380
is a maga mértékén alul marad.
Igazán szólva, talán nem is csak a
világháború némította el a mesélőt,
hanem egy kissé az is, hogy meséjét
az első folytatások megírásakor
még nem érlelte meg egésszé és
nagy méreteiben összhangzatossá.
Az olvasókat még így csonkán is
bizonyára leköti a regény. Móricz
kiváló képességei minden lapján
megmutatkoznak.
Elevensége
és
ereje még az ellenszenves helyeken
is lebilincsel. Alig van ma írónk,
aki már első soraival annyira ki
tudna ragadni
olvasószobánkból,
mint Móricz. Mesemondása mintegy
elválik a papirostól és észrevétlenül
ott találjuk magunkat az érdekes,
színes milieuben. Ez a gazdagon rajzolt, újszerű környezet magában is
érdeklődést biztosíthat a Jó szerencsédnek. S az erotika nagyszámú
hiveit sem bocsátja el üres kézzel
Móricznak e tekintetben dús és változatos leleménye.
S ennek az elszántan naturalista
írónak szíve is van. Néha — kivált
egy-egy kisember-epizódista megrajzolásában — megindító humort
csillant meg. Ilyen ebben a regényben az öreg Imre paraszt figurája.
Ez Cserna főnök úrhoz állít be valami kéréssel. A főnök éppen a kerti
pázsiton hever, s úgy marad Imre
jöttén is. „Az öreg paraszt zavarban, tétován állott, nem bírta elviselni, hogy ő olyan magasan és lábon álljon, mikor a nagyságos
bánya főnök úr a földön, le döntve
hever, — kapta magát, leguggolt elé
s kalapját a földre téve, instált."
Ez a pár sor paraszt-ábrázoló irodalmunk javából való. Ilyenekben
tetszik ki Móricz igazi ereje s éppen
nem a regény egészének gyengén
fejlesztett, sokatmarkoló és rikító
romantika felé tévelygő kompoziciójában.
Rédey Tivadar.
Beszédek. (Ravasz László, Kőrösi
Endre, Brisits Frigyes, Nagy József beszédei.)
Ravasz Lászlónak
két beszédét hozza egy kis füzet. Az egyiket Tisza Istvánról és
a magyar tragédiáról valamelyik
Tisza-emlékünnepélyen, a másikat
„Műalkotás és műélvezet" címmel a
Kisfaludy-Társaságban mondotta el
a szerző. Mind a két beszéd a szónok
már ismert jelességeit tünteti fel:
nemes eszményiséget, tárgyát emelkedett szempontokból vizsgáló te-

kintetet, költői erőt a gondolatok
szemléltetésében, a nyelvnek bizonyos kötöttségét és tömörségét, mely
óvatosan kerüli a politikai szónoklatainknál oly gyakori ballasztokat.
A beszédek belső formája is műgondra vall. Az elsőben nemzetünk
eddigi életének tragikus vonalát
szemlélteti, hogy azután a valóban
tragikus hős egyéni kiválóságának
képét rajzolja elénk. A képen azonban intimebb vonások is feltünnek,
hogy közelebb hozzák a hallgatóhoz
a hősben az embert. De ha a nemzet
sorsa is, kiválóbb férfiai végzete is
tragikus: van-e a további küzdelemre ok, hit és erő? Ravasz László
szép fordulattal emel ki a pesszimista
légkörből:,, . . . éreznünk kell, hogy
a tragédiának vége; most kezdődik
az eposz. A tragikum feloldása a vértanúság, mint áldozati erő. Amikor
az elesett hős titokzatos, éltető erővé
változik, a kihullott vér magként
csirázni kezd, a lebukott csillag odalenn szent gyökérré válik. Ilyenné
lett Tisza István is." E gondolata
kapcsán a szónok költői képpel jósolja meg Tisza hitének, erejének,
hűségének és komolyságának eljövetelét s így beszéde a nemzeti jövőbe
vetett
bizalom
hangjában csendül ki.
