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élénkséggel, változatos, apró képekben 
pereg le előttünk s figyelmünket min-
dig feszülten t u d j a t a r tan i ; vonzó az 
egészet á tható előkelő és nemes élet-
szemlélet. Amik fogósabb feladatot 
jelentenek a regényíró számára, azok-
ban már bizony felszinességei és fogyat-
kozásai is vannak, különösen a jellem-
ra jzban és indokolásban. Egyoldalúan 
eszményíti Rosemaryt s egy helyt oly 
szépnek és okosnak mondja, hogy «ha 
róla esik szó, semmiféle lírai ömlengés 
nem ha t túlzásnak». Legnehezebb fel-
adat volt Gáspár kettős természetének 
ra jza , a világfi kimért előkelőségének 
s a vadállati kegyetlenségnek össz-
hangba hozatala alakjában. Az írónő 
magyarázgatásai mellett is elrajzolt-
nak érezzük alakját s kellőképen elő 
nem készítettnek azt az á tmenetet , 
hogy akit a regény elején hűvös, de 
korrekt és figyelmes gavallérnak ismer-
t ünk meg, arról a végén az derül ki, 
hogy mindenféle aljasságban ludas 
gazember. Ez mindenesetre súlyos ál-
dozat a regény érdekessége s meglepő 
vége érdekében. Ugyanezt szolgálják 
az indokolásnak erősen kiütköző való-
színűtlenségei is. A tet teknek nemcsak 
indokaiban, hanem színtereiben is van 
bizonyos tájékozatlanság ; de mi ez a 
kis földrajzi elnézés ahhoz képest, amit 
rólunk író külföldiektől megszoktunk! 
Talán a magyar vendégszeretet jellem-
zésére szolgálna, de visszatetszőén s 
valószínűtlenül érint, hogy a sorstól 
oly mélyen suj to t t Imrey grófi család-
ban, hova Rosemary kerül, örökös a 
dinom-dánom s a tánc. 

A regényből egyébként nem tünte tő 
és vállveregető, hanem az igazság mély 
átérzésével teljes rokonszenv árad 
Erdély elnyomott, megkínzott és ki-
fosztot t magyarjai felé. Minden elfo-
gultság s rikító színek nélkül fes te t t 
képeiben megdöbbentően bontakozik 
ki a kegyetlen és tudatos aknamunka 
a magyarság elpusztítására, az aljas 
kémrendszer s a nemtelen bosszúszomj. 
E balkáni alacsonylelkűséggel szemben 
viszont az elnyomott magyar lelkek 
mélyéről megindítóan hősi érzéseket 
hoz felszinre. 

Hisszük, hogy a regénynek minden 
elfogulatlan olvasója ugyanazokkal a 
nagy és mély impressziókkal s ugyan-
azzal az elhatározással teszi le a köny-
vet, amelyekkel Rosemary távozik 
Erdélyből ; szívébe fogadj a s egész lel-
kével magáévá teszi az elnyomott, sze-
rencsétlen föld igazát. A letiport erdélyi 
magyarság ügyének kívánunk jót, ha 

sok fogékonyszívű, megértő olvasót 
kívánunk ennek a szép könyvnek, me-
lyet az igazság és méltányosság szere-
te te sugallt. Kéky Lajos. 

Hatvany Lajos : Urak és emberek. 
(Első rész : Zsiga a családban I—II. 
kötet.) 

Annak a társadalmi rétegnek a kö-
rében, melyet a Napkelet olvasóközön-
ségétől mélyreható világnézeti különb-
ségválaszt el, pár hét óta nagy megrökö-
nyödést észlelhetni. Egészen ellentétes 
irányból eredt két okra vezethető vissza 
ez a nagy izgalom. Az egyik az az 
elnöki megnyitó beszéd, amelyet Berze-
viczy Albert mondot t a Kisfaludy-
Társaság legutóbbi közgyűlésén ; a 
másik pedig egy magyarországi bécsi 
emigránsnak, Ha tvany Lajosnak ú j 
munkáj a : az Urak és emberek első két 
kötete. Amannak tel i találatú hatását 
zajos, szenvedélyes, sőt durva ellen-
mondások visszhangja jelzi, emezzel 
szemben egyelőre csak kínosan dadogó 
tanácstalanság, vagy jó képet vágni 
igyekvő bosszankodás mutatkozik, — 
a kétféle diagnózis közül alighanem 
mégis az utóbbitól i jedt és haragudott 
meg jobban a páciens. 

