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Végül még csak annyit mondok
jellemzésére: a magyar írók között
legközelebbi rokona:
Kosztolányi
Dezső.
Dóczy Jenő.
Áldásy Antal: A Keresztes Hadjáratok Története. (Szent István
Könyvek.) A népvándorlás lezajlása
után
a
világtörténelem
legnagyobb méretű vándorlása a keresztes hadjáratokban mutatkozik s méreteinek nagyszerűségéhez hasonló
az a nagyarányú irodalom is, mely
a középkori történelem ez egyik legérdekfeszítőbb
tömegpszichológiai
jelenségét megvilágítani igyekezett.
Kis méretekben ugyan s inkább a
nagyközönség számára, de sohasem
térve le a szigorú tudományos alapokról, írta meg Áldásy Antal e nagyarányú mozgalom történetét. Hömpölyög itt egyfelől a hit, az érzelem,
a legenda, másfelől a valóság, a tények, a történelem. Itt nehéz megtalálni a sokat emlegetett arany középutat, de egyszersmind itt legszükségesebb a történelmi felfogás
szerves egysége. Áldásy könyvében
megtaláljuk azt.
Szembeszállott a túlságos materialisztikus irányzat felfogásával, mely
a keresztes hadjáratokban csak a
gazdasági érdekek összeütközését, kiegyenlítését, felszámolását akarja
látni s emellett megfeledkezik a
cluny-i reformmozgalom idealizmusáról, mely a VII. Gergelyek, II. Orbánok, Clairveauxi Bernátok működésével éppen a keresztes hadjáratok megindításában és két évszázadnál tovább folytatásában éri el csúcspontját.
Laikus közönség figyelmét talán
túlságosan igénybevevő, mindamellett felettébb érdekes adatokkal világítja meg a keleti kereszténység helyzetét a szeldsuk török hatalomhoz s a
nyugati kereszténységhez viszonyítva. E helyzetnek végleges tisztázása
arra a milliónyi embertömegre várt,
mely a francia földről megindult s
ugyanott kialudt nagy eszmének: a
Szentföld visszaszerzése eszméjének
megvalósításáért fogott fegyvert.
A keresztes hadjáratoknak krónikás
sorrendben való részletes előadásából tűnik ki Áldásy hatalmas anyagismerete, melyből avatott kézzel válogatta ki a célja eléréséhez szükséges mozaik-részleteket. Fényes bizonyságát adja e készségének főleg
a jeruzsálemi királyság szervezeté-

ről szóló részben, s csak sajnálhat
juk, hogy nem bocsátkozott mélyebben a hadi és politikai berendezkedés ismertetésébe és a hűbéres társadalom jellemzésébe. Itt Delbrück
hasonló szellemű fejtegetéseire gondolok.
A könyv legértékesebb s mindenesetre a legnagyobb érdeklődésre
számítható részei a politikai történelem keretébe vágnak. Azt tartom
könyve legnagyobb sikerének, hogy
a rendelkezésére álló szűk keretek
ellenére is sikerült a diplomáciai
sakkhúzások s az egymással szövetkezett, nem egyszer ellentétes érdekek útvesztőiből világos okfejtéssel
levezetnie a keresztes hadjáratok
két évszázadnál huzamosabb körforgását.
Emelkedettség, lendület, s a történetírás komoly szelleme ömlik el a
mű azon részein, ahol a synthetikus
eljárást követve vázolja a keresztes
hadjáratoknak politikai szempontból való eredménytelenségét, egyúttal kiemelve a Keletnek és Nyugat
nak e hosszas érintkezéséből származott szellemi és anyagi kultúrértékeket.
E küzdelmek tevőleges részesei: a
három egyházi lovagrend: Templáriusok, Johanniták, Mariánusok is
helyet kapnak a tárgyalásban. A
szerződések, ütközetek, alkudozások
ismertetése olykor talán túlságosan
is kimerítő. Az irodalmi tájékoztató
anyaga mintaszerűen van összeválogatva s pontos névmutató teszi a
könyvecskét még használhatóbbá.
Buday Károly.
Szabó Dezső: Jaj. Elbeszélések.