A másik beszéd azt a kérdést veti
föl: hogyan alkot a művész! A műalkotásban nyilatkozó misztériumról
szól, de kiemeli az alkotás öntudatosságát és szabadságát is. Majd a
lángész vonásairól, a fantázia szerepéről, az intuicióról, mely a dolgok
jelentését felismeri, az ihletről (produktiv hangulat) stb. beszél s különösen szépen fejtegeti a küzdelmet,
mely a művész és tárgya, e „két birkózó élet" közt végbemegy. E beszédnek mondott poétikus értekezés
gazdag szemléltető gondolatokban,
több megfigyelése (így különösen az
ihletre vonatkozó) az igazság frappáns erejével hathat mindenkire, aki
e „szent" lázat csak egyszer is érezte.
A szerkesztés és kifejezés már említett hatalmát és tömörségét e beszédben már azzal is érezteti a
szerző, hogy témáját — mely újabb
német esztétikusokat kötetek megírására csábít — egy beszéd keretébe zsugorítja s a téma „jelentését"
mégis szabatosan fejti föl.
Ami Ravasz László beszédeinek
szónoki modorát, nyelvét, stíljét illeti, e retorikai elemeket lapunk
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egy ízben már érdemük szerint méltatta (1923. évf. IV. szám). Új vonást
e jellemzéshez két előttem levő beszéde alapján alig adhatok, legföllebb más árnyalattal emelhetek ki
egy-két gondolatot. Ezek közül az a
megfigyelés kívánkozik erősebben
tollam
alá, hogy Ravaszban kiválóbb az író, mint a szónok. Az
igazi szónoknál az, amit mond, egy
kissé mindig alárendelt jelentőségű
ahhoz képest, ahogyan mondja. Aki
Ravaszt csak egyszer is hallotta, kizárólag az kötötte le érdeklődését,
amit mond. A protestáns egyházi szónokoknak gyakran retorikus pátosza
s kimért ünnepélyessége az ő ajkán a
halk poétalélek intim megindulásává
csöndesül. Nem rendelkezik a külső
hatás minden eszközével, de amelyeknek birtokában van, azokat sem
igen veszi igénybe. Pongyola gesztusai elhessegetik a páthoszt s társalgásszerű téte-á-téte-et teremtenek
közte s hallgatói között. Mintha
hangja, alakja, taglejtései is a szónoklatnak, hogy úgy mondjam,
kamarazeneszerű szerepére utalnák:
művelt, disztingvált hallgatókra, kisebb teremre, hol a csendben figyelő
lelkek elé eszmepaloták építhetők,
melyek köveit dúsan lepi be a hasonlatok folyondárja. Szava nem
tettre indít, hanem megállít s erkölcsi értékekkel és esztétikai benyomásokkal gazdagít. Az igének —
s ez lehet profán is — inkább költői
lelkű és ékesszóló magyarázója, mint
„hirdetője".
Beszédeinek stílusa is inkább poétikai, mint retorikai fölszerelésü.
Még akkor is, ha rögtönöz s a hallgatóság szeméből olvassa ki annak
pillanatnyi lelki vagy hangulati
szükségleteit, sokat hoz elő költői jelzők és kétfek oly tartalékából, melyek
valamely régibb ihlet szüleményei
voltak. Megjelenésre értékelt beszédeiben pedig a periódusokat kerülő
mondatszerkesztésen, a szavak gondos mérlegelésén is érzik, hogy az
író előzte meg bennök a szónokot.
Nemcsak abban az értelemben, hogy
kiváló szónokok példájára ő is leírja
beszédeit, hanem főkép abban, hogy
elsősorban nem a hallgató, hanem
az olvasó számára írja le őket. S e
tekintetben, hogy irodalmi szónokkal vessem egybe, teljes ellentéte pl.
Beöthy Zsoltnak, ki mint író is szónok. Ravasz mint szónok is író; azt
mondhatni: a tollával beszél. Stílusa

modern essay-stílus, inkább stilisztikai, mint retorikai elemekkel. Hogy
zenei hasonlatunkhoz visszatérjünk:
a trióban, melyben a tudós, szónok
és költő hangversenyez, az első hegedűt a költő szereti játszani.
