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egymáshoz. A legegyszerűbb fogásokat 
alkalmazzák, a legátlátszóbb cselekkel 
keltik fel egymás féltékenységét, köz-
helyeket mondogatnak, ám Hatvany 
Lili két szellem nagyszerűen merész 
harcát élvezi bennük. 

És megfigyelőképességét is, amire na-
gyon büszke! A társaság életét ő mint 
fölényes intellektus szemléli és fino-
man ellesett vonásokat alkalmaz mel-
lékalakjai rajzában. Észrevette például, 
hogy snobok is vannak a társaságban 
és ezért egy kegyelmes úr a paralizisig 
menően állandóan emlegeti előkelő is-
meretségét. (Ez a megfigyelés érdemén 
kívül egyúttal komikus hatás is — 
kettős jeles.) Észrevette, hogy vannak 
naiv rossz nők, jelentéktelen világfiak, 
megértő, diszkrét, úri barátok és mind-
egyik tapasztalatából érdekes, eddig 
nem látott alakot gyúrt. Igy kell dara-
bot írni! h. g. 

René Benjamin: Honoré de Balzac 
csodálatos élete. A lángész titokzatos 
voltánál fogva mindig izgató probléma 
s ezért a regényírók szívesen választ-
ják tárgyul egy-egy nagy ember életét. 
Az ilyen zseni-regényekben rendesen 
sok-sok külsőséget, anekdótaszerű ada-
lékot, általánosan ismert és regényesre 
átfestett életrajzi adatot találunk, de 
ritkán látjuk meg bennük a lángészt 
magát. A regény «róla vetett árnyék, 
de nem ő az mégsem». A tudományos 
életrajzok is csak ilyen árnyékok ; a 
költő erősebb képzeletével sokszor töb-
bet tud adni, közelebb tud férkőzni a 
nagy ember lelkéhez, de hű képét ő 
sem adhatja. Mereskovszki Lionardo-ja 
például sokkal inkább orosz, semhogy 
a művészettörténet nagy olasz mestere 
lehetne. Az expresszionista Franz Wer-
fel Verdije, ez az önmagában kételkedő, 
neuraszténiásan tehetetlen öregúr, szin-
tén igazán messze esik az igazi Verditől. 
Milyen Benjamin Balzacja? 

A kissé hatásvadászó cím a regény 
három részének ugyanilyen címeivel 
együtt (Küzdelem az élettel, A lángész 
diadala, Küzdelem a halállal) azt a 
gyanút kelti bennünk, hogy közepes 
író munkájával lesz dolgunk. Ez a 
gyanúnk a regény elolvasása után 
bizonyosságá fokozódik. 

A szerző nem nagy tehetség, de 
ugyes tollforgató, aki ismeri Balzac 
munkáit, meg a Balzac-irodalmat s a 
nagy regényíróra vonatkozó sok apró 
életrajzi adatot elég elfogadható re-
gényformába tudja önteni. Elvonul-
tatja előttünk Balzac keserves küzdel-

meit, szerencsétlen üzleti vállalkozá-
sait, anyagi bajait, szerelmeit, beteg-
ségeit s végső összeroppanását. Törté-
netének korrajzi háttere nincs. Hogy 
futólag, de csak nagyon futólag és fel-
szinesen szerepelteti George Sand-t, 
Mme Récamiert, Chateaubriand-t, Hu-
got, Lamartinet, Heinet stb., az kor-
rajznak igen kevés. Nem látjuk az 
akkori Párizs képét, irodalmi, társa-
dalmi és politikai életét, ami a világ-
hirű mileurajzolóról írt regényben öreg 
hiba. E helyett sok fölösleges anekdóta-
szerű apróságot és untig ismert külső-
séget kapunk Balzacról. Azért tagad-
hatatlan, hogy a kiváló író robusztus 
egyéniségét elég élénken s a valósághoz 
híven tudja megrajzolni s ez a regény 
legnagyobb érdeme. 

Elénk tudja varázsolni a hatalmas 
fizikummal párosult lelket, mely foly-
tonosan a tervezés és a munka lázában 
izzik, az óriási akaraterőt, mely csodá-
kat művel s a hatalmas képzeletet, 
melyet minden kis benyomás lángra 
lobbant s bámulatos munkára indít. 
Látjuk furcsa, erőszakos modorát, sze-
szélyeit, heves vérmérsékletét, naivsá-
gát, hiúságát, túltengő önérzetét, nagy-
zolását, halljuk óriási szóáradatait, me-
lyekkel mindenkit lenyügöz és szuggerál. 

