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könyv meg nem jelenik. Addig össze-
foglalás csak az esetben jogosult, ha 
művészetünk nemzeti jellegzetessé-
geire is rá tud mutatni, ez pedig csak 
az iparművészeti tárgyakra való külö-
nös tekintettel oldható meg. 

Péter könyvének legnagyobb ér-
deme a részletek egymáshoz való 
arányosítása. Ennek az arányosítás-
nak előnyei különösen ott szembe-
tünők, hol a részletkutatás még nem 
érkezett el az apróbb szintézisekhez, 
pl. a barokkművészetben. Magyar-
országi barokk műemlékekről kitünő 
részletmonográfiák jelentek meg (Ka-
possy, Rigler, Schoen, Réh tollából), 
a nagy egészről azonban halvány 
képünk sem volt. A kép ma sem teljes, 
hiszen az emlékanyag jórésze még fel-
dolgozatlan, de Péter könyve egységes 
képet nyujt a mai helyzetről. Ez a mű 
legszebb részlete, nemcsak a legszebb, 
hanem a leghasznosabb is. 

Az arányosítást mondtuk legna-
gyobb érdemének, ezt az úgyszólván 
helyzeti érdemet, mely abból követ-
kezik, hogy előtte nem végezték el. 
Meg kell említeni, hogy nagy öröm 
egy kilátópontról, egyetlen egy szak-
értő szemszögéből áttekinteni az ezer-
éves fejlődést, ugyanattól a szerzőtől 
olvasni a legújabb művészet méltatá-
sát (tegyük hozzá, elfogulatlan és tájé-
kozott méltatását), aki egy kötettel 
előbb a románkori emlékekkel tüze-
tesen foglalkozott. Péter módszertani 
képzettsége kitünő s kvalitásbeli meg-
állapításainak cseppet sem árt, hogy 
a szerző az egyetemes művészettörté-
net mértékét alkalmazza a hazai em-
lékanyagra. Ha fejlődéstörténeti szem-
pontból ez a módszer nem állja is meg 
a helyét, (hiszen Magyarország törté-
nete és geográfiai helyzete lehetet-
lenné teszi, hogy a nyugatibb, kultúr-
népek közé ékelt nemzetek rombolás-
tól jóval mentesebb művészetével 
hasonlítsuk össze) az értékek felméré-
sében kitünőnek bizonyul. A pécsi 
domborműciklus, Kolozsvári Márton 

és György, Kolozsvári Tamás, MS 
mester vagy Munkácsy Mihály sem-
mivel sem lesz kisebb, ha az egye-
temes művészet háttere elé állítják. 
Ezzel szemben le kell szoknunk végre 
arról, hogy vidéki szárnyasoltárfes-
tőinkben Dürereket, Bogdán Jakabok-
ban Rembrandtokat ünnepeljünk, ha 
a másodrangú tehetségek feldolgo-
zása kötelességünk is. 

Néhány kisebb tévedésre fel kell 
hívnunk azok figyelmét, akik művé-
szetünk iránt átlagon felül érdeklőd-
nek. Erzsébet királyné áttetsző-zo-
máncos házioltárát nem a Louvre 
őrzi, hanem egyik párisi magángyüj-
temény. A báti képek nem Nógrád-, 
hanem Hontmegyéből kerültek az 
esztergomi Keresztény Múzeumba. 
A mateóci oltár nem készülhetett 
1470—75 körül, analógiák alapján 
keletkezését 1425—30 köré helyez-
hetjük. Fájlaljuk, hogy a szerző nem 
foglalkozik a magyarországi török 
művészettel, ugyanakkor, mikor a ma-
gyarországi osztrák művészetet rész-
letesen tárgyalja s fájlaljuk néhány 
kirívóan magyartalan szóképzését (pl. 
ellenreformatorikus törekvések) s álta-
lában az idegen szavak sűrű, indoko-
latlan alkalmazását. 

A kétszázhárom illusztráció ezer 
esztendő építészetének, festészetének 
és szobrászatának kitünően összeválo-
gatott legszebb emlékeit ábrázolja. 