Budapest, 1924. Ennek az ismertetésnek egyáltalában nem célja Szabó
Dezső tehetségét abban az irányban
vizsgálni, hogy kitűnjék, mennyi
benne az őszinteség és mennyi a
színészkedés, mennyi a valódi talentum és mennyi a blöff; azt sem
akarja kutatni, hogy emberi és társadalmi súlyos problémákat fürkésző ösztönéből meddig terjed a
mélységes fauszti szenvedély és hol
kezdődik a baccalaureusnak hetvenkedése. Ezekkel a kérdésekkel szemben a magyar művelt nagyközönségben már úgyis éppen megállapodni készülnek a vélemények. Ez
ismertetésnek pusztán egy bizonyos
irányú vizsgálódás a célja: azt
akarja kimutatni, hogy ez író műkő-
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dése mennyiben jellemző a magyar
elbeszélő irodalomban
mutatkozó
újabb iránykeresésekre.
Első pillantás, amit a Jaj című
elbeszélő-gyüjteményre vetünk, a
benne közölt novellák terjedelmét
illetőleg azt a hitet kelti bennünk,
mintha Szabó Dezső az újabb irodalmunkban annyira egyeduralomra
jutott,
szűkkeretű
rajzformával
szemben
valamelyes visszahatást
képviselne, s mintha e formának
vázlatos hézagossága helyett az ábrázolás teljességére törekvő igazi
novellát képezné. Ez azonban csak
az első pillanatok optikai csalódása.
Mert Szabó Dezső, ami eseményközlésének nyitvahagyottságát, a problémáknak inkább fölvetésére, mint
megoldására való hajlandóságát, s a
cselekménynek csak bizonyos mozzanataira való fényvetését, másoknak meg árnyékbaborítását illeti,
e kötetében éppen annyira rajzíró,
mint közvetlen elődei vagy kortársai.
Éles és keresett valószerűségében
erősen naturalistának mutatkozik.
Itt azonban stílus-irányának megítélésében vigyázni kell. Az élet rút
vagy nyers oldalainak, kínos problémáinak, s a nyomor ábrázolásának
kedvelésén kívül Szabó Dezső éppen
nem puszta naturalista. Sőt mintha
irányának lényegére nézve homlokegyenest ellenkező utakra törne.
A naturalista íróknak nyugodtságra
törekvő
szemléletével, inkább a
megfigyelésre beidegzett tekintetével szemben Szabó Dezső a látottaknak, tapasztaltaknak erőteljes átalakítása felé igyekszik. A realizmusnak
egyszerű tudomásul vevő tekintetével
szemben mindig forr benne valami
kívánság az életnek átformálására,
a jelenségekbe való belenyúlásra
abból a célból, hogy állást foglaljon
velük szemben, hogy ellenezzen
vagy helyeseljen valamit, egyszóval
a nyugodt objektivitás helyett valami
erőteljes
aktivitás
lüktet
benne.
Főként ez aktivitás az, ami Szabó
Dezső egész írói egyéniségére jellemző. E tettre serkenés lázasan
nyugtalanná háborítja legnyugodtabbnak induló szemléletét is s ott
vibrál alakításának legszintetikusabb formáitól
kezdve
egészen
mondatszerkesztő és szóalkotó stílusának utolsó porcikájáig.
Ez aktivitás már tárgyválasztá-

saiban is megnyilatkozik. Lázongóan mozgalmas lelke kerestenkeresi az olyan helyzeteket, ahol a
társadalom mai állapotával, az embereknek gonoszságaival vagy jóra
való restségével, sőt már a szupernaturális erőknek tőle vélt igazságtalanságaival szemben is állást foglalhat. Nem ritka eset az sem, hogy
történeti köntösben a mai időknek
valamilyen
problémáját
akarja
megfogni, persze erősen célzatos
megformálásban. (Bors vezér megtérése, Ócskay
László.) Természetesen önmagáról is sokat beszél.
