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ezért a kis szomorúságért nem volt 
érdemes lefordítani. 

Diderot regényírói művészetéről 
a halála óta eltelt másfél évszázad 
alatt az utókor jól megalkothatta vé-
leményét. Ahogy munkás életét, filo-
zófiai műveit és drámáit megbecsül-
te, ennek is méltó helyet biztosított 
a regényírás történeti fejlődésében. 
De ugyanaz a hosszú évtizedeken át 
leszűrődött józan értékelés, mely 
főbb regényeit (Neveu de Rameau, 
Jacques le Fataliste, La Religieuse) 
a francia regényírás jelentékeny 
művei közé sorozta és mindig sokra 
tartotta a bennük írójuk sajátos mű-
vészetével megnyilatkozó Rabelais-i 
szellemet és mély analizist, sohasem 
terjesztette ki e megbecsülését a 
Bijous indiscrets-re, melyet most a 
nagy ember nagy írásaként mutat 
be a magyar fordítás. Az ellent-
mondást alighanem érzi a fordító 
Rexa Dezső is, mert, bár meggyőző-
dése szerint hiányt pótol a mű le-
fordításával, melynek „felséges bája, 
nemesen friss kedélye, itt-ott paj-
zánsága, másutt mélysége a mi kul-
túránkon is gazdagít", szükségesnek 
találja, hogy Lessing és Goethe te-
kintélyével bizonyítson igaza mel-

lett. De Lessing idézett nyilatkoza-
tában azt is mondja, hogy „annyi 
bizonyos, hogy ezt a könyvet csak 
olyan fiatalember írhatta, aki majd 
egyszer szégyenkezni fog amiatt, 
hogy annak idején megírta", s Goethe 
csak általánosságban mondja, hogy 
mindenki filiszter — bár igaz, hogy 
ezek száma légió —, aki Diderot írá-
saiban ócsárolni valót talál. A nagy 
kortársak megnyilatkozásai bizo-
nyára csak a későbbi tekintélyek 
véleményeivel együtt adhatnak igaz-
ságos képet. Ezek közül talán elég 
egyik újabb kiadójának, Génin-nek 
és a legjobb Goethe-Diderot-könyv 
szerzőjének, Barbey d'Aurevilly-nek 
véleményére hivatkozni, kik „hon-
teuse ordure" és „saloperie" díszítő 
jelzőkkel tisztelik meg az eredetéhez 
méltó munkát, mely két hét alatt 
készült az író maitressének járó 
apanage sürgős kifizetésére. Magya-
rul az idézett francia szavak értelme, 
a legszelidebb kifejezést választva 
is, a trágárság határán jár, jóval 
túlhaladva a férfias szabadszájúság 
legvaskosabb magyar megnyilatko-
zásait. Nem hisszük, hogy a magyar 

közönség hiányát érezte volna e mű-
nek, még kevésbbé, hogy lefordítása 
kultúránk gazdagodását jelentené. 

M. L. 
Ady-paszkvillusok. Idestova hat 

éve mult a költő halálának. Alko-
tása összességének értékelésében, mű-
vészi természetének megvilágításá-
ban ez az időszak éppenséggel nem 
mondható meddőnek. Elsősorban 
nem a személyes visszaemlékezésekre 
és „intim" feljegyzésekre gondolunk: 
e részben valamivel többet is kap-
tunk az elégnél. Az igen elszaporo-
dott jóbarátok lírai ömlengései több-
nyire inkább íróikra voltak jellem-
zők, semmint megemlékezéseik hő-
sére. Bennünk sokszor Szabó Dezső 
fanyar aperçu-jét idézték föl: „A 
zseni meghal. Eltemetik. Sírján 
dudva és barátok nőnek." 

De komolyabb kísérletek is történ-
tek — már e lusztrum elejétől fogva 
— Ady örökségének esztétikai és 
filológiai birtokbavételére. Az első 
területen főleg Babits intuitiv ereje, 
s a másodikon Földesy Gyula her-
meneutikai buzgósága járult hozzá a 
komoly Ady-irodalom alapvetéséhez. 