Lehetetlen ezt a lá tványt mulatsá-
gosnak és egyút ta l tanulságosnak nem 
találnunk. A Berzeviczy elnöki beszé-
dének minden során meglátszik, hogy 
olyan ember műve, aki életének na-
gyobb részét a nemzeti művelődés leg-
főbb reprezentativ állásaiban tö l tö t te 
e l : minden mondatából kihangzik nem-
csak a szilárd meggyőződés, hanem a 
felelősségérzet is, mely a fogalmazás 
árnyalataira is éberen ügyel. Most már 
tegyük fel, hogy Berzeviczy ítélete 
Ady költészetére vonatkozólag szigo-
rúbb a ke l le téné l . . . valóban akkor is 
elismeréssel kellene az ellentábornak 
adóznia az iránt a teljes tárgyilagos-
ságra törekvő komolyság iránt, az 
ezerféle rossz femléktől ingerelt érzé-
kenységnek azon r i tkamértékű legyő-
zése iránt, szinte azt lehetne mondani : 
a hazafias és férfias gondolkozásmód-
nak az iránt a közeledési szándéka iránt, 
mely a M. T. Akadémia és a Kisfaludy-
Társaság elnökének kijelentéseiben 
megnyilvánul. Vajjon a haragos ellen-
tábor képes-e ekkora önmérsékletre? 
Figyeljük csak meg, mit mond Berze-
viczy megleckéztetőinek egyike, Igno-
tus, épen a Ha tvany Lajos új regényé-
vel kapcsolatosan í r t cikkében ( N y u -
gat 1927. február 16.) : «. . . Még a há-
ború előtt megkezdődött volt Babits 
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Mihálynak egy pestvidéki regénye . . . 
Van e regénynek egy f igurája, egy zsidó 
aforizma-író, Vitányi nevű . . . van ez 
embernek egy-két adata, mely egyene-
sen az én életemből vétetett» ; igaz, 
hogy «maga Babits ki je lentet te — 
utóbb mellettem mint társ , mint barát , 
mint ember, mint költő mellett hi tet 
is téve — hogy nem engem gondolt 
vele. Hiába : a tövise megvan bennem 
s nem hiszem, hogy Babitscsal ez élet-
ben úgy tudnék lenni, mint voltam vele 
annak e l ő t t e . . . » — (Hát vaj jon a 
konzervatív tudományos fórumok ve-
zető embereinek Adyval szemben nem 
volna-e meg a pszichológiai mentségük 
még túlzó elfogultság esetén is?) 

Az Ignotus most idézett egyéni sértő-
döttsége kollektív alakban ismétlődött 
meg a magyarul olvasó zsidósági lelke 
mélyén, mikor belenézett a Ha tvany 
Lajostól eléje t a r t o t t tükörbe. Igaz, 
hogy ami elégtételt Babits megadott 
Ignotusnak, azt Ha tvany is sietett meg-
tenni érzékenykedő fa j rokonaiva l : 
hosszú mentegetődző nyilatkozatban 
(Magyarság 1927. február 13.) t e t t hi tet 
afelől, hogy ő f a j á t szerető, öntudatos, 
jó zsidó, — hiába, a tövis benne ma-
radt a zsidóság lelkében . . . Minden-
esetre furcsa helyzet állt elő. A komi-
kum erejével h a t ránk az a helyén 
kívüli páthosz, amely Ha tvany regé-
nyének egy Nyugat-beli hűvös ismer-
tetésében legvégül mint dicsérő akkord 
zendül fel : «Ha megköveznek is érte, 
hogy az átkos hazaáruló könyvéről 
nem átallok jót mondani, ami igaz, az 
igaz. Ez a könyv nagyon érdekes», — 
mondja Harsányi Zso l t . . . Bizonyára 
«jobboldali» irányból fenyegető meg-
kövezésre gondolt a cikkíró ; nos, e 
pathét ikus cikk megjelenése óta Har-
sányi Zsoltot «jobboldalról» tud tunk-
kal nem érte egyéb ba j azonkívül, hogy 
megkapta a M. T. Akadémiától a 
Vojnits-díjat. Hogy azonban «baloldal-
ról» nem köveznék-e meg szívesen, ha 
t . i. ezt titokban meg lehetne tenni, — 
épen nem bizonyos. 