Leplezett formában egész gyakran,
de olykor leplezetlenül is, kirívóan
is. (Különös utazás.) Tartalmilag is,
formailag is legnyugodtabb, legegyenletesebb és legfelemelőbb A
halál című népies története, amelyben azt mutatja be, hogy egy öreg
parasztnak halála hogyan emeli ki
a közönségességből — ha csak egy
időre is — az elhúnytnak családját
és barátait.
De nemcsak a tárgyválasztás,
hanem a megírás módja is erősen
aktivista tulajdonságokat mutat.
Még ott is, ahol látszatra puszta
megfigyelésről van szó, ezeknek a
megfigyeléseknek a jelenségek szinguláris
megnyilatkozásain
való
azonnal kész túlnyujtása egészen a
metafizika birodalmáig: már maga is
erősen naturalista-ellenes sajátság.
Szabó Dezsőnek az élet esetlegességei csak mintegy nagyítólencsék,
melyeken a végtelenségig iparkodik
keresztüllátni. Mint egyik hőse,
Ócskay, aki a verandán ülve belenéz
a messzenyúló síkságba, s úgy
találja, „mintha megállott volna az
idő s a dúshajú májusi szépség azt
mondaná: én vagyok az örökkévalóság", — így Szabó Dezső is
mindent sub specie
aeternitatis
akar látni. Ki tagadhatja, hogy
magasztos és művészileg is értékesíthető törekvés ez, s hogy a világ
legillanóbb tüneményei is az örökkévalóságig nyúlnak? De talán mégsem ilyen közvetlen, mégsem ilyen
hirtelen lelepleződő vérségi kapocscsak rokonok, mint ahogy Szabó
Dezső mutatja őket. Egy-két példa
erre a gyors és közvetlen összetűzésre hadd álljon itten! „Aludni
vágytam és olyan jó volt tudni ezt.
Az ős parányok, melyeknek szilaj
harca adta össze életem, megbékéltek egymással." „Minden dolognak
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gúnyos, véres, nagy szája volt. És
ezeken a szájakon a világ ős, kegyetlen titka odaismételte Balázs Ferencnek: Nincs kenyér, nincs irgalom számodra."
Az írói megnyilatkozásnak egyéb
formáiban meg jobban kitombolja
magát ez az elsősorban nem életmegfigyelő,
hanem
életátalakító
talentum. Természetleírásaiban e
hajlandósága
különös
élességgel
nyilatkozik meg. A megszemélyesítést a legtöbb költői irány arra használja, hogy magukat az ábrázolt
dolgokat tegye szemléletesebbekké.
Az aktivista írónak s köztük Szabó
Dezsőnek is, ez csak alkalom arra,
hogy a leírt jelenségekbe önmagából vetítsen bele valami mozgalmasságot, valami túlbuzgó akciót, valami csakazértis-történést, valami
mindenáron-elevenséget. Néha kétségtelenül igen szép metaphorikus
jelenetek
csiholódnak
így
ki a látszatra nyugodt jelenségekből is. Például milyen szép ez:
„Mentek tovább, a hullt ágak megmegroppantak hatalmas lábaik alatt
s az éjszaka húrjai borzadtak a két
sötét átmenőtől. A hallgatás roppant komondora lustán felült lépteik neszére. Egy percre felfigyelt,
aztán megint elnyujtotta fejét s
nagy, tág szemmel nézte a bontotthajú éjszakát." Vagy
mennyire
szinte az ősember mythologikus képzeletére emlékeztet ez a kép-jelenet:
„Felrugdosta a tűz szunnyadt kutyáit, s azok kilógó, vörös nyelvvel
rohantak az odadobott hatalmas
ágaknak." De már mennyire erőltetett, mennyire ugráló nyugtalanságú emez: „A nóta kibontott hajjal
ropta őrült táncát. A cigányok, síró
szemű, síró kacagású szegény ördögök tiportak a hangok fekete gerezdjeiben. A mámor vastag bora
befolyta a vendégeket." De ez még
nem a legforszirozottabbak közül
való. Fel kell még hoznunk egyet,
hogy szinte klinikai példáját lássuk
ennek a kép-csikarásban szenvedő
fantáziának. „Reszkető fényes lombbal, csillogó fehér sudárral szökött
fel a kacagás nyírfája az emberekből. A leányok és asszonyok pedig
csengőbb nevetés és boldog visítozás
ezüstszálait aggatták rájuk."
