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Dézsi Lajos teljes Balassa-kiadását 
említi (1923). Külön kis fejezet figyel-
meztet azokra a költői művekre, me-
lyekben Balassa Bálint alakja Kis-
faludy Sándortól kezdve az irodalom-
ban feltűnik. Ezt a részt a Balassa-
irodalom fejezete zárja be. Ezután kü-
lön fejezetek szólnak Balassa vallásos, 
vitézi, szerelmi énekeiről. Balassát, a 
lírikust egy igen eleven portré ábrá-
zolja. Néhány lap Balassa drámai töre-
dékét méltatja, majd a Balassa-iroda-
lom zárja be a pompás sorozatot. 
Mindegyik fejezet két részre oszlik : 
az egyik minden idők szempontjából 
tárgyalja a kérdést ; a másik, apró 
betűkkel, jellemző kortörténeti ada-
tokkal teszi teljesebbé a tanulmányt 
s a Kiadások és az Irodalom fejezetek 
végleg kimerítik a kérdést. A legrészle-
tezőbb irodalmi adattár bőségén is túl-
tesz ez a mű s amellett olyan érdekes 
és izgalmas, mintha valami szórakoz-
tató, gondüző szépirodalmi alkotást 
lapozgatna az ember. 

Mindenütt világos beosztás, mérték-
tartás, az első- és másodrendű anyag-
nak olyan pompásan keresztülvitt 
aránya még a betűformában is s olyan 
kitűnő áttekintés minden irányban, 
aminőt még ilyenfajta rendeltetésű 
irodalomtörténeti munka nem nyuj-
tott. Érdeklődésünk az utolsó lapig 
sem csökken. A Visszapillantás fejezet 
rövid próbája az egész munkának. az 
összegezés már csak a legfontosabbakra 
szorítkozik. De abban, aki az egész 
művet átélvezte, egyszerre újra meg-
villantja s világosabbá teszi az anyag-
óriást. 

Pintér Jenő igazi területe a mult. 
Itt korlátlan úr ma s befolyása bizo-
nyára messze korunkon túl érezhetővé 
válik majd. A nagy feladat, a maga elé 
tűzött hallatlan munka még néhány 
évre kiszabja e jeles szerző minden 
pillanatát. Ha ismert nagy lelkiisme-
retességével épül ki benne véglegessé 
az újkori irodalom is, melynek főbb 
vonásait már eddig jelentékeny siker-

rel vázolta fel, századunk egyik csele-
kedete fűződik nevéhez. 

Goethe szerint az irodalomtörténet 
kétféle ember számára készülhet : 
hozzáértőnek vagy hozzánemértőnek. 
Mondjuk talán így : szakembereknek 
vagy laikusoknak. Valóban, volt akár-
hány irodalomtörténet Európában, 
mely az olvasó részéről szinte az egész 
irodalom ismeretét feltételezte. Pintér 
Jenő könyve, legújabb formájában, 
mindenkinek szól: tudósoknak és nagy-
közönségnek. Vajthó László. 

Móricz Zsigmond : Esőleső Társaság. 
(Athenaeum.) Másfajta novellák ezek, 
mint amelyek húsz év előtt a Hét 
krajcárban kürtölték be az új nagy 
elbeszélőt. Azok a novellák duzzadt, 
mézgás rügyek voltak, az ember várta, 
hogy kinyíljanak, tovább sarjadjanak , 
ezek egy befejezett oeuvre hulladékai; 
annyit sem változtatnak Móricz mű-
vén, mint forgács a bútoron. Útnak 
eredt regények, amelyek elakadtak az 
első fejezetnél, az író országjárásának 
az epizódjai, egy-egy papírra terege-
tet t anekdóta, riport a tiszazugi mé-
regkeverőkről, interju a betyárok haj-
dani kocsmárosánál. 

Amíg olvasom, magamon csodálko-
zom. Mi az oka, hogy ez a könyv úgy 
odatapad a kezembe, holott jóformán 
minden darabján ott érzem az író 
csömörét vagy az ujságcsinálás impe-
rativuszát? Kitünő, úttörő könyveket 
fáradtan olvasok s ebből otthonos 
meleg szalad szét bennem, amely köte-
les kritikai éberségemet is elzsib-
basztja. Én is úgy vagyok, mint a 
színházlátogató, akire kedves sziné-
szének egy fáradt, de ismerős mozdu-
lata régi esték kacagását vagy meg-
hatódását zúdítja rá. A műélvezésből 
nem igen lehet kiirtani az emléke-
zést s aki az Árvalányokban vagy a 
Tündérkertben ismertem meg Móricz 
sárga izzását (amely mint a napé, ha 
soká nézed megfeketedik), megtiltha-
tom-e egy-egy emlékeztető féloldal-
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nak, hogy a Móricz-regények erős 
fényébe fullassza aggályaimat? 

