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kal küzködő költői egy-egy új kifejezés 
vagy forma átültetésekor éreztek. (Pl. 
a szonettel való kísérletek.) Megálla-
pítja Kazinczy nagy műfaj gazdagító 
érdemét : a költői levél, az allegória 
(Szabad Erdély a török kiűzése után), 
a görög epigramma átültetésével.Rész-
letesen ismerteti a nyelvújítást s 
«nyelvünk megalakulásának okira-
tait». 

Összeszedve a szálakat : Kazinczy-
ban megvolt a csirája az esztétikai, 
irodalomtudományi és kritikai ön-
tudatnak. Izlésproblémák és stílus-
problémák megoldása volt munkálko-
dásának a célja s nyelvújítása is eszté-
tikai elveken alapuló stílusujítás, mert 
egész életében azt keresi, «ami a be-
szédnek erőt és szépséget adhat». 

Négyesy László lélekkel írott, nagy 
forrástanulmányon alapuló friss és 
kristályos stílusú munkája a finom 
esztétikus elme ünnepi ajándéka szá-
munkra s méltó a porladó költő géniu-
szához. A Pályám emlékezete, az 
Alszeghy Zsolt kiadásában megjelent 
Fogságom naplója, Négyesy László 
új könyve és Horváth János tanul-
mánya együtt olyan teljes és mintegy 
háromdimenziós képet ad Kazinczy-
ról, amely örökre plasztikussá teszi 
Széphalmon álló alakját. Juhász M. 

Nyírő József : Isten igájában. Re-
gény. I—II. (Az Erdélyi Szépmíves 
Céh kiadása.) 

Az idealizmus küzdelme az évezre-
des szentség kérlelhetetlen formalitásai-
val, egy nemzethalál előidéző és kísérő 
bűneivel, az egyén megalázó eltiprott-
ságával — ez röviden a veleje Nyírő 
regényének. A főhős aposztata pap, 
aki a papsággal ellentétes hajlamainál 
fogva fokonkint közeledik aposztáziá-
jához ; a történet a béke utolsó éveitől 
az Erdély elvesztéséig terjedő idő-
szakot öleli fel ; a hős maga a szerző, 
aki vallomásszerű őszinteséggel beszéli 
el életpályáját — ezek azok az elemek, 
amelyektől egyéni színt kap ez a küz-

delem. A regényben megelevenedik az 
egész magyarság e korbeli élete, külö-
nösen Erdély s a székelység élete ; min-
den élettragédia, amit egy egyéni sors 
helyből és időből magába tud venni. 

Mégis ez az aposztázia nem egészen 
szükségszerű : azok az akadályok, 
amelyekbe a főhős minduntalan bele-
botlik, nem mondhatók tipikusaknak, 
annál kevésbbé a papságban rejlők-
nek ; belőlük általánosítás nem von-
ható. De az író nem is akarja ezt mon-
dani ; regénye egy megható és rend-
kívüli élet elbeszélése. Nyírő nem 
mentegeti önmagát. Sokkal több sze-
retet és büszkeség fűzi rokonszenves 
hőse diadalához — akiben önmagát 
rajzolja meg, — mint amennyi nyug-
talanság ahhoz, hogy szépítse emberi-
leg és művészileg elintézett emlékeit. 
Azok, akik az írásműben a polgári 
lelkiismeret gyóntatószékét szeretik 
látni, az író igényén aluli megállapítá-
sokra vetemedhetnek . . . 

De a regény különben nem pusztán 
az író lelkiismeretproblémája ; forró 
szerelmi vallomása népének ; a leg-
nagyobb objektív élménye. A székely-
ség élete megdöbbentő életszerűséggel 
és elevenséggel van bemutatva benne. 
A regény Erdély Parasztok-ja ; keve-
sebb epikai szélességgel és szisztémás 
sokoldalúsággal, mint Raymont, de 
nem kevesebb igazsággal mutatja be 
a székely falu életét, a nép küzdelmét 
bankkal, zsidóval, hatalommal, ter-
mészettel, Istennel és végül önmagá-
val ; töredékesen, villanásszerűen, de 
egy-egy szűk résen át igen mélyre 
világítva s a dolgokban mindig az 
örökkévalóság jegyeire mutatva rá. 
Nyírő is eljutott a mult fölszámolásá-
hoz, ő is mindenütt abba a fekete falba 
ütközik, amit egy szóval magyar tra-
gédiának nevezünk. Regényében meg-
elevenednek pátriárkális bűnök, az 
ancien régime mulasztásai, a világ-
háború vihara, mindaz a népgyilkos 
politika, földben rejlő elítéltség, egye-
temes elhagyottság, ami ezt a tragé-
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diát teszi. Igy lesz regénye sorstudat-
ból fakadó életpanasz ; magyar írónak 
már-már intuició-öröksége a magyar 
tragédia meglátása, s ennek őszinte 
és mély átélése ad most Nyírő regé-
nyének is, túl az író lehiggadt meg-
látásain, sajátos lírai hangszerelést. 
A magyar irodalomnak ez is van olyan 
jellegzetes tulajdonsága, mint az «úri 
tónus», a szerelemérzés magyar koz-
mával ; újabb epikánk ebben csak 
régi tradiciókat folytat s szinte meg-
döbbentő néha az az egyfelé intés, 
amely Széchenyi némely gondolatait, 
nagy lírikusaink világérzését s újabb 
epikánk jobbszemű meglátásait egy-
máshoz rokonítja . . . 

