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aránytalanabbá válik. A «nagy lírikus generáció» gyűjtőneve alatt találkoz
nak Kosztolányival, Tóth Árpáddal, Jubász Gyulával, Oláh Gáborral, s árnyé
kukban még egy csomó, kisebb nagyság' húzódik meg : Gellért Oszkár, Szép 
Ernő, Füst Milán, Gyóni Géza, Bartalis János, Kassák Lajos. Lapokon ke
resztül méltatja később a könyv Szabó Lőrincet, Erdélyi Józsefet, erősen kiemeli 
Gulyás Pált, Illyés Józsefet. Nem tűnnék fel ez annyira, ba nem kellene hiába 
keresnünk több oly írói egyéniségnek komoly méltatását, akik nagyon is 
gazdagították a magyar írók palettájának színfoltjait. Vargha Gyula alig kap 
2—3 odavetetett szót. Hankissék hangsúlyozzak, hogy az irodalom a nem
zeti kollektív lélek kifejezője, már pedig a háború, a forradalmak, a rette
netes ,béke' éveinek örök magyar lelkét, fajunk legnagyobb részének érzéseit 
senki sem szólaltatta meg nála hívebben. Motívumainak újszerűsége, formái
nak, nyelvének változatossága, eredeti frissesége — vagy ha kell — «mo
dernsége» kirívóvá teszik ezt az igazságtalan mellőzést. Kozma Andor sem 
járt jobban. Az már természetes, hogy Bartóky Józsefnek nevét sem olvas
hatjuk. Sik Sándorról Prohászkával kapcsolatban szólnak, bár melegen, azon
ban rendkívül röviden. Ö még jól járt, mert az Ős lírikus tehetségű és sok
ban új színt hozó Harsányi Lajos — úgy látszik — szintén teljesen isme
retlen Hankissék előtt. Heinrich Gusztávnak nevét sem említik Hankissék, pedig 
új utakat mutatott a magyar irodalómtörténetírásnak; Katona Lajosról elis
merik, hogy zseniális kutatója volt a középkornak, de kapcsolatát a magyar 
összehasonlító irodalomtörténettel nem érintik; nem csoda, hogy Király György 
valósággal egy szintre emelkedik vele a könyvben. Négyesy Lászlónál igazában 
csak verselméleti kutatásait jelzik. Hogy müvei valóságos iskolapéldái a leg
szigorúbb tudományos módszerességnek, a mély látásnak, finom elemzésnek, 
a biztos ízlésnek és a nemes magyar prózai stílnek, erről semmi tsem tud meg 
itt az olvasó, de pl. Földessy és Schöpflin aránylag elég beható jellemzés tárgyai. 
Négyesy példa arra, mily elbánásban részesülnek az ú. n. konzervativek. 
A szellemi élet vezetőinek méltatásában is meg-megérzik ez az elfogultság. 

Több méltányosság, több lehiggadtság, szóval több igazság, sokkal ered
ményesebbé tette volna a mű hatását. Egyet meg kell még említenem : a könyv 
nyelve nem elég franciás és nem egy helyt erősen keresett. Itt sem ártott 
volna valamivel több a magyar értekező prózának nemes hagyományaiból. 

Kocsis LÉNÁRD. 

Dr. Futó Jenő: Gárdonyi Géza. Hódmezővásárhely. Szerző kiadása, 
1930, N. 8-r. 260 1. 