E most lezáródó esztendő pedig 
mind a forráskutatás, mind az össze-
foglalásra való törekvés terén nagy 
élénkséget mutatott. Ady-életrajz, 
Ady-breviárium, Ady-múzeum . . . 
csupa széles alapokra vetett kezde-
ményezés. Ez úton bizonyára inkább 
remélhető a sok ágú kérdésnek — 
Ady művészi értékének és történeti 
jelentőségének — tisztázása, mint 
dicshimnuszok vagy pamfletek út-
ján. Az élő Ady csakugyan éloge-ok 
és gúnyiratok kereszttüzében járta 
meg pályáját. A halott Ady művé-
ből hagyaték lett, s ennek elfogulat-
lan mérlegelését ne zavarják immár 
se baráti hozsannák, se puszta gyű-
lölködő becsmérlések. 

Hanem — úgy tetszik — sokan ma 
is még a támadást vélik a megértés 
útjának, olyan támadást, melyet ta-
lán jóhiszeműség irányít, ám semmi 
esetre sem a fegyelmezett gondolko-
dás. Badarság volna bárkinek jogát 
megtagadni Ady kedvezőtlen meg-
ítéléséhez. De az is bizonyos, hogy 
e kérdés tisztázódásának mai fokán 
minden ítélet értékét csak annak 
alapos megokolásán mérhetjük meg. 
Művészi problémák általán inkább a 
higgadt mérlegelés fóruma elé valók, 
semmint az indulat vésztörvény-
széke elé. 
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Ezért nem várható semmiféle meg-

tisztulás attól az Eszthétikai megtisz-
tulásunk című, terjengős, előre-hátra 
vagdalkozó röpirattól sem, melynek 
szerzője, Kőszegi László, a közel-
mult s a jelen művészetének egész 
kérdéskomplexumát a sommás fel-
háborodás színe elé idézi meg, s an-
nak ítélete alá bocsátja. Ily rögtön-
itélő eljárástól megnyugtató verdikt 
nem remélhető, hiába ajánlja müvét 
a szerző ezúttal nem (mint egyik ko-
rábbi könyvét) — önmagának, hanem 
„Az ismeretlenné lett Istennek — az 
Igazmondásnak." 

Füzetének háromnegyed részében 
a képzőművészetek területén végez 
nagytakarítást. Ehhez érdemben 
nem szólok hozzá. E részben csak 
a művészet egész birodalmára érvé-
nyesnek szánt, furcsa elmélete érde-
kel. mely a füzetnek Adyval foglal-
kozó utolsó negyedében is mindunta-
lan visszatér. E szerint a művészetek-
ben fejlődésről vagy haladásról csak 
az átkos dekadencia fecseg — öniga-
zolásul; a tisztult felfogás ilyenről 
nem tud, csak örök, állandó szépsé-
get ismer, aminek fejlődése nincs, 
csupán — változatossága. S é „vál-
toza tosságot aztán addig definiálja 
és magyarázgatja, míg lépten-nyo-
mon rajtakapjuk, hogy lényegében 
bizony ő is csak — fejlődésről beszél; 
a tőle megtagadott „fejlődés" pedig 
ugyan miért ne volna egyúttal vál-
tozatosság is? Mint a régi operett-
ben: „Floridor az Célestin és Céles-
tin az Floridor". . . Ily nézeteinek 
olvastára egyre erősebbé lesz az a 
meggyőződésünk, hogy „Eszthétikai 
megtisztulásunk"-at talán mégis gon-
dolatmenetünk megtisztulásának il-
lenék megelőznie. S ez talán maga 
után vonná a stílus tisztulását is. 
Mert most ilyen mondatai vannak: 
„Néhány korábbi cikkem csak előre 
lövés volt az egész könyvi váram-
ból." „Nincs veszedelmesebb a mo-
dernbe kótyagosodott gójnál." „A. 
France zseniális, de mókázó ganef." 

S ezek után „a különben tehetsé-
ges" Adyt akarja leszállítani arról 
a polcról, melyre szerinte „a külön-
ben nagyműveltségű" Horváth János 
s más, „különben érdemes" férfiak 
jóvoltából is felkapott. „Változatos-
ság"-elmélete nevében a költőtől is 
megtagadja az „új"-ra törekvés jo-
gát: „Legyen először jó a költemény, 
újdonsága magától jön majd." S 
jók-e hát Ady versei? Alkotásai egy-

tizedének megkegyelmezhetünk; a 
többi: „nyöszörögmény" „hisztérikus 
duhaj makogása". Technikája „zül-
lött". „Mesugge az a zsidó, ki Adyt 
jobban szereti Kiss Józsefnél." S 
mégis, még ,,Beöthy hullájából is 
táplálják az Ady-kultusz heccét!" 