Különös hangsúlyt ad a regénynek, 
hogy az író őszintén első személyű 
önmagát állítja regénye központjába. 
Anélkül, hogy ezáltal naplószerűvé 
süllyesztené, sajátos valóság-ízt ad 
elbeszélésének. A regény első része 
olyan, mint egy konfesszió a szentek-
nek küzdelem-korszakából ; a törede-
lem pátoszával mondja el a fiatal 
papi lélek vergődéseit az ingadozások-
tól, a lélek kicsinyes skrupulusaitól a 
legmagasabb extázis szédületéig. Sza-
vaiból igazi papi lélek árad ; a szerző-
hős megválik a papságtól, de művelt-
sége, képzelete papos. Rajongó lelké-
ben egy papság feletti papság áhítata 
szárnyal s szavait, cselekedeteit ön-
kénytelenül az emlékpálya színeivel, 
szimbolumaival festi át. Érdekes könyv. 
Szemérmes intranzigenciájából, majd-
nem a zaklatottságot súroló érzelmes-
ségéből néha talán sok is,. (II. köt.) 

Nem dicsérhető eléggé a regény 
stílusa. Nem az objektív műfaj kívánta 
hangulategységekben építi meg feje-
zeteit : mintegy szimultán átélések-
ben fogja fel kora és környezete lel-
két ; a falu, a természet lélegzetvételét 
s a körülvevő dolgokat forrósítja át 
éber ihlete szintétikus hangulatokká, 
meleg, tömény emberi légkörré színes, 
pazar, tőrölmetszett szavakban. (I.köt.) 
Azokra, akik ismerik Erdélyt, szinte 

varázslatos hatású az a villámokkal, 
néptragédiával, táji ízekkel rejtelmes 
ózon, amelynek szárnyain az író kis 
népe őrlelkeként jajongva barangolja 
be Erdélyt. Nem szerettem idáig a 
lírailag komponált regényeket : Nyírő 
most meggyőzött ; kivételesen meg-
éreztette e modornak minden műfaji 
szolgáltatásnál többet érő életszerűsé-
gét. 

Ne felejtsük el, hogy az író regé-
nyében modern hőst, példa-típust 
adott. Hőst, aki egyik idealizmusa 
csődjével nem bukik el ; feláll, birokra 
megy az élettel és diadalmaskodik. 
Gépet olajoz és malomtulajdonos lesz, 
míg keze keresményéből megsüti az 
első kenyeret családjának. Eddig öleli 
fel a kompozíció az aposztata pap sor-
sát . . . Nyírőnek nagy elégtétel lehe-
tett, hogy a hatásos fejleményhez még 
mindig futotta önmaga sorsából s az 
én-regény keretében epikus hőst tu-
dott adni ! Ez a teremtő alany végső 
titka ; ebből sarjadt ki a regény s vette 
fel természetszerűleg azt a formát is, 
amelyet visel. 

Hangsúlyozzuk : Nyírő regénye szép 
könyv. Nem a művészség Kolumbus-
tojása s nem is hírlap stúdiumok árán 
kiizzadt új evangélium, de kemény 
férfihang s mocsoktalan emberség 
díszes, pazar művészi vértezetben. 

Jól esik, hogy az üde levegő a ma-
gyar irodalomba ismét Erdély felől 
áramlik . . . Hencze Béla. 

Barta János : Az ismeretlen Ma-
dách, tanulmány. Bpest, 1931. Lőrincz 
Ernő bizományos könyvkiadó, 8-r., 
83 1. Az irodalomtudomány újabb 
lélektani kutató módszereinek talán 
érdekes, de nagyon fanyar gyümölcse 
Barta János tanulmánya Madáchról. 
A szerző úgy találja, hogy Madách 
személyiségét eddig többnyire a tra-
gédián át fejtették meg és a gondol-
kodót és költőt látták benne. Pedig 
szerinte Madách világnézete mind-
végig egymásnak ellentmondó, töre-