Gárdonyi írói pályájának nem vetett véget halála. Könyveit még olvas
sák, s alakja és művészete is ma talán még élénkebben foglalkoztatja az 
irodalom búvárait, mint életében. Mintha csak igazolni akarná ez a még 
mindig eleven hatás az író sírfeliratát : «Csak a teste» tért porladóra az 
egri vár sáncai közt, szelleme diadalmaskodik az enyészeten, él és hat tovább. 
Hatásának tényezői közt bizonyára első helyen áll ízes magyarsága s egyre 
mélyülő, szinte az aszkétizmusig zordonuló lelkisége; az irodalom búvárát 
talán az egyszerűnek és művészinek izgatóan érdekes összefonódása fordítja 
elsősorban irodalmi alkotásai felé. > 
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Futó Jenőt nem ilyen természetű érdeklődés indította könyvének, a 
Gárdonyi-irodalom legterjedelmesebb termékének, megírására. Pótolni akarta 
a Gárdonyiról szóló eddigi irodalomnak azt a hiányát, hogy «nincs egyetlen 
mii sem irodalmunkban, amely vele behatóbban foglalkoznék.» Össze akarta 
állítani mindenekelőtt az író életére vonatkozó adatokat, ki akarta küszö
bölni az ezek közt mutatkozó ellenmondásokat s ezért az író egyik fiához, 
Gárdonyi Józsefhez fordult, aki «apja élete körülményeire vonatkozólag fel
tétlenül pontos, megbízható adatokkal» látta őt el. Meg kell vallanunk, hogy 
ezek az adatok lényeges dolgokra vonatkozóan semmit sem változtatnak 
eddigi ismereteinken és semmi újat sem jelentenek számunkra. Gárdonyi 
életének voltaképen egy rejtelmes pontja van : házassága. Ide nyúlnak vissza 
annak a megdöbbentő ellentétnek a gyökerei, hogy Gárdonyi a fialal leány 
lelkében csupa harmatosán tiszta, gyöngéd érzéseket lát, az asszonyéban 
csak ragadozó és kártékony ösztönöket; a szerelem bubáját édes elandalo-
dással festegeti, a házasságot leplezetlen gyűlölettel az ördög müve s a 
legesztelenebb szerződés gyanánt emlegeti. Erre a rejtelmes tragédiára Futó 
könyvéből sem derül világosság, sőt mintha Muraközy plébános nevének 
említésével egyik lehetetlen mende-mondának adna valami csekély való
színűséget s ezzel a határozatlanságot még növelné. 

Adatokban könyve kétségtelenül leggazdagabb a Gárdonyiról írt dol
gozatok közt; de nagyon határozatlan ezeknek az adatok Gárdonyi költé
szetére vonatkozó jelentőségének éreztetésében. Felhasznál mindent, ami tudo
mására jut, s alig tesz különbséget az egyszerű életrajzi adat s az írót 
magyarázó tény között. Már itt is jelentkezik egyik gyengéje: könnyen 
hajlik bizonyos egyoldalú túlzásra. Gárdonyi sorsát a valónál sötétebbnek 
festi, mintha szakadatlan szenvedés lett volna egész élete, pedig Gárdonyi 
egyáltalán nem volt az «a szenvedésekben agyongyötört lélek», amilyennek 
ö látja. Gárdonyi tanítói működéséről száraz földrajzi adatokon kívül alig 
tudunk valamit, a szerző mégis «érdemes, eredménydús tanítói pályá»-nak 
mondja, melyen «bámulatos eredményeket ért el.» 

Még inkább érvényesül ez az egyoldalúság, s még kevésbbé tesz különb
séget a szerző lényeges és lényegtelen közt Gárdonyi írói fejlődésének raj
zában. Lépten-nyomon érezzük a kritikai érzék és biztosság hiányát. Itt is 
lelkiismeretesen igyekszik összehordani mindent a szerző s nagy jóakarattal 
igyekszik érdemeket látni Gárdonyinak még zsengéiben is, amelyekben 
maga Gárdonyi sem látott semmi figyelemreméltót. Valósággal megtagadta 
később ezeket a zsengéit s ebben annyira ment, hogy egy alkalommal 
komolyan el akarta hitetni, hogy azokat egy szélhámos írta az ő neve alatt. 
Futó nagy méltánylással igyekszik szólani még ezekről a gyenge kísérletek
ről is, és ez sokszor furcsa kertelésre viszi, mint pl. «A természet festése 
relative kiválóan sikerült ugyan, de még gyenge ecsetvonások ezek írónk 
későbbi mesteri leírásaihoz képest.» (80.1.) Azt sem minősíthetjük jóindulatú 
túlzásnál egyébnek, hogy Gárdonyi neve már pályája elején «az egész vilá
gon közismert és becsült lett.» (20. I.) 

