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Földindulás után Magunk reviziója. 
Két új erdélyi könyvről. 

A «Zátony», erdélyi sorsunk irgal-
matlanságának ez a hosszú, elnyuj-
tott, éjféli üvöltése : a mi igazságunk-
nak csupán egyik arca.Egyszempontú, 
egyoldalú, vakonlátó, egyetlen igaz-
ság. Fájdalmaink, sérelmeink, rom-
lásunk, kiszolgáltatottságunk igaz-
látása. Nem lehet vele vitatkozni arra 
vonatkozólag, ami velünk történt, de 
nagyon is lehet vele perbeszállni 
abban, amit mi cselekedtünk, pró-
báltunk megtenni, s ami kiaknázatlan 
lehetőség gyanánt még mindig előt-
tünk áll. Nem mondok mást: tizen-
két esztendő erdélyi magyar irodal-
mát s abban önmagát is a «Zátony» 
írója egy keserű, fanyar oldalon, egy 
kézlegyintéssel intézi el. A korhadás 
szivárványos gőze, a pusztulás fosz-
foreszkálása, temető-bogarak ara-
nyos villózása szerinte ez a tizenkét 
esztendős irodalom. Magamnak is 
jutott eszembe hasonló gondolat nem 
egyszer, felvetettem magamnak a 
gyötrő kérdést: egy nép feltarthatat-
lannak látszó politikai, gazdasági, 
kulturális pusztulása mellett, egész 
életünk hanyatló irányzatának per-
spektívájában jelentenek-e a mi írá-
saink egyebet, mint lebegő s aztán 
elpattanó színes buborékokat — ta-
lán utolsó lélekzetvételeit a mélyben 
fuldokló magyar közösségnek? Erre a 
kérdésre most így felelek magamnak, 
a «Zátony« írójának s az erdélyi két-
ségbeesés minden fajtájának : pesszi-
mista percek, órák feketefényű fel-
lobbanásai lehetnek az ilyen gondo-
latok, lehet belőlük kietlen, sarkvi-
déki lírát írni eszkimó-jelenetekkel, 

de nem lehet és nem szabad őket úgy 
rögzíteni, mint a mi erdélyi életünk 
egyetlen igazságát. Hiszen az erdélyi 
magyar élet Janus-arcának másik 
oldala nem a haldoklás, hanem éppen 
az élet, amit az erdélyi magyarság 
maga erejéből teremtett magának 
minden nyomorúság ellenére. Ez az 
élet: a katakombák élete, a mini-
mumra redukált külső erők és érvé-
nyesülési lehetőségek élete, de éppen 
azért lelki értelemben végtelen per-
spektivájú. Élet a mélyben. «De 
virágzás, de élet és örök.» Ennek az 
életnek bizonyságai vannak egyhá-
zaink, kulturális intézményeink, ki-
váló egyéneink megfeszített, áldo-
zatos munkájában. Ennek az életnek 
eredményei is vannak. Szemmellát-
hatók, de még inkább szemmel nem 
láthatók. Kevés maradt meg minden-
ből, de ami megmaradt, az feszül, 
lendül, indul, ítél, akar, tisztábban 
lát és buzgóbban imádkozik. Ennek 
az életnek bizonysága az irodalom is. 
Ki mérte meg s követte vajjon egy 
könyv hatását, lélekmentő, sorsdöntő, 
életformáló befolyását? Ki látta azo-
kat a titkos rezzenéseket, új indí-
tásokat, melyek valakit igazán em-
berré tesznek, vagy megtartanak 
örökre magyarnak? 

Két új erdélyi könyvről szeretnék 
itt megemlékezni, mind a kettő aka-
ratlanul is cáfolata, vagy inkább ki-
egészítése a «Zátony»-nak, mely egy-
oldalú reálizmusában már szinte halál-
romantika. Mind a két könyv egye-
temesebb szempontú, mind a kettő 
az erdélyi lélek tizenkétéves fejlő-
désének teljesebb képét adja, mind-
kettő olyan ideált állít elénk, mely 
szerénységünkben és szegénységünk-
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ben is megközelíthető. Lelki alapjuk-
nak rokonsága folytán közös nevezőre 
hozhatók, bár az egyik regény, a 
másik a szó legmagasabb értelmében 
nemzetpolitikai programm. Amit 
egyik a történés és emberábrázolás 
művészi síkjában megformál, ugyan-
azt a lényeget faragja remekbe a 
másik, elvont és mégis gyakorlati 
gondolatok kristályos dimenziójában. 
A regény inkább az erdélyi magyar 
lélek legújabb fejlődéstörténete, a 
tanulmány inkább számvetés a fej-
lődéstörténet kétségtelen, rossz és jó 
eredményeivel. De egyikből is, másik-
ból is ugyanaz az életerő és ugyanaz 
az életparancs sugárzik: az erdélyi 
Janus-arc megkínzottan is diadalmas 
vonása. 