Megpróbálkozik azzal is, hogy na-
gyobb lélekrajzokban elénk állítsa az 
alkotó Balzacot, láttassa magát az írás 
munkáját, egy-egy regényének készü-
lését, az ezzel járó idegfeszültséget, 
extázist, örömet és kínzó erőlködést. 
Ezek a lélekrajzok már mesterkéltek-
nek tetszenek, bár mozgalmasságuk, 
valószínűségük nem tagadható. Ki 
tudja, így dolgozott-e Balzac vagy 
egészen másképen? Itt már cserben 
hagyja ereje az írót. Hogy a lángeszű 
alkotó lelkének igazán a mélyére tud-
jon hatolni, Balzacnak kellene lennie, 
ezt pedig nem kívánhatjuk René Ben-
jamintól. 

Általában azt mondhatjuk erről a 
regényes életrajzról, hogy nem nagyon 
mély és nem nagyon művészi munka, 
de nem is ízléstelen s olvasmánynak 
elég érdekes és mulattató. 

Még néhány szót a fordításról. I f j . 
Bókay János jótollú, magyar íróember, 
miért «fordít» hát ilyeneket: ő egyedül 
szolgál példát erre ; melyek faragvá-
nyain meglátszik, melyek házai (me-
lyeknek helyett), túlsók és mit tesz 
Isten, lekésem a társaskocsit, dolgozom 
mint egy kocsiló? Csak nem azért, hogy 
a «baloldali» olvasóközönségnek ked-
veskedjék velük? Szinnyei Ferenc. 
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Makkai Sándor: Magyar fa sorsa. 
A vádlott Ady költészete. (Budapest, 
1927. Soli deo gloria.) Irodalmunkban 
alig van példa rá, hogy oly hosszan-
tartó küzdelmet vívjon költő a babér-
ért, mint Ady Endre. Ő az első magyar 
költő, ki nyolc évvel halála után is 
hódolat és gyűlölet tárgya egyaránt. 
Petőfi óta az első lirikusunk, kinek 
verseit a külföld figyelemre méltatja ; 
jeles művészek versei előadásával arat-
nak sikert; egyik világhírű zeneszer-
zőnk ihletet merít költeményeiből ; köl-
tők áldoznak emlékének s stílusának 
hatását még ellenfelei sem kerülhetik 
el. Ugyanekkor egyik kiváló irodalom-
történetírónk csak annyit akar tudni 
róla, «hogy nem közönséges költői tem-
peramentum» ; tiszteletreméltó írók, 
mint irodalmunk nemes hagyományai-
nak őrei, a legnagyobb gyűlölettel 
szólnak róla; közönség és ifjúság is 
két pártra szakad vele szemben ; meg-
történik, hogy egyazon családban fo-
lyik a perpatvar akörül, hogy nagy 
költő-e valóban s neve így rést ver 
jóbarátok, testvérek, apa és fiú iro-
dalmi felfogása és együttérzése közé. 

Érdeklődéssel veszünk hát kezünkbe 
minden oly könyvet, mely e jelenség 
magyarázatára törekszik s különös 
figyelemmel olvassuk Makkai fejte-
getéseit, kitől megszoktuk, hogy tollát 
filozófiailag képzett elme, széleskörű 
műveltség, erős írói érzék s őszinte, 
komoly meggyőződés vezeti. A könyv 
címe (A vádlott Ady költészete) ugyan 
azt a hatást teszi, hogy az előadás 
inkább a védőbeszéd fegyvereit fogja 
használni, mint az ítélet felbuzdulástól 
ment tárgyilagosságát s e benyomást 
erősíteni látszik a főcím is (Magyar fa 
sorsa), mely Ady egyik költemény-
címének átvételével szintén inkább 
hangulatosságra, mint valóságra törek-
véssel fejezi ki azt a féligazságot, hogy 
a magyar költőnek virágkorában, lom-
bosan kell elpusztulnia. (Magyar fa 
volt Kisfaludy Sándor, Vörösmarty, 
Arany, Jókai, Vajda is, anélkül, hogy 
sorsuk közös lett volna Adyéval.) 