Tant de bruit ! . . . Mi nem húnyunk 
szemet Ha tvany Lajos írói képességei 
előtt, de a Zsiga a családban című könyv 
megjelenése az egyébként is viharokra 
haj lamos mai társadalmi viszonyok 
közepett olyan nagy port vert fel, 
hogy ettől alig lehet jól szemügyre 
venni a regény művészi oldalát. Maga 
a szerkő is elősegítette a művészeti 
szempont hát térbe szorulását, nemcsak 
a regény tudományoskodó előszavá-
val, hanem Magyarságbeli említett 

nyilatkozatával is, amely panaszosan 
vall ja meg az illető napilap szerkesztő-
sége előt t : «elbeszélő készségemnek 
ju t t a to t t elismeréseikben nem sok örö-
mem telt». 

Nem lehet végleges ítéletet mondani 
olyan munkáról, melynek csak egy-
harmad része jelent még meg. De any-
nyit már jól lá thatunk, hogy Ha tvany 
regényírói módszere nem épen «mo-
dern», sőt meglehetősen d iva t j á tmu l t : 
az ú. n. analitikus-naturálist a ábrázo-
lásmód. Nemzedékek fejlődésrajza a 
téma, de ez nem mélyül el olyan nagy-
szerű távlatokba, az egyéni lélek biro-
dalmát nem kötik össze olyan kozmikus 
áramok az egyetemes végtelenséggel, 
ahogy ezt pl. a Jean Gristopheról szóló 
regényciklusban valósít ja meg Ro-
main Rolland. Ha tvany inkább a Bal-
zac és Zola iskoláját jár ja , még pedig 
épen azt tanulva el tőlük legszemmel-
láthatóbban, amit mint egyoldalú túl-
zásnak bizonyult módszert már jóideje 
elavultnak szokás minősíteni. Az exakt-
ságra való túlságos törekvést értem, 
mely a költő feladatát kelleténél köze-
lebbi szomszédságba akar ja ju t t a tn i a 
tudományos vizsgálódás metodikájá-
val. A «roman experimental» Zola-féle 
elméletére emlékeztet az átöröklési fo-
lyamat t i tkainak kissé túlságosan is 
pozitív leleplezgetése : hogyan örökölte 
pl. Tóni lángvörös ha j á t s erélyes ter-
mészetét Simon dédapától, szeplőit 
és rajongását J akab bácsitól, eszét és 
haj l í thatat lan akaratá t Hermann apá-
tól s viszont mennyire nem örökölt 
semmit az anyának szenvedőleges puha-
ságából. Zsiga is rikító példája annak a 
vérkereszteződésnek, mely szinte 50 
%-os arányban ál l í t ja össze a fiú jelle-
mét két végletesen ellentétes természetű 
alkotórészből: az apa önző, szívtelen, 
üzletemberi szenvedélyéből és az anya 
passzív, önemésztő érzékenységéből. 