Genthon István. 

Illyés Gyula : Sarjúrendek. (Buda-
pest, 1930.) A fiatal tehetséget boldog 
köddel veszi körül önmaga felőli tu-
datlansága. Ami benne gazdag bizony-
talanság, olvasóiban találgató vára-
kozás. Az olvasó érzi a tehetséget s a 
költő még engedékeny, nem állítja 
meg egy «ilyen vagyok» kiáltással a 
képzeletet. A mindenki költője ő, aki-
ből minden lelkes olvasó kijövendöl-
heti a maga poétáját. 

A költő azonban nem azért az, aki, 
hogy mindörökre a mindenki költője 
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maradjon. Egy reggelen kifejti magát 
a köréje költhető legendákból, ha-
lomra dönti a feltevéseket, hátat for-
dít annak a tíz vagy száz költőnek, 
akit az ő neve alatt tiszteltek, önmaga, 
Illyés Gyula akar lenni : egy költő a 
sok költő közt, egy költői hitvallás a 
sokféle költői hitvallás közt. S ekkor 
hirtelen nagy csönd támad. Az embe-
rek sajnálják a hipotéziseiket s időbe 
kerül, amíg megszeretik a valóságot. 

Amikor Illyés Gyula Sarjúrendek-
jét elolvastam, mindjárt tudtam, hogy 
ezt a könyvet nem a gáncsoskodókkal 
szemben kell megvédenem, akik nin-
csenek, hanem egy másik könyvvel, a 
Nehéz földdel szemben, amely Illyés 
Gyula első kötete volt. Sokan lesznek, 
gondoltam, akiknek ez a Nehéz föld 
másféle sarjút igért s hajlandók a költő 
szemére hányni a maguk meghiúsult 
várakozását. Ezekkel kell elhitetnem 
s talán magammal is, hogy a Sarjúren-
dek nem vékony párlat, hanem feltisz-
tult oldat s ha a Nehéz föld többet 
igért, ez viszont sokkal többet ad, leg-
alább tizenöt olyan vers van benne, 
amilyen abban egy sem volt. S ami 
még több : ez költőt mutat, míg az 
csak tehetséget. 

Milyen ez a költő? Már a Nehéz föld 
verseinél is azt éreztem, hogy amilyen 
jó a könyv, olyan rossz a címe. Illyés 
Gyula költészetében több a könnyű-
ség, mint a nehézség, több az ég, mint 
a föld. Az a vizió, amelytől ez az új kö-
tet a cimét kapta : találóbb jelképe 
Illyés költői természetének. A hold-
fényben hullámot vető sarjúrendeken 
a költő, mint a könnyűléptű Krisztus 
a júdeai vizen, habról-habra jön fe-
lénk s míg holdsütötte arcán «a béke s 
a lappangó szeretet gyermekmerész-
sége» leng, úgy képzeli, hogy «földin-
duló dagály tetejében egy sülyedő vi-
lág fölé» száll «magas küldetésben». 

Valóban ez az a csoda, a tengerré 
vált Sarjúrendek csodája, amelyet 
Illyés Gyulától várhatunk. Ő az a 
költő, aki alatt a sarjúrendek hullá-

mozni kezdenek s ő az a költő, aki nem 
fullad bele szíve dagályába, hanem 
lebeg fölötte. Illyés alatt nem tud meg-
állni a talaj s ő sem tud megállni a tala-
jon. Hullámzik alatta a vers s ő a hul-
lámokon jár, hol azért, hogy lecsende-
sítse őket, hol azért, hogy feluszítsa. 