A regényt Berde Mária írta, címe 
«Földindulás.» A tanulmányt Makkai 
Sándor, címe : «.Magunk revíziója.» 
Két szimbolikusan mély cím, s ha 
egy szócskával összekapcsoljuk e 
címeket, új szimbolumot kapunk, 
mely egyszerre mind a két könyv gyö-
kerébe világít bele: Földindulás után 
magunk reviziója. Mintha nem is 
véletlenül jelent volna meg e két 
könyv szinte egymásután az Erdélyi 
Szépmíves Céh kiadásában, itthon, 
egészen velünk és nekünk, és mégis 
az egész magyar globus számára. 
Megfogalmazás és stílus politikai éles-
ségében természetesen nem veteked-
hetnek a «Zátony» hangjával, nem is 
akarnak — bátorság, férfiasság tekin-
tetében azonban semmiképen sem 
maradnak mögötte, annál kevésbé, 
mert ez a bátorság két irányban is 
kockázatos lehet. Kiteszi magát min-
den olyan magyar kritika ítéletének, 
mely tradicionális erdélyi józansá-
gunkat, lelkünk szükségszerű vál-
tozásait, örök magyarságunk új for-
máit megalkuvásnak és gyáva lemon-
dásnak, nemzetünktől való elfor-
dulásnak hajlandó bélyegezni. Ez a 
kétfelé fedetlen mellű bátorság (Mar-
tinuzzi óta keservesen-szép öröksé-

günk !) annál tiszteletreméltóbb, mert 
nem a halálraszántság, hanem az 
életre-eltökéltség bátorsága. 

Berde Mária regénye témájában 
nagyon közel áll a «Zátony» témájához. 
Aránylag szűk körben, egyetlen ma-
gyar birtokos család történetében, 
az agrár-reform gyilkos gyűrűjében 
tömöríti az egész erdélyi magyarság 
sorsfordulását. Ennek a háznak kü-
szöbén lépnek át az események zordon 
és baljóslatú heroldjai, e ház körül 
járnak tábort a történelem roppant 
árnyai, — néha jelentéktelenség álar-
cába öltözve jönnek, csepp-csepp után 
szivárognak az élet- és lélek-alakító 
tények, máskor rohamosan, sodrón, 
árvíz-erővel, omló világok teljes súlyá-
val. Minden riasztó hang, kezdve a 
magyar pénz beváltásától egészen a 
föld megindulásáig és azon is túl, az 
idő minden kisérteties kopogtatása e 
ház kapuján visszhangzik, ezekből a 
végzetverte lelkekből visszhangzik. A 
visszhang azonban más-más. A négy 
Kathona-testvér alakjában, s a hoz-
zájok legerősebben kapcsolódó ala-
kokban Berde Mária elég széles em-
berskálát markolt, hogy végigjátsz-
hassa rajtuk lényegileg teljesen az 
erdélyi zenedrámát. Ezek az alakok 
kétségtelenül típusok is, kétségtelenül 
jelentések is, azon felül, hogy hús- és 
vér-emberek. Nem baj. Ha aggodal-
munk támadna néha, hogy kissé 
merev és szándékos ez a szereposztás, 
aggodalmunkat hamarosan elosz-
latja az élet áramlása, meleg kerin-
gése, mely a legkiáltóbb ellentéteket 
is a művészi megértés és megértetés 
átmeneteivel hidalja át. A típusoknak 
éppen azért van elhitető erejük, mert 
ugyanazt a típust láttuk s el bírjuk 
képzelni más egyéni változatban is. 
Ott van Kathona Etelka : a tényeket 
tudomásul venni nem akaró, hajszál-
nyit sem alkalmazkodó, egyéni és 
nemzeti gyászába belekövesedett, áb-
rándjaiba belepusztuló szoborlélek. A 
kezdet büszke, hősies magyar passzi-
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vitásának élőszobra. Nem tanul, nem 
felejt, nem hajlik, csak összetörik. 
Ott van Gyula, a félszeg, szomorú, 
dacos, határokon átszökdöső irreden-
tizmus. Lobogó temperamentum, buj-
dosó nyugtalanság. Etelka lelkének 
aktív mása. A vég: «Halál a kuko-
ricásban.» Ila : elkényeztetett, komoly-
talan, csak maga-boldogságára gon-
doló gyermek. Önző, de nem oly sivá-
ran és kietlenül, mint a férfi, a vőle-
gény, a «birtokmentő», akinek lelket-
lenségére döbbenve eszmél, aki bele-
ugratja kacérkodásba a román agro-
nommal, aztán a jó ürügyet felhasz-
nálva, otthagyja előnyösebb meny-
asszonyért. Végül a negyedik testvér, 
Klára, aki hallgat a nagy viharok 
alatt, dolgozik, kislányát neveli, csa-
ládi ellentéteket simít, önmagán érzi 
a feszülő végletek minden döfését, 
céltalan, ábrándos hősiesség és önző, 
vagy könnyelmű megalkuvás végletei 
között lassan kristályosodik benne az 
új erdélyi ideál, míg özvegy élete 
megtalálja új társát egy szegény taní-
tóban. Ez a tanító az új Erdély hé-
rosza, egyetlen igazi mentő-kéz a 
pusztulásban, józan, hűséges, alá-
zatos és önérzetes, minden kis alka-
lom-rögöt gyökérverésre felhasználó, 
minden talpalatnyi magyar földért, 
minden kicsi magyar lélekért higgad-
tan tusakodó, — mint ő maga nevezi 
magát: igavonó a lehető igazságokért. 