Ez az aktivizmus természetesen a
mondatalkotást is a mozgalmasság,
a tettrekészség irányába ösztökéli.
Ezért olyan nagy a hajlandósága

ennek az írónak, hogy mindenféle
szófajtából igét, szóval
cselekvésszót kovácsoljon. Kétségtelenül a
magyar nyelv szellemében jár el, s
a szóképzés szokott módjaival él, de
az a vehemencia, amivel minden szóból igét akar életre lehelni, már erős
modorosságra mutat. Nem ritkák az.
ilyen mondatok: „A hegylánc ormát
ritka szálfaerdő sörényezte." „Mikor
a feltét nélküli főzeléket magába
undorodta." „A vén ripacs é g . . . június közepén novembert tragédiáz."
„Az autó benyilazta magát a meszszeségbe." „Kis lelkükben sűrűn
gombáztak fel a kérdések."
Az író lelkének ez a tettre húrozottsága mutatkozik abban is, hogy
mondataiban olyan nagy jelentőségre emelkedik az irányhatározó.
Amint a naturalista-impresszionista
stílusnak
legkedveltebb
mondatrésze a jelző, ez az általános fogalmakat az egyéni felé megszorító
mondatrész, úgy válik Szabó Dezső
dédelgetettjévé (nem tehetünk róla,
de egész iskolásan kell ezt megállapítani) az eredmény-, a vég-, a
célhatározó, s a helyet jelentő határozók közül a hová? kérdésre felelő.
Mindegyikben van valami célratörés, valami irányfelé lendülés,
valamivé való kibontakozás tendenciája, szóval akció. Sokszor valóban
kifejezőek is e fordulatok, de stílusának éppen e banálissá vált formájával csinált Szabó Dezső valóságos
iskolát, amely szinte hajszolja a
beledöbbenéseket, az életreszülemléseket és a valamivé
bomlásokat.
Ime egy kis böngészés magának a
,,mester"-nek stílus-tarlójáról! „A
Purger főtisztelendő úr arcán nagy
emberi megelégedéssé lett a holdvilág." „Both nagyúr egyszer csak
behallja az elkeseredésébe bajtársa
régi hangját." „Elhagyott élete egy
pillanatra visszaszepegett anyától
ölelt gyermek önmagává." ,,Rettentő
törvényes renddé szigorította az
arcát." „Lelkem megcirógatott hálás
gyermekké forrósodik." Ugyanez a
stílus-ösztön dolgozik az íróban akkor is, amikor magát az irányhatározót sem találván eléggé energikusan célbavágódónak, még a legnagyobb erőszakoló s árán is szívesen
felcseréli egy másik mondatrésszel,
a tárggyal. Ime: „És ő visszaemlékezett egy hullát." „Visszaemlékezték
régi ütéseit." „Az adott sebeket ő
fájja meg legjobban." „Mesélt ne-
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kem családot, szelíd omlású termő
életet.''
Mindezek
a
felsorolt
különböző
példák,
erős
túlzottságuk
ellenére
is, végső
gyökerükben
mégis komoly és számbaveendő
stílustörekvésekre mutatnak. Mit
szóljon azonban még a legnyájasabb
olvasó is azokhoz az ízetlen viccelődésekhez, amikor az író a legkomolyabb elbeszélése közepett művészi
distanciájából kilépve fintort vág a
közönsége felé? Egyetlen novellájában, a Bajkó Zsigmond
öngyilkosságában három helyen is kiszól az
elbeszélésből, vágást mérve a keresztény kurzus, a Kisfaludy-Társaság és a Nemzeti Színház tiszteletreméltó művésze, Pethes Imre felé. E
ponton az írót már alig egy hajszál
választja el az operettbuffótól, aki
akár egy egyiptomi tárgyú énekesjátékból is a legesetlegesebb aktualitásokra tesz célzást — a karzatnak forró tapsaitól kísérve.