Ha vannak statikus költők, mint 
Erdélyi vagy Ady, Illyés kinetikus, 
mint Petőfi. Azoknak a versei egy-
helyben állnak, súlyosodnak, végül az 
árnyékukat is maguk alá szedik, Illyés-
nél a vers lengő mozgalmasság, a költő 
maga mögött hagyja sorait, mint hul-
lám a megmozgatott vizet. Illyésnek 
vannak lebegő, szárnyaló, csobogó, lo-
bogó, esetleg bukdácsoló versei, csak 
álló és ácsorgó versei nincsenek. A tu-
lajdon légvétele sodorja őt tovább. Mi-
előtt Illyés Gyula meglett volna, meg-
volt a légvétele. Ebben a lírában a 
költői lélegzetvétel az elsődleges, ez 
diktálja a tempót, ez sarkalja a kép-
zeletet. Itt nem a száj formálja ki a 
szót, ebben a lírában nincsenek is sza-
vak, csak mondatok, egy szabad, nagy-
játékú mellkas bukja a mondatokat, 
ezeket a lendületes sóhajokat, ame-
lyek a dyonisosi önkívületben is meg-
őriznek valamit a sóhaj hangtalansá-
gából s a szerelem enyelgő apró hullá-
mainak is boldog lendülettel szöknek 
neki. 

Bízom abban az esztétikai közérzet-
ben, amely egy író olvasása közben el-
fog. Mint mag a növényt, magában 
rejti ez a költő minden lényeges voná-
sát s ha Illyés harminc bennem ka-
vargó verséből, amikor egyszerre akar-
tam érezni valamennyit, ez a szó pat-
tant ki : «lengő mozgalmasság», nem 
lesz jelzőm erre a költőre, amely ne ezt 
az alapbenyomást fejtené tovább. 

Illyés Gyula költészetében minden 
nagyszerű, ami mozdulat és ami válto-
zás s minden háttérbe szorul, ami hor-
gony és szilárdság. Versének inkább 
pályája van, mint szerkezete. Nem ké-
pet hagy maga után, hanem utat. 
Ő maga is mintha állandóan útban 
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volna : hol a mezőről hazamenet lát-
juk, hol amint a hegyről lesétál a 
völgybe, hol a kert harmatos krumpli-
bokrai közt ; egyszer a kaposvári úton 
találkozik munkásokkal, másszor a 
tüntetők közül szalad be egy kapu alá, 
vagy nagyanyja dödögését hallgatja a 
padlásgrádicson. A vers persze nem 
azért mozog, mert a költő is vándorol, 
inkább az iramló vers kényszeríti a 
költőt is vándorlásra. A vers a képe-
ket, helyzeteket s a helyzetek a köl-
tőt. Könnyű belátni, hogy az ilyen ver-
set nem igen lehet megkomponálni, az 
ilyen verset csak végigrepülni lehet. 
Ez csak akkor áll össze organikus 
egésszé, ha a benne kifej lő mozdulat is 
egy : a lelkesedés egyetlen rohama, a 
természet egyetlen szárnycsapása a 
gondolat egyetlen összefüggő crescen-
dója. Első kötetében ez az önkéntelen 
kompozició jóformán sohsem sikerült, 
itt legalább a fele esetben (Rebbenő 
hajnal, Hazatérés, Mulató szolgák). 
Még a hosszú verseivel van a legkeve-
sebb szerencséje. A hegy után, akár 
szülőföldjén, a Dunántúlon vápa kö-
vetkezik, aztán megint hegy s egy 
cím alatt néha két-három versnek kell 
poroszkálnia. A költő, akinek a versét 
nem kohézió tartja össze, hanem az 
iram, nem vállalkozhat hosszú útra, 
nem lassíthat annyit az iramon. 

Költői nyelvében is a lengő, szár-
nyaló elem uralkodik a kötő, szilárd 
fölött. Képzelete bátor, súlytalan, bra-
vuros, egy-egy helyén megint Petőfire 
kell gondolnunk. Azt a szóértékelő mi-
tológiát, amellyel Ady vagy Erdélyi 
gyökerezi egy titokzatos nyelvi tele-
vénybe a verssorait, ő nem ismeri. 
Nyelvének nincs meg a kényszerítő 
ereje, kifejezései nem változtathatat-
lanok, sorai benyomódnak, modellál-
hatok. Nem kapaszkodik bele a szóba, 
hanem fujja, mint a pihét. Nyelvi 
szépségeit mindig a képzelet termi, 
sohsem a hangzás. Ennek a képzelet-
nek az ugrásai azonban egyre biztosab-
bak, egyre könnyedébben ragadják 

