetett. valóban
láttuk, amit elmond. Sokszínű, sok
oldalú; fáradhatatlanul talál új
meg új vonásokat, s a mesébe úgy
lopja be a történelmet; hogy szin
te észre. sem vesszük. Az előbb

még szellemes adomákkal mulatta
tott, s egy oldallal odább már a
preromantikus lélekről ad kitűnő

portrét.
Fölényes; rámondjuk-e a kopott

szót: bravúros munka, Kérdés
azonban, nem csak egy-egy ilyen
kivételesen alkalmas tárgyhoz il
lik-e az "igaz történet" műfaja?

Mert ez a műfaj, ez a könyv való
jában "a játékosság" tudománya.
A Minerva meg a Széphalom mag
vas esszéírója és irodalomtörténé
sze kezetfog a Pendragon-legenda
elbűvölően ötletes regényírójával:
ez az érzésünk, amíg ezt az "igaz
történetet" olvassuk.

Hatalmas anyag él ebben a mű

ben, hatalmas "tudományos" tu
dás is; mégis mintha üdülés és já
ték volna, afféle szórakozásból,
maga malatságára írt könyv a
nagy világirodalomtörténet után;

'pihenés, melvben a könnyű, "le
bilincselő'' és oly jó könyvek szü
letnek! Könnyüek? Ne feledkez
zünk meg Esti Kornél énekéről: a
mélyság is, lehet sekély, és "OOly
mély a sekélység"!

A királyné nyaklánca új színfolt,
érdekes kísérlet; üdítő. kellemes,
gazdag könyv.

R6nay Györg1J
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