Van-e ennek a regénynek tenden-
ciája? Nem tudom. Egy bizonyos: 
nagy leszámolás folyik benne: er-
délyi emberek leszámolása egymással 
és önmagukkal. Ez a regény a revizió 
regénye, egy egészen belső és egészen 
más értelmű revizióé, mint amilyen 
értelmet ennek a köztudat ma tulaj-
donít. Berde Mária nem ítél, sokkal 
inkább művész és sokkal inkább reli-
giozus lélek, hogysem az ítéletet fenn-
tartsa magának. De a regényből 
önként kibomlik s kicsendül a revizió 
végső akkordja, a szomorúan és büsz-
kén vállalt erdélyi feladat: igavonás 

a lehető igazságokért. A legerdélyibb 
uralkodó: Bethlen Gábor sem tett 
egyebet, mint Berde Mária tanítója : 
vonta az igát a lehető igazságokért. 

Makkai Sándor reviziós programmja 
ezen a ponton kapcsolódik teljesen és 
szervesen a más dimenzióban kelet-
kezett Berde-regényhez. 

Makkai Sándor azt mondja : «pa-
rancsoló tényekkel» állunk szemben, 
amelyek sorsunk kereteit meghatá-
rozták. Parancsoló tények tettek és 
tesznek bennünket kisebbségi magyar 
nemzetté. Ezeket a parancsoló ténye-
ket el kell fogadnunk és le kell szá-
molnunk velük! Nem tudjuk, hogy 
ideiglenesek vagy véglegesek-e szá-
munkra ezek a tények, Isten egyedül 
ennek a tudója. Ugy kell velük szá-
molnunk, mintha véglegesek volnának. 
Lelkileg is számolnunk kell velük, 
nemcsak gépies nyomás alatt; ön-
tudatosan is, nemcsak ösztönszerűen. 
Ezek a parancsoló tények nemcsak 
mint puszta igazságtalanság szakad-
tak reánk, hanem ítélet gyanánt is, 
amint reánk szakadt Augsburg, Muhi, 
Mohács, minden nagy magyar katasz-
trófa : nemcsak egy osztály, nemcsak 
egy felekezet, nemcsak valamely népi 
réteg, hanem az egész magyarság 
bűnének büntetéseként. Mielőtt vég-
zetünknek külső okait elfogadnánk — 
hiszen nyilvánvaló, hogy ilyenek is 
vannak — egyetlenegy belső, magunk-
ban rejlő okot sem szabad figyelmen 
kívül hagynunk. A leszámolásnak, a 
magunk reviziójának tehát ebben az 
irányban kell megindulnia és lefolynia. 
Magyar erények és magyar bűnök 
mérlegét fel kell állítanunk — a 
multra nézve is, a jelenre nézve is. 
Minden nagy nemzeti katasztrófa 
után a megújulás ezzel a mérlegkészí-
téssel kezdődött: önismerettel, bűn-
tudattal, bűnbánattal, vezekléssel, de 
az a kevés is elég volt, hogy meg-
mentse a végpusztulástól. Ennél a 
kevésnél sokkal több erő és erény kell 
hogy legyen bennünk ma. A paran-
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csoló tényekből tehát nemcsak puszta 
igazságtalanságot, nem is csupán le-
verő végítéletet, hanem új magyar 
missziót, új magyar életparancsokat 
és életlehetőségeket kell kiolvasnunk. 
A tényekkel való leszámolás azonban 
ezt is jelenti: alkalmazkodást minden 
körülmények közt a nemzetért s a nem-
zet érdekében, de soha egyéni meg-
alkuvást, önzőn, a nemzet rovására. 
Csak így lehet az elvesztett világi 
imperum helyett kialakítani az «Im-
périumot lélekben és igazságban», 
csak így lehet megteremteni «az egy-
ség érc-alapját», a szív és érzület, szel-
lem és jellem őszinte erdélyi demo-
kráciáját, csak így lehet «forrásokat» 
találni «a kősziklában», megszervezni 
gyakorlati magyarságra Erdély tár-
sadalmát, csak így lehet megérteni a 
«kérdező jövendőt» s vezetni «ama 
keskeny ösvényen» a mi problémás, 
ezer krizis örvényében vergődő, sze-
gény és mégis gazdag ifjúságunkat. — 
«Igavonás a lehető igazságokért!» 
Ime, amit Berde Mária tanítója cse-
lekszik a maga látszólagos elszigetelt-
ségében, azt hirdeti erdély református 
püspöke egyetemes programmnak. Ez 
az igavonás azonban nem az idegen 
járom szolgai hurcolása, hanem ke-
reszthordozás a lehető magyar igaz-
ságért . . . 