E megjegyzéseket erősíti, hogy
Ravasz László stílusa inkább festeni
szeret, mint okoskodni: nem következtetésekkel bizonyít, hanem képekkel szemléltet. Szereti a nagyvonalú rajzot (a Tisza előtti Magyarország) s ott, ahol egyént jellemez,
szívesen támaszkodik élményekre
A műalkotásról írt fejtegetései is
nem annyira e nemű tanulmányain
alapulnak, mint inkább lelki élményeken. Á lángész ihletének rajza
voltaképpen önmegfigyelés: saját
ihletének genezise és lefolyása. Ritkán vitte be író annyira önmagát
írásműbe, mint Ravasz László ez irodalmi beszédben, melynek tudományos része lírai vallomás, belletrisztikai ékítményei pedig a retorika teréről a vers honába vágynak.
Szólhatnánk még Ravasz László
műízléséről, stílusának hajlékonyságáról és tárgyszerűségéről (a puritán Tisza egyéniségének rajzánál
stílje is kerüli a külső díszt), gondolatainak szépségéről és igazságáról,
melyek közül csak egyet hadd idézzek: „Ne közeledj mohón vagy kihívóan a műtárgy felé, királyi személyek azok, akik előtt sokáig hallgatva kell várnunk, amíg megszólal
nak". Minderről talán más alkalom
mal. Most még csak annyit, hogy
szerzőnk érdekes író-szónoki egyéniségétől joggal várjuk, hogy jövő
fejlődésében akár szóban, akár írásban az emberi érzések mélységeibe,
a lélek bányáiba tovább fog vezetni,
oda, hol a gondolat költői fényben
tündököl, nem a ráaggatott díszek
tői, hanem belső értékénél fogva s a
szónok, költő és tudós képességei —
mint az első róla szóló írásunk is
érintette, — ha lehet, még harmonikusabb egységben áldozhatnak a
szépség, jóság és igazság kultuszának.
*

Kőrösi Endre „Petőfi és a magyar nemzet" című beszédét tartalmazza egy másik kis füzet. A beszé
det, mely Pápa város képviselőtestületének közgyűlésén hangzott el, a
város tanácsa méltatta kiadásra. A
szónok alapgondolata az, hogy „Petőfi sorsa a magyar nemzet sorsát
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tükrözi vissza, egyénisége a magyar
faj legjellegzetesebb vonásaiból alakul ki". Az évfordulón elhangzott
beszédek között e szónoklat egyike a
sikerültebbeknek, nem mint Petőfiméltatás, hanem mint szónoklat. Méltatásnak természetesen nem lehet
teljes, de mint beszéd ügyesen aknázza ki a költő élete és művei öszszes vonásait, melyek élogera alkalmasak. Tétele hatásos kifejtését eszméinek érdekes csoportosításán kívül őszinte hazafias szellemének s
eleven előadásának köszönheti.
*
A Szent Jobb
Magyarországa
címmel adta ki Brisits Frigyes
egy szentbeszédét, melyet a budavári
Nagyboldogasszony-templomban mondott. Főbb tételei: „A két
világtájú nemzet", „A magyarság
belső egyénisége", „A harmadik honfoglalás". Az elsőben megállapítja,
hogy a magyarságnak a vérében
csakúgy, mint szellemében, két világtája volt: kelet és nyugat. Iránya
vagy csupa hagyomány, vagy csupa
forradalom.
„Végletesség,
avagy
ami ezzel együtt jár: csonkaság? Tragikus ország vagyunk, melyben csak
egy a siratni való, az, hogy minden
csonkán maradt meg benne és semmi
sem tudja elérni a maga teljességét!" A következő tételek szerint e
vigasztalan sorsban egyetlen erő segíthet bennünket: a Szent István
gondolat. „Egyensúly a vér és szellem kelete és nyugata között, de ezt
az egyensúlyt a kereszténység mérlege tartsa és jelezze!" A szónok ezután visszapillant történelmünkre s
úgy találja, hogy a magyarság fejlődése nem is más, mint folytonos kiegyensúlyozódás Szent István gondolatainak irányába. E folyamat a
közelmultban megakadt s ezért a kereszténység halhatatlan hitével először is a jövendő Magyarország lelki
föltételeit kell visszahódítani: a hitet a jelszavaktól, a gondolatot a
kétségbeeséstől, a reményt az agóniától, az erőt a viszálykodástól.