A szerző lélekelemző eljárása minde-
n ü t t érdekes, de inkább pszichológiai, 
mint művészi érdekűnek mondható : 
amilyen pl. az a részlet, ahol arról 
kapunk szabatos magyarázatot , hogy 
az Amerikában sohasem jár t Bondy 
Zsigára nézve ez a fogalom : «Amerika» 
az első percben milyen semmit sem 
jelentő, zavaros valami, de aztán ho-
gyan tűnedeznek elő e fogalom homá-
lyos belsejéből holmi képszerű elemek, 
amelyek, közvetlen tapasztalat i alap 
hiányában, olvasmányi és egyéb ana-
lógiák segítségével mégis csak vala-
melyes «szemléleti» tar ta lommal tud-
ják megtölteni az üres fogalmi keretet. 
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Nem véletlen, hogy Hatvany ilyen 
módszerű jellemzést alkalmaz; az ő 
egész egyéniségének legfőbb vonása : 
a lelki élet nagyfokú tudatossága, az 
önmagát és másokat megfigyelő és 
ellenőrző hajlam, amely aztán persze 
sok kiábrándulásnak, szégyenkezésnek, 
gúnynak és indiszkréciónak válik for-
rásává az író valamennyi modelljére 
(tehát nem utolsó sorban önmagára) 
nézve. A romantikus világdivat elleni 
visszahatás korában termékeny elv 
volt a reálista szemléletmód semmit le 
nem kicsinylő, semmiféle látvánnyal 
szemben nem finnyáskodó exakt pon-
tossága, de aztán ez az elv is kiélte 
magát s ma már nem igen imponál a 
reálista módszer afféle pedantériája, 
mely megfigyeli pl., hogy Bobele, «aki 
eddig jobbról-balra, befelé, most bal-
ról-jobbra, kifelé csavarja a présnek 
ellenálló rúdját , eleinte öt belekapasz-
kodó ujjal, nehéz erőlködéssel azután 
a meglazult rudat csak a föléje ta r to t t 
mutatóujjával könnyedén pörgeti . . . 
úgyhogy alul a prés két fedőlapja föl-
tátog . . . » vagy mikor pl. Bondy Her-
mann névaláírásáról kell megtud-
nunk, hogy a pici betűkkel leírt név 
«utolsó n betűjéből óriási ív forog az egész 
ív fölé, hogy a körvonal az első B betű 
alatt a név alá kanyarodjék s hogy ott 
a mélybe lebukva, új félkört írjon le, 
majd midőn a nevet az ölelő körvonal 
már-már egészen körülvette, hogy in-
nét, lentről fölfelé, a Hermann utolsó-
előtti n betűje felé célozva, vastagon 
kilövelt egyenesbe merevedjék . . — 
Ugyanilyen fölöslegesek a naturálista 
védjegy alatt érvényesülő ízléstelensé-
gek : hogyan bányászik egy zsidó diák-
gyerek az orrlyukaiban s aztán elége-
dett jóérzéssel hogyan szemléli az ujjai 
közt kéjjel sodorgatott prédát, vagy 
hogyan folyik a gyermekét szoptató 
béresasszony meztelen lába felé a 
trágyalé stb., stb. 

De épen ezek a túlzások muta t ják , 
hogy az írói alkotásmódnak milyen 
és melyik területén érzi magát legott-
honosabban a szerző, milyen vonatko-
zásban legerősebb az ő írói képessége. 
Hatvany regényének hatása épen az 
exakt jellegű látás-és ábrázolásmódból 
táplálkozik, abból a szinte tudományos 
mértékig ha j to t t megbízhatóságból, 
mely egyrészt reálista erény, azaz a leg-
apróbb mozzanatokra is kiterjeszti ku-
ta tó s lehetőleg tárgyszerű elfogulatlan-
sággal kutató figyelmét, másrészt szo-
rosabb értelemben vett naturálista 
«erény» : azaz a megfigyelt és megálla-

pí tot t igazság kimondásában kérlelhe-
tetlenül függetleníteni igyekszik magát 
mindenféle társadalmi konvenciótól, 
vonatkozzék ez akár az esztétikai ízlés, 
akár az erkölcsi világnézet, vagy akár 
a faji , felekezeti stb. érzékenység kö-
vetelményeire. Igy válik Hatvany 
regénye — Balzac és Zola regényeire 
emlékeztető módon — igazi dokumen-
tummá. 