Lássuk azonban Makkai fejtegetéseit 
közelebbről. 

Makkai műve elsősorban Ady ma-
gyarságát és hazafiasságát tárgyalja. 
Tudvalevő, hogy a legtöbbet feszege-
tett kérdés ez, mert hiszen egész gyüj-
teményt lehet összeállítani a költő 
verseiből, melyekben a magyarság sor-
sát a legsötétebbnek jósolta meg, hazá-
ját ócsárolta, nemzetét kisebbítette — 
ezzel szemben viszont vannak költe-

ményei, melyek megható bizonyságát 
adják faj szeretetének. Makkay az első 
író, aki ezt a kérdést elég tárgyilagosan 
nézi, sőt új szempontokkal gazdagítja. 
Szerinte nemcsak Adyban kell keresni 
a hibát, hanem magunkban is. Emel-
lett : Ady felfogása a magyarság sorsát 
illetőleg merőben új. A költő szerint 
«a keletről elszakadt magyar önmagától 
szakadt e l ; visszafelé elzáródott az 
útja, a nyugattal szemben idegen ma-
radt, se keleti, se nyugati felemás lelke 
elnyomorodott, a maga életét nem 
élhetve, másoknak késő és elmaradt 
utánzója lett, erőit szolgaként idegenek 
használták ki a maguk céljaira s azok-
kal együtt most ő is céltalanná lett, 
tehát nincs többé értelme és lehetősége 
az életének: kihull az Idő kegyetlen 
rostáján». Ez a magyar sors Ady köl-
tészetének tükrében. E sorslátás fon-
tos a költő pesszimizmusának megértése 
szempontjából. Makkai nagy elmélye-
déssel tárgyalja a kérdést s könyvének 
ez egyik legérdekesebb fejezete. Akit 
Adyban e vonás érdekel, olvassa el 
írónk könyvét, hogy az eddigi egy-
oldalú beállításnál tisztábban láthassa 
az okok egész szövevényét, melyek a 
költő hazája ellen helyenként oly vadul 
és keserűen megnyilatkozott haragját 
előidézték. Ady sebzően kegyetlen véle-
ményét a magyar világról, fájdalom, 
az a visszautasítás és kárhoztatás is 
fokozta, melyben költészete részesült. 
Makkai arra is rámutat, hogy Ady 
tapasztalása szerint «a magyar föld 
és élet sem a falu, sem a város miliő-
jében nem képes táplálni és nem akar 
tűrni nagyszabású, egyetemes horizontú 
emberi életet». «A magyar skála — 
Makkai szerint — a falusi kisszerűség-
től a városi középszerűségig terjed, 
tehát alkalmatlan arra, hogy belőle 
egy magasrendű, szabad, világverseny-
képes élet ujjongó dallama csendüljön 
ki.» Látnivaló, hogy Makkai magyará-
zatai és mentségei közt, melyekkel Ady 
védelmére siet, mesterkéltek is vannak, 
melyek inkább védői leleményre emlé-
keztetnek, mintsem történetírói elfogu-
latlanságra. Mit jelent az «egyetemes 
horizontu emberi élet», melyet Ady 
Budapesten fel ne találhatott volna? 
Ki és mi adhatta volna ezt meg neki? 
Talán Párizs? Épp Makkai állítja, 
hogy Párizs iránti szerelme «nem is a 
valóságos Párizsnak szólt, hanem sok-
kal inkább egy olyan életvágynak, 
melyet az adott körülmények között 
Párizs szimbolizált neki, természetesen 
egy költő fantáziáján keresztül nézve». 
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Ahelyett, hogy leleményünk játékával 
építsünk műmagyarázatokat Ady vé-
delmére, helyesebb lesz, ha őszintén 
megmondjuk, hogy Ady Nagyváradon 
létekor divatos volt a politikai radi-
kalizmus körében nemzetünk kisebbí-
tése. Ady ezeket a faját lekicsinylő 
gesztusokat ott tanulta el a «Körös-
menti Párizsban», melynek «bűvköre» 
és idegen lelkű «intellektuell»-jei meg-
vetően biggyesztették ajkukat, ha e 
szót: «hazafias érzés» vagy : «nemzeti 
szellem» hallották. Ady Endrére hogyne 
hatott volna a nagyműveltségű Várady 
Zsigmondok radikális gondolkodása s 
a váradi szabadkőművesség eszmeköre? 
Fiatal lelke mohón és kritikátlanul 
szívta magába a «világpolgár» eszméit, 
melyek hatása a hamarosan megjelenő 
«Új versek»-en, majd a «Vér és arany» 
e körbe vágó versein ugyancsak ér-
zik. 