Ilyeneket ír az, ki „a magyar esz-
tétikai lelkiismeret legelevenebb ré-
szének érzi magát". S közben stílusa 
nem mentes holmi „nyugatos", vagy 
éppen Ady-hatástól sem. „E remekek-
kel élésem boldog elérkezettséget ad 
nekem": ezt a Nyugatban sem mon-
danák szebben; „A műtörténésznek 
legyen orra, hogy a génieszag után 
menjen": ilyet meg kár írnia annak, 
kinek orrát az Ady-versbeli „Isten-
szag" oly igen facsarja. 

Komoly hozzászólást e füzet, me-
lyet — szerzőjének kedvelt kitételé-
vel — a legteljesebb „zavaros-hisze-
műség" jellemez, valóban nem érde-
mel. Szimptomás jelentősége bon -
ban tagadhatatlan, s ezért szóltunk 
róla. 

A fejletlen ítélőképességű fiatal-
ságnak mindig rokonszenves a meg-
gondolatlan hadakozó kedv, s hamar 
követendő példát lát benne. Hova-
tovább Kőszeginek is jelentkeznek 
tanítványai. 

Két évvel ezelőtt egy meleglelkű 
középiskolás diák, if j . lovag Zu-
lawski Andor, gyászbaborult édes-
anyja vigasztalására derék kis imád-
ságos könyvet írt. E zsengéje tiszta, 
gyermeki érzést s némi tollforgató-
készséget nyilatkoztatott meg. 

Ugyanezt a fiatalembert most fö-
löttébb harcias testtartásban látjuk 
viszont. A kissé Adysan csengő Írás 
Adyról címmel tízíves könyvet írt, 
nyílt bálványromboló célzattal: „Én 
szilárd elszántsággal és rövid idő 
alatt akarok végezni vele." A meg-
győzést küldetésének tekinti, s azért 
nem hajlandó annak eszközeiben 
sem nagyon válogatni: „Ma tollal, 
holnap élőszóval, de ha kell, holnap-
után korbáccsal is küzdök célomért." 

Ha Kőszegit sűrűn nem idézné s 
magasztalná is, lehetetlen volna meg 
nem látni, hogy könyvében mesteré-
vel függ össze minden, ami elszomo-
rító. Az ószövetségi genealogiára 
kell gondolnunk: „És Ábrahám 
nemzé Izsákot. . ." 

Mestere nyomán indul a szerény-
ségben, s ha az „az esztétikai lelki-
ismeret kürtszavát" zengeti, tanít-
ványa „a nemzeti közvélemény 
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ciklopsai" közé számítja magát. Lo-
gika dolgában sem igen marad el 
mintája mögött: „Horváth méltó 
utódja Riedlnek az egyetem katedrá-
ján, s talán éppen ez okozza, hogy 
néhány mondatával. . . az emberben 
a megütközés érzését kelti fel." Ijed-
ten kérdezzük: hát Riedl örökének 
méltó utódlása megütközést „okoz-
hat"? A „talán éppen ez okozza" he-
lyébe logikus észjárás ezt tette volna: 
„annál sajnálatosabb". S azt vajjon 
tudja-e az i f jú szerző, hogy éppen 
Riedl „az egyetem katedráján" külön 
kollégiumot tartott Ady művészeté-
ről? S hogy Horváth nem az ő utóda 
az egyetemen? 

Mert bizony — úgy rémlik — Zu-
lawski sok mindent nem tud még, 
amit tudnia illenék. Aligha sejti, 
hogy a könyvének fejezetei élére írt 
modoros ajánlások („Rákosi Jenő 
őméltóságának, az írónak, a magyar-
nak, a merésznek, ajánlom, küldöm 
ez írást és kérem, hogy elvegye" stb.) 
az Adytól divatba hozott — s nála is 
émelygős — dedikációk utánzatai. Azt 
is aligha sejti, hogy az az „emigrált 
szociáldemokrata adysta", kit könyve 
18. lapján aposztrofál, ez idő szerint 
is a budapesti egyetem működő pro-
fesszora. Ha sejtené, nyilván olyan-
formán jelentené be ellenvéleményét, 
mint ahogy Pintér Jenővel szemben 
teszi: „Ady nem egészen az. akinek 
Pintér Jenő állapította meg. Bocsás-
son meg ezért Pintér őméltósága"... 