Vázlatos vázlata ez a beszéd gondolatmenetének, mely a Szent Jobbhoz
intézett szép fohásszal végződik.
Brisits szentbeszédét az e nemű beszédek közül kiemeli szempontjainak
érdekessége, stílusának a multat pár
vonással megjelenítő szemléletessége
s a meggyőződés ereje. Helyenként
még kedveli a föllengző előadást

(„Mint megláncolt tenger, olyan a
magyar
értelmiség:
hullámainak
ezeréves ereje fölött nem ébresztgeti
a vizek végtelen szabadsága az élet
jogát, hanem egy, a történelem levegője nélkül zúgó, pünkösdtelen
vihar vaksága rongyolja össze rabszolga morajba titáni páthoszát"), de
az ily, különben gyéren előforduló,
dagályos hangért bőségesen kárpótol
másutt gondolatainak eredetisége,
stíljének hangzatossága és egyszerűbb eszközökkel is elért lendülete.
Egyetem
és idealizmus. Hit és
tudás címmel két rektori megnyitó
beszédet olvashatunk egy Pécsett
megjelent
kis
füzetben, melyet
Nagy
József, a pécsi egyetem
filozófia-tanára írt. Visszapillant az
egyetemek multjára, ezek ókori elő
futáraira: a platoni akadémiára és
Aristoteles Lyceumára. Ezek „a szellem arisztokráciájának szövetségei
voltak, az antik demokráciák mindent lezüllesztő légköréből egy más
világba próbáltak menekülni". Meszsze estek tehát a mai egyetem eszméjétől. A középkori egyetem „azoknak
a személyeknek, tanároknak és hallgatóknak testülete volt, akik egy
város oktatásügyinek valának aktív
és passziv részesei". Kiválik itt a párisi egyetem, melyben már megtalálhatók a modern egyetem kezdetei. Be míg ez még a kinyilatkoztatás alapján áll, az újkori egyetem az
értelemre bízza magát s kutató útra
indul. Eszméje legtisztábban a németeknél valósul meg; ideálja a szabadság, célja az igazság őszinte és érdektelen kutatása. Bármily nagy változásokon ment is át az egyetem
eszméje az idők folyamán, „mindig
az idealizmus világnézete volt a talaj, melyből gyökerei táplálkoztak".
A mai egyetem jellemzése után a beszéd az idealista világfelfogáshoz
való hűséget és a hagyományos
egyetemi eszményekhez ragaszkodást
tűzi ki célul.
A másik beszéd a hit és tudás szövetségét hangsúlyozza. Mindjobban
ráeszmél az emberiség, hogy az a világ, mely tisztán a tudásra hallgatott,. . . kultúránk pusztulását idézte
fejünk fölé". „A tudás egymaga
rossz vezetőnek bizonyult, mert kiölte az ember szívéből a szeretetet."
A jézusi tanításról szólva az újkor
individualizmusával magyarázza a
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„jézusi örömhír egyéni értelmezését".
„Türelemmel vagyunk, mert az a
meggyőződés éltet bennünket, hogy
minden keresztény vallás annak az
egy Megváltónak az igéit akarja minél teljesebben megérteni." A beszédnek ezek a fő eszméi. Mindkét beszéd kiválik világos tárgyalásával és
szabatos okfejtésével. Az előbbi tanulságos korrajzánál fogva is megérdemelte a kinyomatást, az utóbbit
emelkedett életszemlélete és erkölcsi
felfogása teszi méltóvá az elolvasásra. Ki kell emelnem az író stíljét
is, mely könnyedségével és magyarosságával szinte elhitetné velünk,
hogy nem filozófiai íróval van dolgunk, ha erre a gondolatok kvalitása nem figyelmeztetne.
Hartmann János.