Azt mondtam : kritikátlanul fogadta 
be Nagyvárad tanításait. Természetes 
ugyanis, hogy mint fogékony ifjúnak 
ab ovo tetszettek ez «új eszmék»; más-
részt Ady egy vidéki ujságíró készült-
ségének horizontjával s történeti és 
politikai érzékével szemlélte nemze-
tünk történelmét, sorsát s úgy kép-
zelte, nemzete is elvégezheti haladásá-
ban azt a hatalmas ugrást, mely őt 
Nagyváradról Párizsba s a bohém 
zsurnaliszta műhelyéből a költészet 
magasába lendítette. A lírai lángész 
lehet nagy költő, de rendszerint rossz 
politikussá válik s így csak természetes, 
hogy midőn Ady szárnyas lova a nem-
zet szekerébe befogta magát s a szekér 
nem mozdult, vagy legalább is nem 
repült abban az iramban, mint a költő 
szerette volna : nem saját erejét, ha-
nem a kátyút (országot) szidta, mely-
ben a szekér megakadt, vagy a szekeret 
becsmérelte, melynek súlyát, erejét, 
alkotmányát nem ismerte. Ezért kissé 
különösen hat, mikor Makkai ép Ady 
Endrével taníttatja ki a magyarságot, 
hogy «egyedül világnívóra emelkedő 
műveltsége mentheti meg*. 

Ady radikalizmusával kapcsolatban 
helyénvaló azt a tévedést is korrigálni, 
mely már-már köztudattá válik, hogy 
t. i. azért menekült a radikálisok kar-
jaiba, mert az akkori «hivatalos» iro-
dalom nem ismerte el. Horváth János 
figyelmeztet rá, hogy ép fordítva 
történt a dolog. A fővárosi baloldali 
sajtó részéről még az a hangadó réteg 
is, mely Ady költészetének jelentősége 
iránt semmi fogékonysággal nem bírt, 
már pártfogásába vette a költőt, mert 

radikális volt, mielőtt a «hivatalos» 
irodalom megtagadta volna. 

Mindez és sok egyéb, ami Ady poli-
tikai szempontból vett «magyarságára» 
vonatkozik, mélyebb lélektani betekin-
tést s ami f ő : részletesebb életrajzi 
ismeretet tételez fel, mint amennyivel 
Makkai könyve rendelkezik. A szerző 
természetesen ebben nem hibás, mert 
hiszen Ady beható életrajza még meg-
íratlan s életrajz nélkül az Ady-
magyarázó gyakran kénytelen az Ady-
kérdés hézagait és repedéseit ötletek 
és hasonlatok folyondáraival eltüntetni. 

Annyi bizonyos, hogy Makkainak 
sok tekintetben eredeti szempontú fej-
tegetései közelebb hozzák a költőt még 
azok rokonszenvéhez is, kik eddig bizal-
matlanul fordultak el tőle. Ennek da-
cára lesznek olyanok, — aminthogy 
vannak — akik Adyval szemben ezután 
is a teljes elzárkózás merev álláspont-
jára helyezkednek, másrészt azt sem 
lehet tagadnunk, hogy Ady költői szel-
leme felé, Makkai hatása alatt, a leg-
lelkesebb megértéssel közeledő olvasót 
is szíven ütik néha a költő dühödt 
elszólásai és gyilkosan kegyetlen ostor-
csapásai. 