meg a valóság mögött a csodát. «A röp-
penő fecskék szövik már az alkonyt», 
«A hajnal mossa már az ablakokat», a 
ködös vidék mint «ősz délibáb» fut 
előtte. A palack hasradől és vért hány. 
Foga úgy méláz a falaton, mint szép 
gondolaton. A ritka madárhang s a tá-
vol erdőket durrogtató hideg család-
alapításra figyelmezteti. Magyarország 
kis állat, amely hason fekve issza az 
Adriát. S mennyi vakmerő egyszerű-
ség, amikor a köd gyors bokrairól, a 
vándor, országtalan holdról vagy ön-
magáról, a vidéki mosolygó csodáról 
beszél. Első kötetéből is remek sorokat 
böngészhettél ki, ebből a kötetből 
azonban egyre kedvetlenebbül idézget 
az ember, hiszen az idézett sorok nem 
ötlenek ki a versből ; ilyen a költő kép-
zeletjárása. 

Ahogy az iram a széteső kompozi-
ciót, a képzelet a benyomható, szóla-
mosságra hajló nyelvet, úgy tartja le-
vegőben Illyésnél a beszéd emelke-
dettsége a formát. Első kötetének jó-
formán minden darabja szabad vers 
volt, ebben legfölebb egy-két szabad 
vers akad, a többi jambus, alexandrin 
vagy fél-kötött vers, a rím is gyarap-
szik, sőt itt-ott mintha tisztulna is. 
Az átalakulás mégsem váratlan, elha-
tarozásszerű. Illyés Gyula versét ma 
sem a lábak teszik verssé, hanem a be-
széd lendülete. Ha azt írja : 
megindul az ősz ! már zúgnak a zord 

tölgyek, 
hajlik a szederfa, a temetőhegyen 
zörög bátyánk sírján a bádogkoszorú, 
az utcai kapu sikolt s kicsapódik . . . 
eszedbe sem jut, hogy ez a strófa rím-
telen alexandrin, inkább valamelyik 
szárnyas görög mértékre gondolsz, 
esetleg az aszklepiadeszira. Illyés Gyula 
fölötte van a formának, amelyet hasz-
nál, a mérték nála nem pulzusa a vers-
nek, inkább vállalt mértékletesség, 
mimelt következetesség, amely ma-
gára hagyva épp olyan unalmas volna, 
mint lendület nélküli emberek követ-
kezetessége. Régi kötetében ez a kö-
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vetkezetesség éppen hogy ébredezett. 
Nem is annyira szabad verset írt, mint 
többritmusú vagy kevert ritmusú ver-
set. A vers egyszerre többféle mérték-
kel is játszott s hol erre lejtett, hol 
arra csúszott, logikusan végigzenélt 
verse talán egy sem volt. It t azzal, 
hogy látszólag elvállal s végigvezet 
egy formát, a szabadságát is megőrzi, 
de az egyöntetűség érzését is meg-
menti. Illyés Gyula, aki a szabad ver-
set is kötni próbálta, a kötött formák-
ban is szabadvers-költő maradt. Épp 
a fordítottja történt vele, mint az 
előtte járó nemzedék költőivel, akik 
forma-csömörből tértek át a szabad-
versre s szabadversükön érezhető is va-
lami ritmikai kiábrándultság, túlfeszí-
tettség. Illyés Gyulát, a szabadvers-
költőt a férfias mértéktudás tereli be a 
kötött formákba, a Sarjúrendekben 
szinte szemünk előtt feslik ki a káosz-
ból az alak s olyan rég elhasználtnak 
hitt mértékek is mint az alexandrin, 
boldog, teremtés-hajnali ködben csil-
lognak, mintha a bennük áramló sza-
badvers delejezte volna életre őket. 
Senki se higyje, hogy a Szerelmes leány 
gyönyörű lejtésű sorait a jambus viszi: 

Szelid szemedben tán ezért 
rezzen e víz? rándul ; már buggyan . . . 

no ne sírj. 
Ne sírj . . . pislogd el ékes könnyeid, 
nézd, a virágok is köröttünk rögtön el-
sírják maguk ! kicsiny karjukra haj-

lanak. 