Bűntudat, bűnbánat, lelki leszá-
molás, magunk reviziója, vezeklés, 
új belső élet keresése, impérium lélek-
ben és igazságban . . . Szokatlan ki-
fejezések, fogalmak, képek ezek egy 
nagyvonalú nemzetpolitikai tanul-
mány keretében. Vallásos színek és 
hangok. Ehhez magyarázatnak nem 
elég Makkai egyénisége és állása, nem 
elég az sem, hogy ő természetesen az 
Evangéliumból meríti végső fokon 
minden programmját s minden igaz-
ságát. Mert ez a religiosus emelkedett-
ség árad és sugárzik Berde Mária 
regényéből is, ez az éltető levegője 
szinte minden igazi erdélyi írásnak. 
Ez módosította és határozta meg a 

mi nemzeti eszményünket is. A mi 
nemzeti eszményünk a politikum 
világából a religiosum világába került, 
nem részleteiben, nem egy-egy pon-
ton, nem egy-egy ünnepélyes alka-
lommal, de gyökerestül, mindenestül. 
Nem vagyok bizonyos benne, hogy 
ennek a jelenségnek mi az oka. Rész-
ben a kisebbségi sors feneketlen ör-
vénye talán, részben a világszerte 
erős vallásos renaissance. Nem tudom, 
de így van. Amíg a mult század racio-
nalizmusa a vallásos képeket s fogal-
makat kisajátította a nemzeti esz-
mény számára, addig ma szinte bele-
olvaszthatjuk nemzeti álmainkat s 
reménységeinket vallásos ihletünkbe 
és áhítatunkba. Itt inkább, mint ott 
túl az anyaországban. És úgy gon-
dolom, hogy a néha-néha érzett ide-
genség kisebbségi és anyaországi ma-
gyarok között, ide vezethető vissza, 
a különbségre politikus és religiosus 
nemzeti ideál között. Bizonyos, hogy 
nekünk már idegenek az olyan ki-
fejezések, mint a «magyarok istene». 
És egészen bizonyos, hogy iskoláink-
ban még véletlenül sem szavaltatjuk 
a magyar Hiszekegyet, amely Pesten 
mindenütt olvasható. Nemcsak azért, 
mert nem szabad, hanem azért, mert 
érzésünk mélyebbet követel. Ellen-
ben : Székelyföldön jártamban egy-
szer buzgó magyar úri hölgyek ren-
dezésében láttam egy jelenetet. Soha-
sem fogom elfelejteni. Egyszerű föld-
mívelő emberek élőképet állottak. 
Egy nagy család, valóságos család, 
dédszülőktől dédunokákig. 

Csupa vér-rokon. Csupa erő, csupa 
méltóságos komolyság, csupa öntudat, 
csupa élet. Álltak némán, mozdulat-
lanul, ősi viseletükben. Sokáig. De 
mielőtt a függöny összement volna, 
megmozdult az ajkuk. Csak az ajkuk. 
Zsoltár csapott fel és szárnyalt a 
magasságba. Nem volt S. 0 . S., nem 
volt apellálás semmi földi hatalomhoz. 
Maguk erejében, vagy erőtlenségében 
énekeltek egy magasabb erőnek. Soha-
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sem éreztem magam annyira kimond-
hatatlanul és leírhatatlanul, szívem 
minden gyökérszálával magyarnak, 
mint mialatt énekeltek. 