Ha az Ady-probléma e pontjára 
nézve a történelem tanítására figye-
lünk, az a benyomásunk, hogy Ady 
e nemű verseinek éle idővel tompulni 
fog. Berzsenyi sokat idézett «rút syba-
rita váz»-a bizonyára élénken sebezte 
meg kortársait s Petőfi saját korában 
is nem egész igazságos Magyar nemese 
méltán fájt az egykorú magyarságnak. 
Mi könnyen megbocsátjuk régibb köl-
tőink ütlegeit, mert nem bennünket 
érnek, hanem korukat s egy régibb kor 
közönségével szemben szívesen állunk 
a költő pártjára ; annál is inkább, mert 
szép versekké formálódott ostorcsapá-
saikat inkább esztétikai szempontból 
nézzük, mint a nemzeti önérzet érzé-
kenységével. Ady kemény igékkel suj-
tott a jelenre : reánk s sebeink még 
érzékenyek. De vajjon fájnak-e egy 
következő nemzedéknek, mikor már 
a mai fiatalokat sem igen bántják a 
költő e kifakadásai? S bizonyára szá-
mot kell vetni azzal a gondolattal is, 
hogy az utókort nemcsak Ady magyar-
ságbecsmérlése fogja érdekelni, hanem 
valószinűleg az is : milyen volt Ady 
korában a magyarság, milyenek vol-
tunk mi. Nemcsak az fontos, hogy az 
ütlegeket ki adta, hanem az is, hogy 
ki és miért kapta. 

Látnivaló, hogy ez már történeti 
kérdés, mely mind távolabb visz a 
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költőtől. Ép oly távol visznek Ady 
költészetének értékelésétől azok a vá-
dak is, melyek Adyban az embert érik 
s melyekkel Makkai könyve behatóan 
foglalkozik, mentegetve és szépítve itt-
ott a költő «csúnya életé»-t. E vádak 
a közönség jó részének abból a vágyá-
ból származnak, hogy kiváló költőiben 
erkölcsi és példát adó tőkét is szeretne 
látni. Nagy költőink valóban ilyenek 
voltak, de ha a világirodalom jeles 
lirikusait nézzük, úgy látjuk, nem 
csökkenti költészetük jelentőségét éle-
tük gyarlósága. Kinek jut eszébe 
letenni Shelley verseit, mert i f jú korá-
ban könyvet írt «az atheizmus szük-
ségességé»-ről? Byronnak, Heinének 
erényesebb volt-e élete, mint Adyé s 
Poe Edgár nem ép úgy kereste-e a 
bor mámorát? Úgy látszik, a legtöbb 
nagy lirikus elfelejtette akkép szabá-
lyozni élete lépteit, hogy az utókor 
pedagógusának kedve teljék bennök. 

Makkai Ady egyéniségén és magyar-
ságán kívül költészete esztétikai voná-
saival is foglalkozik. Sorra veszi sze-
relmi-, halál- és vallásos költészetét s 
amint a költő emberi jellemére, úgy 
verseire nézve is sok újat mond. Meg-
állapítja, hogy Adynak tulaj donképen 
nincs is szerelmi költészete abban az 
értelemben, mint Petőfinek. Verseinek 
csak igen kis része veszi témául az 
érzéki szerelmet s Ady e ponton sem 
léha «és sohasem csábító». «Tragikus 
szomorúságú» versek ezek, «melyekben 
semmi kívántató öröm nincs, melyek-
ben a mámor is halálos és keserű». 
Emellett vannak költeményei, «melyek-
ben a jóság és tisztaság örök emberi 
vágya, az anya és gyermek után síró 
fiúi és apai érzés mély, fájó hangja» 
szólal meg. 

Ugyanezzel a módszerrel mutatja be 
Makkai Ady más szellemű költemé-
nyeit is. A vádlókkal szemben minde-
nütt védőként szerepel s felsorakoz-
tatja és idézi azokat a verseket, melyek 
a vádak erejét az olvasó szemében csök-
kentik, sőt—Makkai felfogása szerint — 
megsemmisítik. Igy például sokan vá-
dolták Adyt vallástalansággal. Makkai 
azt állítja ezzel szemben, hogy Balassi 
mellett Ady az egyetlen igazi vallásos 
költő, mert vallásos csak az lehet, 
akinek bűntudata van. Makkainak e 
fejtegetése a költő magyarságára vo-
natkozó rész mellett legérdekesebb feje-
zete könyvének. Az író megállapításai 
bizonyára nem egy ellenmondást vál-
tanak ki (aminthogy már ki is váltot-
tak), de kétségtelen, hogy Makkai 

figyelmeztet először reá : ha megláttuk 
a költőben a bűnt, lássuk meg a bűn-
bánatot is. 