Két főalak emelkedik ki a kétkötetes 
regény sajátos világából : az apa és a 
legkisebb fiú, Bondy Hermann és 
Zsiga. Művészeti szempontból hiány-
talanabb sikerű az előbbi : határozot-
tan van a Hermann arcképén valami 
nagyszabású jelleg, mely az erkölcsileg 
visszataszító jellemet irodalmilag fi-
gyelemreméltó alkotássá minősít i . . . 
De épen itt hull termékeny ta la jba a 
kényes problémának, sőt a társadalmi 
botránynak a magva : Hermann arc-
képe annyira igaznak hat ránk, hogy 
nem marad meg a művészi igazság ha-
tárain belül, hanem az olvasók kezén 
odakerül az életrajzi, a politikai stb. 
igazság mérlegére mint súlyos doku-
mentum s a mérleg nyelve ideges érzé-
kenységgel jelzi a — «konzekvenciá-
kat». A fiú jelleme már bonyolultabb, 
kevésbbé plasztikus, ez már nem any-
nyira ellenszenves, mint inkább szá-
nalomraméltó. Az apának még semmi 
közössége sincs annak a nemzetnek a 
lelkiségével, amelynek a bőrén gaz-
daggá hízik ; a fiú már ugyanolyan 
iskolai nevelésben részesül, mint a fő-
városi keresztyén kortársai, meg is in-
dul lelkében a nemzeti irányú átala-
kulási folyamat, de a regény végéig 
csak felemás eredmény születik belőle, 
külső és belső okok egyaránt megnehe-
zítik a «teljes asszimilálódást» . . .Nem 
tudha t juk előre, mi fog később történni 
Zsigával, csak azt tud juk , hogy az 
ú jabb dokumentumokat is sietnek 
majd az «igazság» sokféle regiszterű 
mérlegére vetni az egymással ellentétes 
szemű embercsoportok. 

El kell ismernünk, hogy Hatvany 
nem folyamodik az «eszményítés» szen-
timentális eszközeihez ; inkább min-
den effélének megvetésében tetszeleg 
önkínzó iróniája. A regényhős, Bondy 
Zsiga, nagyfejű, görbeorrú, szétálló 
fülű, kondorhajú, rekedt hangú, kissé 
púpos, vézna, pörsenéses arcú, szem-
üveges, csúf zsidógyerek ; reáliskolai 
osztálytársai is csupa ilyenek : a hóri-
horgas, kócos Naschitz, a csontváz-
szerű Vida, a «blinclis» Krausz, az 
0-lábú Rosenthal, a nyúlszájú Schwarcz, 
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az odvasfogú, nyálas Epstein, a japán-
szemű, görbeorrú Kronstein . . . 

E regény hatásá t bízvást mondhat-
juk egyetemesnek ; de bajos volna a 
legtöbb olvasó lelkében lemérni, hogy 
ebből a nagy hatásból az esztétikai 
benyomások mellett mennyi a bosszú-
ság, illetőleg a káröröm. 

Zsigmond Ferenc. 

A vallásos lélektől a vallásos költé-
szetig. Egy felvidéki pap-költő, Pakocs 
Károly, meglehetősen hangos fogad-
ta tásra ta lá l t csonkaföldünkön. Mind-
össze három (terjedelemben nem is 
nagy) kötete jelent meg, s máris Vár-
dai Béla, Sajó Sándor és Divald Kor-
nél nagy lelkesedéssel ajánl ták tagul a 
Szent István Akadémiába, tehát abba 
a gyülekezetbe, amely a magyar katho-
likus tudomány és irodalom értékeit 
van hivatva magábagyüjteni. Magá-
nak Pakocs Károlynak a szoros érte-
lemben vet t katholikus irodalmi lapo-
kon kívül nem is forgott a neve s így 
a nagyközönséget bizonyára meglepte, 
hogy — jórészt t ud t án kívül — ilyen 
«a katholikum szellemétől ihletett erős 
és igazi lírai talentum» tün t fel a ma-
gyar ég látóhatárán. A meglepődés 
annál jogosabb, mert hiszen van álta-
lánosan ismert, friss katholikus pap-
költő is, Mécs László, akit — a Szent 
István Akadémia viselkedéséből erre 
lehetne ta lán következtetni — túl-
szárnyalt «az ú j csillag». Ez a követ-
keztetés hibás lenne, s azért t a r to t t am 
szükségesnek az egyházi költő értéke-
lését e lapokon kissé felülvizsgálni. 