Derülj no, kis világi világom, szép egem! 
mutasd gyémántnapod s fényében mint 

vihar 
után a csillogó felhőcskék, fussanak 
édes homlokodról e ránc foszlányai. 

Ez nem jambus ; ez Illyés Gyula be-
szédlendülete. Aminthogy e lendület 
pillanatnyi lankadásában rögtön szem-
betűnik Illyés Gyula formai ormótlan-
sága : 
Ezt a fényképet — ráírták — Békés-

csabám 
Vették fel. Én akkor még Rácegres-

pusztán 
Libákat őriztem s akárhogy is tudom 
A jövendőt, nyilván hasztalanul tudom. 

Illyés Gyula az a költő, akin mester-
ség és gyakorlat nem segít. Ő csak 
addig írhat verset, amíg valóban költő 
lesz, mert költészetének egyetlen lé-
nyeges eleme: költői lelkesedése. A laza 
szerkesztés, a szürke nyelv, a ritmikai 
formátlanság fölött a költői mámor a 
láng, amely ha elalszik, a hamut szét-
hordja a szél. 

Mesterségek világában költő ! 
* 

Ennyit azoknak, akik a költőt mint 
természeti tüneményt nézik s értik a 
tudomány nyelvét, amely költő-tüne-
ményekkel foglalkozik. Emberi arcá-
ról azoknak, akik csak az élet nyelvét 
értik s a költőt csak tulajdon ember-
voltuk tükrében tudják értékelni. 

Nos, Illyés nem az a «századvégi de-
kadens», akitől ők annyira irtóznak. 
Közelebb áll Petőfihez, Vörösmarty-
hoz, mint Adyhoz vagy Babitshoz. 
Verseiből megtudjuk, hogy Dunán-
túlott, Rácegres-pusztán született. 
Versei is többnyire ott kószálnak a 
szülőháza körül, a falusi idill s a zsel-
lérnyomor közt ingadozva. A tiszta 
lelkesedés és az oktalan melankólia 
szép keveréke a lelke. Tiszteli az öre-
geket, halott mesterének ajánlja köte-
tét s újabb irodalmunk legtisztább 
szerelmesverseit írja. Barátság, szere-
lem, hivatás mult századeleji fényben 
csillognak benne. Ifjúság, leányneve-
tés, madárdal költőjének indult, de 
szerelem és barátság legvidámabb éj-
jein is egyszerre csak elnémul, nyugta-
lan lesz, «mint aki azt sejti, meglopták 
s kebléhez kap riadtan.» Egy kastély 
udvaráról kivert napszámos szemében 
felmerülő láng a szabadság bujkáló fé-
nyét szalajtja át a szívén. Érzi a nö-
vekvő szelet, amely Dózsa György sze-
kere mögött kerekedik s hisz az ozon-
dús, vihar utáni tág időkben. A leg-
fiatalabb magyar költő az utolsó régi 
kötésű, tizenkilencedik századból itt 
maradt forradalmár. 

Ilyen Illyés Gyula emberi arca. 
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Ettől az arctól azonban még rossz 
költő is lehetne. Igazi szépsége a köl-
tészete. Németh László. 