Általában Makkai könyve eszméltet 
először arra, hogy Ady költészetének 
két oldala van s minden egyoldalú fel-
fogás cáfolható a másikkal. Innen a két 
párt, mely költészete körül hadakozik ; 
innen a rajongásnak és gyűlöletnek az 
a szokatlan mértéke, melyből a rokon-
és ellenszenv érzését védők és támadók 
a költőről lassan egymásra is átviszik. 
Ady szerepe e harcban emlékeztet 
Petőfiére, kit a nemzeti szellemű fel-
fogás, mint hazafias költőt, a szocialista 
mint a világszabadság énekesét ünne-
pel. 

Makkai Ady-tanulmánya mindvégig 
lebilincselő mű. Gyöngébb fejezetei a 
lángész jellemét magyarázó és szerelmi 
költészetét tárgyaló részek, melyek 
kevésbbé meggyőzők. Az író nem hang-
súlyozza eléggé Ady egyéni fogyatko-
zásait (akaraterő hiánya stb.), nem 
veszi számba a költő neuraszténiáját 
és végtelen hiúságát, mely szintén 
hozzájárult ahhoz, hogy oly kegyet-
lenül fogalmazza meg ítéletét az egy-
korú magyarságról. 

Egy részletesebb magyarázatnak 
vagy életrajznak behatóbban kell majd 
foglalkozni Ady sorsának s az ujság-
írásnak szoros kapcsolatával is. Ami 
jó és rossz a költőt érte s ami egészsé-
gére, idegrendszerére, elveire, szaba-
dabb erkölcsű életére, olvasmányaira 
és műveltségére hatott, az mind hirlap-
írói pályájával van összefüggésben. 
Tragédiájának egyik oka, hogy ujság-
író lett. 

A szerző erdélyiségével jár, hogy az 
Ady-kérdés egyik fontos hangulati ele-
mét nem ismeri s így figyelmen kívül 
hagyja, pedig ez a legerősebb gátja a 
költő általánosabb elismertetésének: 
Makkai nem tud az összetört Magyar-
ország okai közt azokról a mozgalmak-
ról (gallileisták stb.), melyek Ady nevé-
vel, mint zászlóval indultak harcba a 
magyarság ellen. Az életrajzi elemzés 
bizonyára különválasztja majd Ady és 
Jásziék radikalizmusát és hazafiságát: 
ma azonban igen sokak előtt egynek 
látszik a kettő s nem csoda, ha a ki-
fosztott magyarság fájdalma nem oly 
ruganyos, hogy mindent feledve azon-
nal csakis «esztétikai» szempontból 
mérlegelje a költőt. 

Minthogy az Ady-kérdésben még sok 
a politikum, nem lehet remény arra, 
hogy a mai nemzedéknél egyöntetű 
felfogás alakuljon ki a költő egyéni-
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ségének és műveinek megítélésében. 
De azért üdvös lenne, ha a Makkai 
könyve körül kitört harcból levonnánk 
valami tanuságot. Ha egyebet nem, 
azt, hogy egy költőről vallott gondol-
kodásmódunk ne legyen ok egymás 
megrágalmazására. Makkait is már-
már gyanusítják: nem jó magyar 
(Erdélyben!), milyen püspök ! stb. 
Aki Adyban a költőt méltányolja s 
részvéttel megbocsát az embernek: 
ezért ne legyen «hazaáruló», aminthogy 
ne legyen «korlátolt» az sem, akinek 
nincs ideje vagy kedve behatolni Ady 
szimbolumainak rejtelmeibe. Mindez le-
het époly magánügyünk, mint más 
költőkről való véleményünk, mert nem-
zeti sorsunk elvégre is nem Ady értel-
mezésén vagy méltatásán fordul meg. 
Ady végleges értékelését pedig bízzuk 
arra az irodalomtörténetre, mely, úgy-
látszik, a költővel együtt alszik a 
«jövendő áldott, virágos méhében». 

Hartmann János. 

G. Papini: Élő halott. (Athénaeum.) 
H. G. Wells: A halhatatlan tűz. (Frank-
lin.) Papini ma a Krisztus-könyv írója 
és a Krisztus-könyv kelti fel az érdek-
lődést egyéb régebbi munkái. iránt. 
Jelenje hívja életre a multját. A hírnév-
nek visszaható ereje van, érdekessé 
teszi az úttörést az első, szűkebb sike-
reket, az elfelejtett eszményeket, a fel-
adott célokat. A feltámadt mult pedig 
hálából magyarázza, megvilágosítja a 
mai műveket, amiket önmagukban 
talán félreértenénk. 