Az, ami leghamarabb megtéveszti 
az értékelésben az olvasót, a verses mű 
lelkivilága. A nemes, hivatását teljes 
lélekkel átértő és ünneplő pap, aki 
egész szívével Istennek és embertár-
sainak él, tagadhatat lanul rokonszen-
ves. Az is kétségtelen, hogy az igazi 
költészetnek is bőséges termőtala ja az 
ilyen lélek : Mécs László, Sík Sándor, 
Mindszenthy és Tárkányi elég bizo-
nyítékot hoztak erre. De Sík Sándor 
poézisének szubjektivizmusa egy-egy 
nagyobblendületű alkotásban (például 
Onofrio) rávezet arra is, hogy ez a 
t a la j csak a szántás, a belső érzési és 
értelmi vívódások szántása nyomán 
vélik igazán művészi termésűvé és 
Mécs László is azt igazolja egész poé-
zisével, hogy csak a szubjektív élmény 
újsága a költői virág ezen a ta la jon. 
Bármily szép különben ez a lélek, a 
rimes vagy rimtelen megnyilatkozása 
még nem poézis. 

Nem tagadom, Pakocs Károly is 
újságot próbál a vallásos poézisben : 
az ő legsikerültebb költeményei a val-
lásos érzés felhőfoszlányai, hangula-
tok, amelyeknek nyomán az olvasóban 
is Istenhez szálló hangulat fogan meg. 
Azt hiszem, ez az ő költői stílusa, ezen 
tudna igazi költővé emelkedni. Ma 
azonban még nem igazi költő. Az a 
nagy hibája, hogy a hangulatfelhőkbe 
gondolat-súlyok kapaszkodnak, s így 
aztán a hangulat nem t u d elég ma-
gasan szárnyalni, a gondolat pedig 
nagyon ködös. Nincs képessége arra, 
hogy a hangulat könnyedségét és a 
gondolat súlyát harmóniába hozza. 
Az olvasó hangulata egyre megakad, 
mert gondolat-árkokba dől, viszont a 
gondolat olyan vázlatos, ködös, hogy 
abban sem lehet elmerülni. A hangulat 
melegségét megöli az okoskodás, az 
okoskodás érthetőségét lehetetlenné 
teszi a hangulat u t án való kapkodás. 
A hangulat, amint gondolati tar talom-
mal párosul, zár tabb kompoziciót kö-
vetel : Pakocs Károly azonban azok 
közé a modern költők közé tartozik, 
akik nem ismerik a kompozició rózsa-
jármát . A gondolati ta r ta lom a gondo-
latmenet következetességét kívánja 
m e g : egy-egy mellékmondat ot t min-
dig a gondolat-haladás szerves része. 
Pakocs Károly azonban a sokszavú 
poéták közé tartozik : ő t ehá t a beszéd 
áradásának nem tud gátat szabni. Jel-
lemzően m u t a t j a ezt az a rossz szokása, 
hogy minden hangulati vagy értelmi 
hangsúlyozás nélkül mennyiszer ismé-
tel, csak a szó vagy a hang neki-
áradó zúgása kedvéért. A vers művé-
szete, belső formája csak egy-két rövi-
debb versében fedezhető fel, a többit 
hideggé, költőietlenné teszi a gondos 
önkritika hiánya. Mécs László kompo-
ziciója sem határozható meg a mult 
század poézisének átlagtörvényei sze-
rint : de az érzés lángoló tüze mégis 
megérteti. Pakocs Károlyból ez a tüzes 
lélek hiányzik : a meleg ihletés az ő 
verseiben nem fedezhető fel. Az «eszme-
és érzelemgazdagság» nála csak kháosz, 
amely nem tud verskristályokat kifor-
málni. 

Nemteszi ezt a nemes anyagú kháoszt 
költői alkotássá a «költői stílus» sem 
Pakocs Károly kötetében. Az ön-
fegyelmezés hiánya épen i t t a legbán-
tóbb. A keresett stílus furcsa szavai 
(például elgyönyörög), furcsa jelzői 
összetételei (például hidegvő küszöb, 
istendanájú szó, melegvő vér), keresett 
mondások (tűzfelleget sürjít vidám 
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