Ne legyünk azonban rosszindulatúak a szerzővel szemben. Minden
különcsége és minden művészi fegyelmezetlensége ellenére is annyit
meg kell állapítani, hogy többször tagadhatatlan erő lüktet benne, hogy
minden sora híven tükrözi vulkánkodó t e m p e r a m e n t — s hogy stílusformái prózairodalmunknak mai
vajúdó korszakára igen jellemzőek.
Galamb Sándor.
Jó szerencsét. Móricz Zsigmond új
könyve nem igen alkalmas bírálói
hozzászólásra, mivel csak könyvnek
új, egyébként Móricznak tízesztendős műve, tehát másfél évtizedes regényírói pályájának első harmadából való, azonkívül pedig alkotásnak is csonka, talán felét sem nyujtja a tervezett egésznek. 1914-ben indult meg közlése a Nyugatban, s ez
a regény is a nem éppen szokatlan
módon készült, írói nyelven: „a közönség előtt", magyarán: folytatásról-folytatásra. Még a címe is egyre
ingadozott: Élet a Kereszten, Jó szerencsét, Uff, de fülledt a levegő s
megint Élet a Kereszten. A háború
kitörtével Móricz abbahagyta írását, azaz — szabatosabban mondva
— erőszakosan befejezte, majdnem
egyik neves elődje mintájára, aki
összekuszált cselekményének megoldásául valamennyi szereplőjét egybeterelte s aztán rájuk gyujtotta a
házat s a borzalmas tűzvész leírá-

sával bocsátotta el olvasóit. Móricz
a szerajevói merénylet hírét hajította csóvául regénye
épületére.
„Háború'' — mondta az utolsó közleményben a hős. „Háború'' — felelte
rá egy másik szereplő, s mintegy elszólta magát, így folytatván: ,,Hogy
ilyen fordulatot vegyen az é l e t . . .
ilyen vége a regényünknek''
S ilyen véggel adja ki művét Móricz most könyvben is, csupán pár
soros notabénét függesztvén utána:
„ . . . Í r t a m , mert az Élet diktálta:
nagynak indult, bőségesnek, fulladtnak, sokrétegűnek, mint volt Akkor
a Sorsunk. S jött a Háború: és felrobbantotta a regényt, mint minden
életet. Azóta kilenc év mult el: sem
változtatni, sem folytatni, sem kiadni nem tudtam; ma itt a könyv,
mint történelmi dokumentum.''
Látnivaló, hogy Móricz ezt a művét eszméjében nagynak, fölépítésében sokrétegűnek szánta, talán éppen a történelmi
Magyarország
multat-bíráló, jelent-rajzoló, jövőtmutató korrajzának. De mai kritikusa mindebből csak csekély torzót
kap; ítélhet-e így szabadon a meglévő részekből, melyek csak a kompozició egészében nyerték volna el
valódi helyüket és jelentésüket? S
ha — némi továbbképzelő készségében bízva — mégis következtetni
mer az író-elgondolta alkotás sikerére, nem zúdítja-e magára a rosszhiszeműség vádját, vagy éppen az
ünneprontásét, hiszen a Nyugatban
csak az imént sorakozott föl negyven író, hogy Móriczot — húszéves
írósága alkalmából — versenyt dicsőítse. Ebben a hódoló füzetben
Móricz összehasonlíttatik az ó-, közép- és újkor minden világirodalmi
nagyságával, és szerencsésen le is
veti valamennyit. Megtudjuk belőle, hogy legalább is Rabelaisnek,
Hans Sachsnak meg Aristophanesnek kellene összecsókolózni, hogy
olyan igazság, humor és kedvesség
keletkezzék, minő Móricz bármelyik
egyfelvonásosa. A d y újra lenyomatott kritikája is óva int, hogy valaki
„a tyukodi Maupassant"-nak mondja Móriczot, mert az együtt-emlegetés megárthatna — Maupassantnak.
Értésünkre esik az is, hogy szerzőnk
„az élőszó Michelangeloja és Wagnere egyben". S végül még kéziratban lévő drámájáról azt halljuk,
hogy remekmű, amilyet Bánk bán
óta irodalmunk nem produkált, a