Azt énekelték : 
«Tebenned bíztunk eleitől fogva . . .» 

Reményik Sándor. 

Emlékkönyv Négyesy László het-
venedik születésnapja alkalmából. 
(Szerkesztette : Pintér Jenő. Közre-
bocsájtotta a Magyar Irodalomtör-
téneti Társaság. Budapest, 1931.) 

A Magyar Irodalomtörténeti Tár-
saság tisztelgett e könyvvel egyik 
alapítója, majd a megalakulással al-
elnöke és mostani elnöke, Négyesy 
László hetven életéve és öt évtizedes 
tudományos munkássága előtt. Mara-
dandó jelét adta mindannak a tisz-
teletnek és szeretetnek, mely nemcsak 
az emlékkönyvet közrebocsájtó társa-
ság, hanem több más tudományos in-
tézmény és társadalmi közösség ünnep-
ségén Négyesy László iránt megnyilvá-
nult. Az ünneplések.kezdetben egy ér-
téket teremtő multnak szóltak, hogy 
aztán annál nagyobb megbecsüléssel 
és lelkesedéssel forduljanak a ma is 
töretlen lelkű tudós felé, aki éppen 
ünnepeltetése napjaiban vert vissza 
frissen és szellemesen egy igaztalan és 
szerencsétlenül irányított támadást. 

Az emlékkönyv berendezésében el-
tér az ilyen alkalmakkor kiadni szo-
kásos «mélanges»-októl. Harminc ta-
nulmányt tartalmaz és minden tanul-
mány Négyesy Lászlóval foglalkozik. 
Ha csak azt a terjedelmes bibliográfiát 
átfutjuk, mely Négyesy László tudo-
mányos munkáit felsorakozatja, már 
érezzük, hogy egy széleskörű és sok-
oldalú szakmunkásság krónikáját ol-
vassuk. E bibliográfia egyszerű dátu-
mainak és címadatainak beszédes 
illusztrációi az egyes tanulmányok. 
Négyesy László tudományos életének 
egységes fénye az emlékkönyv priz-
máján át mintegy felbomlik az össze-
tevő színekre s meglepődve állapítjuk 

meg, hogy minden kielemzett sáv 
önmagában is világító erejű. A biblio-
gráfia egy-egy pontján könnyen végig-
szálad a szemünk s nem egyet hajlan-
dók volnánk úgy minősíteni, mint 
segédvonalakat az egységes elgondo-
lású geometriai rajzon, mint az egy-
irányú munkában elfáradt elme pi-
hentető és felfrissitő kirándulásait, 
melyeket pillanatnyi alkalmak kény-
szeríttettek ki, de az emlékkönyv 
harminc tanulmányírója, bár szemét 
egyik sem veszi le a nagyobb távlat-
ból is kivehető fővonalakról, meg-
méri minden hajszálvonal jelentő-
ségét és megmutatja egyenként szere-
püket annak a szellemi életszerkezet-
nek a szolgálatában, melynek neve 
magyar művelődés. Megtudjuk az 
emlékkönyvből, hogy a mult század 
erősen nyelvi és formai irodalmi gon-
dolata Négyesy Lászlóval jutott a leg-
teljesebb öntudatra és elvi rögzítésre ; 
irodalmi életünk minden korszakának 
írói és irodalmi tényei világosodtak 
meg tanulmányai által, de tanult tőle 
nyelvészet és őstörténelem is. Négyesy 
László ott állt egy az irodalmi művelt-
ség kiterjesztését és elmélyítését célzó 
társaság megszületésénél s munkája 
maradandóként jegyeztetett fel a már 
régebben meglevők évlapjain. Mint 
középiskolai tanár átadta a szellem 
dolgai iránt való lelkességet tanít-
ványainak és mintaszerű tanköny-
veket tett eléjük, mint egyetemi tanár 
nemzedékeket nevelt az irodalom sze-
retetének továbbplántálására s az 
elvi tanulmány egységével és logici-
tásával felruházott utasításokban mu-
tatott irányt középiskoláink magyar 
nyelvi és irodalmi oktatásának. 

Az Irodalomtörténeti Társaság em-
lékkönyve hódolat és tisztességadás 
egy munkás és eredményes tudós 
életnek. Egyben pedig erről az értékes 
életről az első javaslattétel az Idő tör-
vényszéke előtt. Tégla félszázad ma-
gyar műveltség történetének épü-
letéhez. Kerecsényi Dezső. 
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