Francia regényfordítások. (Balzac: A vidéki orvos; Nőtlen ember
otthona. — Zola: Öröm az élet. —
Loti: Izlandi halász. — Romain Rolland: Clérembault.)
Négy írónak regényéről szólunk
itt, mind a négynek munkássága
korszakalkotó a francia regényirodalom fejlődésében
Balzac a X I X . század első felének társadalmát rajzolja s a realizmusnak alapvetője; Zola a második
császárság idejét szólaltatja meg s
a naturalizmusnak a megteremtője;
Pierre Lotit realistának mondják,
de tulajdonképen minden irányon
felül áll s ír, ahogy a szive diktálja; Romain Rolland pacifista eszméivel
a
társadalomtudományt
viszi be munkáiba s a regényt az ő
eszméinek harcosává teszi.
Minden írónak vannak jó és rossz
munkái. Balzacnak, aki tudvalevőleg több száz kisebb-nagyobb regényt összeírt, bőven van mindkettőből. A „Vidéki orvos", mely most
magyarul megjelent, nem a legjobbak közül való. Maga a tárgy, t. i.
hogy mint lesz egy nyomorúságos
falu virágzóvá egy orvos munkássága révén, alkalmas lenne arra,
hogy az író a legszebb regények
egyikét alkossa belőle, mint pl.
Knut Hamsun tette az „Anyaföld
áldása" című, némileg hasonló irányú munkájában. A technikai rész
azonban egyenesen szánalmas. Sebtében írt regény s bár sok helyes
eszmét megpendít itt Balzac, amelyek akkor aktuális problémák vol-

tak, elfelejti, hogy regényt ír és bőbeszédűsége már csaknem fecsegéssé lesz. A személyek határozatlan elmosódó alakok, akik cikornyásan, feszélyezetten, kenetteljesen, sőt néha a legnagyobb naivsággal beszélnek oldalakon át és fejtegetik a Balzac által beléjük diktált gondolatokat. A munkában előforduló paraszttípusok is a néplélek
felületes ismeretéről tanuskodnak.
Mennyire más élet tárul elénk a
Nőtlen ember otthonából. Mintha
nem is ugyanaz az író alkotta
volna. Párizs és Issodun itt a színhely, a főváros és a vidék elevenedik meg előttünk, két főhőssel találkozunk, két kalandorral, egyik Párizs, másik a vidék neveltje, akiknek harca egy örökségért a regény
főtárgya. De amellett egész sereg
eleven jellem mozog ebben a munkában, ügyesen megrajzolt alakok,
akik mind élnek, mozognak, cselekednek. A mesét az író mindvégig
szellemesen vezeti tovább, váratlan
fordulataival állandóan le tud bilincselni. A leírásai sem fárasztók
és mindig érdekesek, a jó fordítás
még teljesebbé teszi a regény sikerét magyarul is.
*

Zola munkássága határkövet jelent a regényírás történetében. A
hivatalos kritika ugyan még ma
sem méltányolja teljesen, pár évtizeddel ezelőtt meg egyenesen irodalmi hadjáratot folytattak ellene.
Regényírásának így ő maga lett védelmező theoretikusa is: azonban a
regényíró Zola nem mindig követi
a kritikus Zolát. Nem jellemeket,
hanem temperamentumokat
akar
rajzolni s összetalálkozásuk hatását
vizsgálni. A megfigyelt tényeket
történetté rakja össze s ezzel kísérletezik mint egy tudós a laboratóriumában. Mindezekből fenti regényében mit sem látunk. Talán egy
jelenet kivételével semmi sem árulja
el a naturalista Zolát. A személyeknek nemcsak testük, hanem
érző lelkük is van. Szinte nem is
lehet elképzelni szebb jellemet, mint
Pauline Quenu, a főhősnő. Ez mint
nevelt leány kerül be a Chanteaucsaládba s ott lassanként tönkreteszik anyagilag és lelkileg, mindent
elvesznek tőle, s csak egy marad
meg neki: a tisztasága. Aggódó
figyelemmel kísérjük élete fejlődé-