Általán bő marokkal osztogatja a dicséretet s nem nagyon keresi, 
hogy érdemre-e vagy a nélkül. Gárdonyinak egy eléggé gyenge s helyenként 
ízléstelen elbeszélésében (A pásztor) nem győzi magasztalni «az egészen 
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elömlö naiv bájt és humort, a lelki élet finom és biztos festését, az elő
adás közvetlenségét és a jellemek ábrázolásának realitását.» (36- I.) A Pöhö-
lyékTŐl azt írja, hogy «ezen kis regény nem más, mint a magyar népietek
nek a költői géniusz szárnyán a művészet magaslatára való emelkedése..» 
(59. 1.) Ez a kissé dodonai értékelés annyira tetszik a szerzőnek, hogy még-
egyszer megismétli,' még meghökkentőbb formában: vele «a ma.gyar nép
lélek a költői géniusz szárnyán művészi magaslatra emelkedik.» (66. \.\ 
A szerző, úgy látszik, elfeledkezik arról, hogy Gárdonyi előtt már élt és írt 
Petőfi, Arany, Jókai, s Gárdonyi előtt írta pompás paraszt-novelláit Abonyi 
Lajos. Ha nem feledkeznék el, nem írná azt, hogy «mint Petőfi annak ide
jén a pusztát, az Alföld rónaságait, úgy kezdi ezekben (első elbeszéléseiben) 
felfedezni Gárdonyi a magyar falut és egyszerű parasztjait a magyar köl
tészet számára.» (49. 1.) Túlzás az is Az én falumról, hogy «ilyen művészi 
képet a magyar faluról és tipikus alakjairól magyar költő még nem készí
tett.» (85. I.) Ezek után nem csodálkozunk, ha Gárdonyiról ezt írja : «a magyar 
néplélek.. . . eddig még utói nem ért tolmácsa.» (72. 1.) 

Amint Gárdonyi érettebb munkáinak méltatásához ér a szerző, még-
inkább elveszti kritikai mértékét s egymást éri a kritikátlan «remek» jelző. 
Annuskát pl. nagyon túlbecsüli. Azzal ugyan nem mond valami sokat róla, 
hogy Gárdonyi «legsikerültebb drámai alkotásai közé» sorozza, de áradozva 
beszél olyan jélességeiről, amelyek hiányoznak belőle. Könnyedén tulajdonít 
«filozófiai mélység»-et is Gárdonyinak, pedig ahhoz nem igen tudott eljutni 
az író, bármennyire kereste is. A dícsérgetésnek kissé naiv módjául érezzük 
az ilyesmit: «Olyan megható képet varázsol elénk, amely unokáink uno
káinak is könnyet csal a szemébe». (128. 1.) Gyakran hangoztatja a szerző, 
hogy csak az tudja méltányolnia Gárdonyinak ezt vagy azt a munkáját, aki 
igazán ismeri a magyar népleiket — ez korántsem olyan meggyőző argu
mentum, amilyennek a szerző gondolja. Időrendi tévedés: «Ez- a megállapí
tás . . . Zsigmond Ferenctől ered, amit Kéky Lajos is oszt» (85. 1.), — mert 
ez utóbbinak dolgozata (Budapesti Szemle, 1913) jóval megelőzte Zsigmond 
Ferencet (Irodalomtörténet, 1921). 

írói pályájának tárgyalása után négy összefoglaló fejezetben ismerteti a 
szerző Gárdonyi világnézetét, alkotó művészetét, humorát és előadói művé
szetét. Mindegyikben, kissé iskolásán, előbb általánosságban fejtegeti — igen 
terjedelmesen — a tárgyalás alapjául szolgáló mozzanatot, azután tér át ennek 
Gárdonyi költészetében való megvilágítására. Kevés leleményességről tanús
kodik ez az egészen mechanikus szerkesztési mód. Bármily terjedelmesek is 
ezek a bevezető fejtegetések, a dolog lényegére nem világítnak rá olyan szaba
tosan, hogy ebben jogosultságukat találnák. Humor gyanánt fejtegeti pl. azt 
is, ami csak komikus. Ő minden ellentétből humort lát fejlődni. Abból, amit 
Gárdonyinál humornak mond, nagyon kevésben buzog ez a nemes nedv. 
Ha erre gondolna, nem mondaná pl. Annuskában tökéletesnek a humor 
fejlesztését. 