1912-ben jelent meg Papini intellek-
tuális önéletrajza: Un nomo finito. 
Egy összeroppanó intellektus és egy 
ürességbe foszló élet tragédiájáról szá-
molt be benne nyers, önmagát osto-
rozni, másokat döbbenteni akaró han-
gon. Mohón tárta fel lelkét, melyet 
megtépáztak a szörnyű ellenmondások 
és meggyötört a kielégülni nem tudó 
gőg. Könyveken nevelődött, betűkből 
táplálkozott és mégis megvetette a 
tradiciókat, melyeknek mindent kö-
szönhetett. Mindentudásra, minden-
hatóságra tört az emberek javáért, aki-
ket lenézett, megvetett és keserűen 
gyűlölt. Eszmékért lelkesedett és 
hiányzott belőle minden tisztelet ön-
maga eszméivel szemben ; csak bábjai 
voltak ezek féktelen nagyravágyásá-
nak. Meg nem ért gondolatok mámora, 
emberiség, világmegváltási tervek láza 
fűtötték, és soha a legkisebb tennivaló-
val sem volt tisztában. Végén, annyi 
bukás után, kiábrándult mindenből, 

könyvekből, gondolatokból és legfő-
képen saját magából. Becsmérli önma-
gát, görcsösen áhitozva a megigazu-
lásra. A tudás büszkeségét perverz ön-
kínzás váltotta fel és mégsem születik 
számára megnyugvás. Nehéz aláza-
tossá válni, mert nehéz leküzdeni a 
megalázkodás gőgjét. Üressé válás, re-
ménytelen lázadás, toporzékoló tehe-
tetlenség — íme e betegség. 

(A genialitás örök tragédiája — 
mondja rá a jámbor olvasó és a szel-
lemes esztéta.) 

Körülbelül egy évtizedre e vallomás 
után megszületik a Krisztus-könyv. 
Gyógyulás? Nem, a betegség egy újabb, 
súlyosabb fázisa. A kiégett élmények-
hez most a legszentebb sorakozik ; ó, 
milyen idegzsongító a vallásos játék ! 
Milyen jó elmerülni az evangélumi igék 
langyos fürdőjében, hűsölni Krisztus 
árnyékában ! Változott az inger, de a 
lélek a régi marad. Ideges hatalom-
vágyból sem ad fel semmit. Fölébe ke-
rül a legnagyobbnak, kényére gyúrja a 
változhatatlant, díszíti, stilizálja az 
egyszerűt, irodalommá alakítja a Bib-
liát. Barátcsuhát ölt, de csak a költői 
hatás kedvéért. Nem őszinte, mint 
ahogy nem volt az soha, teljes sárba-
merülésekor sem. Ő a nagy ember, az 
emberfeletti ember, aki most a vallá-
sossághoz jutott el szeszélyes lelki ván-
dorútján. Holnap más dogmákért fog 
lelkesedni és lenézni azokat, akik hit-
tek mai énjének. Vagy újra szenvedni 
fog és tüzet okádni önmagára, min-
denkire. 

(A genie kiváltságos lény. Nem ő hó-
dol, de neki hódolnak az elvek. Nem 
kötik dogmák ; korlátlan és határta-
lan. A kereső nyugtalanság a legszebb 
benne, mert ez az élet teljessége. Szen-
ved és alkot — mondják most már áhi-
tattal a fentebbi jámborok és kelle-
mesek.) 

* 

Az irodalomban nemcsak szenvedő 
lángelmék vannak, hanem többé-ke-
vésbbé megelégedett gyakorlati em-
berek is. Apró irodalmi örömöket sze-
reznek, nem szidnak senkit, legke-
vésbbé önmagukat. Nincsenek tragikus 
tépelődéseik, nincsen megrázó buká-
suk. Szórakoztatják, nem fárasztják 
az olvasóikat. 

A gyakorlati ember nyugodtan irdo-
gálja regényeit, midőn egyszerre nyugta-
lanító dolgok történnek vele. Fejlődni 
kezd, kifejlődni ; egyre komolyabb, 
nagyobb, szentebb céljai vannak Érzi 
elhivatottságát. 
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