Szántó György : Mata Hari. (Re-
gény, Athenaeum kiadás.) A könyv 
egyik zárójelenetében a kémkedés 
miatt kivégzett Mata Hari, a hirhedt 
jávai táncosnő holttestét repülőgépre 
teszik. Igy akarta a halálraítélt. A re-
pülőgépet, kormányát a végtelenre 
beigazítva, el is indítják halott utasá-
val. A gép felrepül, útjában hullára 
éhes keselyűk támadják meg, de a lég-
csavar széttépi őket s a gép száll, 
száll diadalmasan a misztikus kelet 
felé. Ebből a jelenetből levezethető a 
regény alapjellege, sőt még talán 
Szántó György írói természete is. 
Géptechnika és miszticizmus, ily kép-
letszerűen elválasztott ellentétek re-
génye alapjai. Nyárspolgári csend és 
mondén zsivajgás, lövészárok-szenny 
és párisi szalon, kikötői lebujban ga-
rázdálkodó részeg matrózok és síma 
szavakkal vívó vezérkari tisztek, ciniz-
mus és ellágyulás, filmszerű szerkezet 
és az élet egészére célzó gondolat, 
kolportázs-stílus és világbölcselet — 
ezek azok az elemek, melyeknek 
állandó egymásrabuktatása adja össze 
a regényt. Ami valaha a multban vagy 
a jelenben a művészi hatás elérésében 
jó és drága lehetett, i t t mind meg-
található. Maga e módszer ellen alig 
lehetne kifogást emelni, de az már 
nagyon kiábrándító, hogy a regény 
elolvasása után is csak ez a minden-
ható módszer marad meg egyedüli 
olvasmányélménynek. Szántó György 
nagyszerűen érti annak a módját, 
hogy hogyan lehet a közpolgárt meg-
hatni és elképeszteni. Két kezében 
tar t ja a már sokszor bevált irodalmi 
eszközöket, szinte fehér izzásig hevíti 
s egy hirtelen mozdulattal egymás 
mellé illeszti őket. Az eredmény : 
sistergés, hatalmas gőzfelhő s az erő-
szakos mozdulatot megörökítő formát-
lanság. Kitünően sikerült irodalmi 

hamispénz a «Mata Hari», csillogása 
és vésete a nagy regény pénzverdéjére 
vall, de a csengése lépten-nyomon 
hamis. Sokakat fog találni, akik el-
fogadják valódi gyanánt. K. D. 

Heltai Jenő: Életke. Regény. (Athe-
naeum, Budapest. É. n.) Életkének 
angyali arca és két púpja van. Ez a 
púp rögtön a regény első mondatában 
úgy mered elénk, mint kietlen hegy-
csúcs, amely fárasztó útra vár bennün-
ket a lélek keserű tájain. De ahogy 
egyre tovább jutunk a könyvben, ha-
marosan rájövünk, hogy a zord púp 
tragikus orma oldalt marad tőlünk, 
elkerüli az író s ha néha felé irányítja 
is figyelmünket, olyankor bárányfel-
hők lebegik körül. Mintha az egész 
regény azért a bravúrért keletkezett 
volna, hogyan lehet egy vállalt problé-
mát megoldás helyett : eltüntetni. Mi-
kor a könyv vége felé azt olvassuk a 
regény egyik hőséről : «mit tud Hov-
ranec Fidél egy tizenhétéves púpos 
fiatal lány lelkének ijesztő rejtelmei-
ről?» — szégyenkezve kell megállapí-
tanunk, hogy ezek a rejtelmek a mi 
figyelmünket is elkerülték, bármily 
valószínűnek látszik is, hogy egy ilyen 
angyalarcú, okos, önérzetes, kétpúpú 
lány lelkében, mint amilyen Életke, 
ott rejtőzhetnek a meghasonlás, ön-
megvetés, világgyülölet vagy a máris 
lemondásba tört önbizalomhiány ré-
mei. 

Mindebből édes-keveset mutat a 
regény. Nem hallgat ugyan el bizonyos 
gyermekkori megpróbáltatásokat, de 
ezek mindig simán intéződnek el. 
Amint iskolába kerül a kislány, ép-
testű kegyetlen társai tevének kezdik 
csúfolni. Ez után soká sóvárog az állat-
kertbe. Látni akarja a tevét. De mikor 
végre sikerül szemügyre vennie sorsa 
osztályosát : megkönnyebbülten ka-
cajra fakad. Nem a rútat látja benne, 
hanem a komikust. 

Arról ábrándozik, hogy púpjából — 
angyalarca mellé — angyalszárnyak 
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