Igen, a kritikusnak elsősorban ön-
magára : az olvasóra kell gyanakod-
nia ; ezek előtt az Esőiesők előtt azon-
ban talán mégis inkább az érzéseit 
követő olvasónak van igaza, mint 
az ugrópálcát állandóan följebb s föl-
jebb rakó kritikusnak, aki az író 
erkölcsi kötelességének tartja, hogy 
minden ugrásához élete teljes svungját 
vegye. Móricz nagy művei nélkül el-
képzelhetetlen ez a kötet, Móricz nagy 
művei mellett hulladékdomb, mégis 
ami benne van, nagy talentum kényel-
mes nyujtózása s époly jellemző 
Móriczra, mint legjobb könyvei. Sőt 
talán az ilyen kötetek pongyolasága 
mutatja meg igazán, mi az, ami levet-
kőzhetetlen benne ; amit, mondjuk 
így, álmában is tud. 

Móricz Zsigmond az az író, aki a 
noteszában hordja az ihletét. Mikor 
életemben egyetlen egyszer szemben 
ültem vele, folyton azt lestem, no 
mikor húzza ki zsebéből a noteszt. 
Nem tudom, van-e ilyen notesze, de 
én az ő művei mögött egy telhetetlen 
jegyzőkönyvet látok, amelyben ado-
mák, valahová beszúrható szavak, fel-
villant figurák, a notesz termőföldjébe 
beszórt tervek, ötletek hemzsegnek, 
mint renesszánsz festő vázlatkönyvé-
ben a göcsörtös, kecses, markos és 
angyali kezek, salétrom játéka a faion, 
páráé az égen. Valami vad, a modern 
művészetből kiveszett kapzsiság ez : 
az egész életet beletömni a noteszbe, 
az egész noteszt beleüríteni mű-
veinkbe. 

Ebből a kötetből, amely valahol fél-
úton van Móricz nagy művei s a tel-
hetetlen jegyzőkönyv közt, ép azért 
talán még jobb fogalmat alkothatunk 
Móricz életzsaroló, anyaghabzsoló mo-
hóságáról, mint nagy műveiből, ahol 
a falbarakott anyagot a pallér beva-
kolta, a festő átfestette. De olvassa át 
valaki ezt a könyvet és figyelje meg, 
mekkora benn az élet ballasztja, meny-

nyi, amit az író nem költhetett meg 
az íróasztala mellett, amiért keresnie, 
vizslatnia, gyüjtenie kellett s el fog 
hülni. Egy adomázgató kun társaság 
tíz oldalon kiürít egy kisebbfajta 
füzetet. 

Persze, a notesz jóvoltából az ember 
legföljebb anekdótagyüjtő, etnográfus 
vagy ujságíró lehet. S itt lép közbe Mó-
ricznak csodálatos adománya, amely 
néha az utolsó pillanatban, de mégis 
csak megmenti őt az élettől s a tulaj-
don mohóságától : hatalmas forma-
érzéke. Móricz Zsigmond a formátlan-
ság formaművésze. Nála első pillan-
tásra nyelv, anyag, szerkezet minden 
amorf, de ebben a brutális alaktalan-
ságban van valami egész, erős, szét-
törhetetlen, több mint a legtökélete-
sebben kristályosító művészkedés. Ami 
egyszer beléje került, ha rossz vicc, ha 
betűre nem érdemes kuriózum is, azt 
az ő gigászi formáló hatalma, amely 
annyira kényszerű és önkéntelen, hogy 
már-már a szemlélettel azonos, egy 
szempillantás alatt kerek épkézláb 
egésszé változtatja. A szándékaitól 
másodrangú író is lehetne, de messze 
kiemeli őt szemléletének ez a formáló 
nagysága, amely az Esőiesőkben annál 
megdöbbentőbb, hiszen elvetélt köly-
kei jönnek itt a világra, mint fiók-
Herkulesek. 