S végül — hogy szorosan témájába 
vágó dolgot említsek — aligha van 
róla fogalma, mi volt amaz Ády-féle 
nevezetes Duk-duk affér? Legalább 
is — meglepő újszerűséggel — Dum-
dum affér-nek idézi. Talán a háború-
ban emlegetett „dum-dum golyók"-ra 
gondol? Ilyeneket legális harcosok 
akkor sem használtak, csak a franc-
tireur-ök, s fiatal szerzőnk mégse 
pályázzék ezek dicsőségére! 

Valóban, az effajta „harcos" iro-
dalom nem nagyon különbözik a 
csataterek ,,szabadvadász"-ainak mo-
dorától. A kritika terén azonban 
csak a művészi érzék isteni adomá-
nyával meg a becsületes tanulás em-
beri kötelességével szabad küzde-
lembe bocsátkozni. 

Zulawski próbálkozásában akad 
biztató jel arra is, hogy idővel tör-
vényes fegyverzetben szolgálhatja 
az irodalom ügyét. Már most sincs 
merőben híján az önismeretnek, s ez 
nem a legrosszabb jel. Bevezetésében 

megvallja: „Ez a kis könyv, tudom, 
sok-sok hibát tartalmaz." Talán va-
lamely későbbi műve kevesebbet 
„tartalmaz" majd. Ady érthetőségé-
nek fejtegetését pedig ezzel a vallo-
mással kezdi: „Nem tudom, hogy 
fogjam meg a tollat." Talán meg-
tanulja majd ezt is. 

Rédey Tivadar. 

Komáromi János novelláskönyve. 
Vidróczki s még néhány ágrulsza-
kadt — ezen a közös, találóan átfogó 
címen vonultatja fel előttünk egy-
mástól rangban, szerepben elütő, de 
sorsüldözöttségben annyira hason-
latos, a végzet bíbor- vagy rongyos 
pólyájában született alakjait Komá-
romi János. Mert ágrulszakadt itt 
mindenki; Vidróczki, a füllentő, 
nagyotmondó politikus csizmadia 
éppen úgy, mint a Buda alatt lihegő 
árva kurucok; Mócsing bölcsészet-
tanhallgató uram, aki Ovid Siral-
mait olvasván, juhtúróval eszi a 
görögdinnyét; a Rodostóban hal-
dokló fejedelem, vagy a másik sze-
mét is örökálomra hunyó Vak Boty-
tyán, meg egy csomó szánalmas ár-
nyék, a sóhivatal főnökétől a költői 
babérra vágyó hadastyánig. Hol a 
történelem véres, füstfelhős félho-
mályában mozognak ezek az alakok, 
hol az író emlékezetében merülnek 
fel, messzi időkből, a dajkamesék 
világából, közvetlen rokoni környe-
zetből. Annyira szívéhez nőttek a 
mesemondónak, hogy többször is 
szerepelnek, sőt egyik legújabb re-
gényében ismételten felbukkannak. 
Hamarosan meghitt embereink lesz-
nek, látjuk és szeretjük őket, mosoly-
gunk rajtuk, könnyet is ejtünk ér-
tük. Nyomasztó légkörbe vezet Ko-
máromi: az élet szegény ördögeihez, 
a félszegek, a suták, a hasztalan ök-
lelődzök, hetvenkedők s menthetet-
lenül összeroppanok világába, hogy 
néha a magárahagyottság hidege 
fut végig bennünk. Ám az író mind-
ezt valami békés rezignáció nap-
sütésében varázsolja eléjük s humora 
szelíd selyemfátyolával takarja le 
zaklatott lelkei tragédiáját. Kétféle 
Komáromi mutatkozik ebben a 
könyvben. Egyik fajta novellái ér-
tékesebb, nagyobb részét teszik a kö-
tetnek, bennük kulminál Komáromi 
valódi, vérbeli művészete. Egy tucat 
hibátlan olajfestmény, csupa szín, 
elevenség, bőséges lebilincselő nyelv, 
mely telten, visszhangosan zeng to-
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