A Gárdonyi világnézetéről szóló fejezet egészen mozaik-szerüen Gárdonyi-
idézetekből van összeállítva s úgy tárgyalja ezt a kérdést, mintha kijegece-
dett bölcseleti rendszerről lehetne szó az írónál. A Gárdonyi alkotó művészeté
ről szóló fejezet is nagy részében világnézetére vonatkozik s ennek egypár 
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különösségét, emberábrázolásának egypár sajátosságát meg is tudja világítani. 
De alkotó művészetének elemzését csak kerülgeti. Csak tárgyi szempontból 
magyarázgatja Gárdonyi munkáit, a tárgy formálásának jellemző mozzana
taira pedig nem világít rá. Legkevésbbé sikerült, a lényeges iránt legcsekélyebb 
érzéket mutató fejezete a Gárdonyi előadó művészetét ismertető. 

A Gárdonyiról szóló irodalom alapos összeállítása zárja be a könyvet 
•ennek legnagyobb ré3zét azonban készen kapta a szerző. 

Az eddigiekből is kitetszően a szerző érdeme az anyagnak inkább lelki
ismeretes összehordásában, mint szerves egésszé szerkesztésében áll. Nagyon 
sok külsőleges adatot, bő tartalmi tájékoztatókat találunk könyvében, de 
Gárdonyi emberi és írói képe nem néz ránk belőle. Pontos és megbízható, 
de megelevenítő erőnek nem adja bizonyságát. Módszere Gárdonyira vonatko
zólag, hol már annyi előmunkálat áll rendelkezésünkre, bizonyos mértékig 
visszaesést jelent, haladást semmi esetre sem. Ehhez még előadásának némi 
fogyatékosságai is hozzájárulnak: bőbeszédűsége, ismételgetései, pedáns elemez-
getései s közhelyekbe vesző szónokias nekilendülései. Komoly követelésekkel 
fellépő munkában nem szívesen olvasunk ilyen mondatokat: «Tudatalatti 
gyermekkorának szivárványos egét a gond és a nélkülözés komor felhői nem 
árnyékolták be» (5.1.), vagy: «(Egerben) találta fel azt az ideális csendet és 
nyugalmat, melyben Múzsájának megterhelt méhe egyik magzatát a másik 
után hozhatta létre.» (17. 1.) 

A szerző bizonyára a serdültebb tanuló ifjúságnak s a magyar lelkű 
olvasó közönségnek szánta elsősorban munkáját. Úgy vélte, hogy lelkesedé
sével, sőt szeretetének túlzásaival közelebb tudja vinni szívükhöz ennek a 
gazdag és érdekes lelkű írónak alakját. Munkája sok mindenben kifogásol
ható, de lelkesedése, mely vidéki elszigeteltségében ilyen alapos munka 
végzésére s a mai viszonyok közt ily terjedelmes könyv kiadására ösztönözte, 
mindenesetre rokonszenves. TT^K-V T A ma 

Halmi Bódog: Móricz Zsigmond az író és az ember. Budapest, a szerző 
kiadása, 193U. k. 8.-r. 80 1. 

A szerző közel negyven esztendeje szemléli az újabb magyar irodalom 
fejlődését. Ez idő alatt leszűrt tapasztalatait közli azokban az ,írói arcképek'-
ben, melyeket időnkint kiad. Ezúttal Móricz Zsigmondot óhajtja lelki kör-
nyezetvilágába beállítani. Inkább az írót, mint az embert, mert amit erről 
mond, az csak meddő vedelnie Móricz tanácsköztársasági, tőle körül nem 
írt' működésének. Hiába! A megítélésnek nem az a mérője, hogy gyilkolt 
vagy rabolt-e valaki, elég, ha pajtása volt a népbolondító vezetőknek és 
újságot szerkesztett nekik. Azt is hiába próbálja elhitetni a szerző, hogy 
Jászi Oszkár, Kúnfi Zsigmond, Lukács György, Pogány József etc., mint 
a XX. Század folyóirat álmodozói, a „művészetekbe, szép finom kulturális 
könyvekbe fürdetett lelkek" voltak. Inkább az akkori ideológiába mélyen 
meggyökerezni vágyó emberek voltak. Ez magában véve elég kárhozatossá vált., 

7,Puritán igazságra" törekszik. Ezt azonban nem lehet elfogult egyol
dalúsággal elérni. Ellenkezőleg nagyon is sok álismeretet ad hőséről. Fárasztó 
ismétlések, különleges jelzöhalmozások között iparkodik, ennek a tagadhatat-

31* 