Van ebben a kötetben egy novella, 
talán mindközt a legjobb : az Ebéd. 
Pesti és vidéki méltóságosok verődnek 
össze a tanyai úr asztala köré. Hu-
szonöt oldalon hordják föl a kifogy-
hatatlan tálakat : marhahúst ribizli-
mártással, ludaskását libamájjal, juh-
túrós galuskát, rántott harcsát, vagy 
tizenöt fogást. Az urak neki búsulnak 
az evésnek s közben anekdótáznak : 
a pörkölthúsnál, hogy a juhászok ki-
tünő birkapörköltje milyen büdös, 
légybeköpött húsból készül, a kacsa-
sültnél, hogy hány pofonnal intézte el 
Semlyéni Bandi a parasztok közt a 
királykérdést. Közben úri módon, né-
hány tapogatózó célzással a pesti urak 
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cikória koncesszióját is elhárítják. Már 
a fekete kávénál tartanak, az ember 
várja, hogy ez a sok telezabált főkapi-
tány, alispán, kormányfőtanácsos tüs-
tént, ültőhelyében hányni vagy hor-
tyogni kezd. Egyetlen oldala maradt 
az írónak s mi történik? A bika meg-
tiporja a csordást. A szegény ember ott 
hal meg a kiszaladt urak előtt. Nincs 
orvos, nincs bába, de nem is kell neki. 
Az ebédnek fuccs, de a novella meg 
van mentve. A sok adoma, locsogás, 
zabálás mély jelentést kap. A magyar 
Olimpuszt látod, amelyen az istenek 
vaskos kavargását az eltiport csordás 
nyögése egy pillanatra elállítja. Az 
utolsó oldalig csupa formátlanság, 
emésztetlen kuriózum, az utolsó oldal 
fényében ez a formátlanság több lesz, 
mint a legmesterkéltebb forma. Nyers 
élet és nagy művészet sohasem vol-
tak megfejthetetlenebbül azonosak, 
mint itt. 

Ez a novella különben nemcsak a 
művészre, de az emberre is nagyon 
jellemző. Ismerjük mi a dühös társa-
dalomtisztítót, aki azért lakmároztatja 
az urat, hogy a megtiport szegény em-
ber csontja jobban fájjon. Csakhogy, 
aki mint meghivott olvasó odaül 
Móricz urai közé, aligha érez haragot 
e pukkanó bőrű hatalmasságok iránt. 
Ahelyett, hogy utálná a zabálókat, 
maga is a paprikáscsirke ízét for-
gatja a szájában s vatatni kezd szik-
kadt agyában, nem zörög-e benne egy 
véletlen anekdóta, amivel ezeket a 
kedélyes isteneket megnevettethetné. 
Az eltiport szegény ember nemcsak 
az urak alatt nyitja meg az erkölcsi 
örvényt, hanem valamikép az író 
hajlandóságai alatt is. Móricz nem 
haragszik erre a zsíros magyar ciniz-
musra, de élvezi, éli s amiközben 
élvezi, elítéli. Ebben Adyra emlékeztet, 
aki a szilajabb magyar bűnök leg-
nagyobb vállalója és legnagyobb gya-
lázója volt. 

Móricz Zsigmond annak a húsos, 
fülledt magyar boldogságnak haran-

goz be, amelyet senki sem értett 
és méltányolt annyira, mint ő. 

Németh László. 

Az új magyar generáció problémái. 
(Az Országos Széchenyi Szövetség 
előadássorozata. 1930 február—már-
cius. Budapest, 1930.) 

Az Országos Széchenyi Szövetség, 
ez a már több mint negyedszázadja 
fennálló ifjúsági szervezet, eddig nem 
nagyon sokat hallatott magáról. A há-
ború előtti években — mostani elnöké-
nek szavai szerint — nem tudta, «hogy 
háborgó vulkántalaj fölött sző rózsás 
álmokat», később pedig, noha az új 
szelek fúvását ő is megérezte, óvatos 
rezerváltságban gondolkodott saját 
generációja és társadalma kérdéseiről. 
Hangját teljesen elnyomták azok az 
ifjúsági egyesülések, melyek radikáli-
sabb programmal, kevesebb multbeli 
megkötöttséggel, egyértelműbb for-
mulákkal álltak munkába. Ez a mos-
tani előadássorozat a Szövetség hatá-
rozottabb magára eszmélését mutat ja . 
Kijelentése annak, hogy a Bartha 
Miklós Társaság és a feloszlatott Wes-
selényi Reform-Klubból életre kelt 
Magyar Nemzetpolitikai Társaság mel-
lett a Széchenyi Szövetség is részt 
kíván venni a feladatokat kitűző és a 
jövőt biztosítani akaró munkában. 
Csak tradiciójához, bizonyos még a 
multból ráörökített előkelőségéhez és 
óvatosságához maradt hű, mikor itt 
ebben az előadássorozatban nem tag-
jait szólaltatta meg, hanem az idő-
sebbekhez, apáihoz fordult. Megkér-
dezte őket : tudnak-e mondani vala-
mit az új, sok szenvedésen keresztül-
ment generáció számára? Megkérde-
zett két politikust (Vass József, 
Schandl Károly), két egyetemi tanárt 
(Kuncz Ödön, Verebély Tibor), egy 
publicistát (Milotay István) s társa-
dalmunk egyik kitünő ismerőjét (Weis 
István). Az összegyüjtött előadások 
így már nem is pusztán a Széchenyi 
Szövetségnek szólnak : bennük 40—50 
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