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A gyakorlati ember sokat tanult, a 
tudás egyetemét magáévá tette, mint 
ahogy az egy autodidaktához illik. De 
most már nemcsak tud, hanem lát is. 
Élesen lá t ; az események bonyolult 
szövevényéből könnyedén bogozza ki 
az indítóokokat, a cselekedetek rúgóit 
egy-kettőre felfedezi, magyaráz, jósol. 
Szeme előtt a világ folyásának nincsen 
titka. A gyakorlati ember történetet ír. 

A gyakorlati embernek szíve is van. 
Átérzi a sok igazságtalanságot, bajt, 
nyomort és szenved. Humanitással, 
emberszeretettel, melegséggel telik el 
és segíteni akar az embereken. Vigasz-
talja őket, beszél, sokat beszél. A gya-
korlati ember prédikál. 

És miután idáig eljutott, a gyakor-
lati ember elkerülhetetlenül filozofál is. 
Már regényei keretét is széttöri, hogy 
a lét alapvető kérdéseiről elmond-
hassa véleményét. A világban lévő 
rosszról elmélkedik és jóakarattal meg-
védi Istent. A lélek halhatatlansága is 
izgatja, pedig ez már metafizika. Sőt 
kis híja, hogy vallást nem alapít : az 
egyetemes szolidaritás vallását. Át-
szellemül és hirdeti az összeolvadt em-
beriséget. A gyakorlati ember prófé-
tává nőtt. 

Ez H. G. Wells csodálatos élete. Az 
Időgéptől a Halhatatlan tűzig. A bon-
homme-ból prudhomme lett. 

Halász Gábor. 

Maderspach Viktor: Menekülésem 
Erdélyből. Budapest, 1927. Stádium. 
Maderspach Viktor könyve, amely a 
«Magyarság»-ban megjelent cikksoro-
zatának összefoglalása, nem regény, 
még csak nem is emlékirat, amelyben 
a szerző érzelmei is kifejeződnek, hanem 
«kortörténeti dokumentum», vagy 
mondjuk: a nagyközönség számára 
magyarázatokkal ellátott katonai je-
lentés. A könyv azzal kezdődik, hogy 
az oláh csendőrök el akarják fogni a 
szerzőt és azzal végződik, hogy Szőreg-
nél átlépi a magyar határt. E két ese-
mény között játszódik le bujdosása, 
kalandokkal és szenvedésekkel tarkí-
tott menekülése. 

Stílusa hidegen elbeszélő. A szokásos 
díszítmények közül legfeljebb az élénk-
séget találjuk meg benne. Csak esemé-
nyeket mond el, arról hallgat, hogy 
ezek milyen érzéseket ébresztettek fel 
benne. Nem méltatja saját tettei fon-
tosságát, nem dicsekszik, nem hőskö-
ködik, nem szenveleg : hidegen mondja 
el a történetét, legfeljebb a leküzdendő 
nehézségeket írja le. 

Nem hallgatja el hibáit sem. Leírja, 
milyen kitartás kellett a havasokon 
való átkeléshez, de elmondja azt is, 
hogy Temesváron nem tudott ellent-
állni a csábításnak és — ami majdnem 
vesztét okozta — bement egy zenés-
kávéházba, vagy hogy útja vége felé a 
ránehezedő álmosság majdnem meg-
semmisítette addig elért eredményeit. 
De ezeken a helyeken sem szól arról, 
hogy az események milyen visszhangot 
keltettek lelkében, nem is mentegető-
zik, csak ridegen megállapít. 

Ezek után azt hihetné az ember, 
hogy a könyv minden esztétikai szép-
ség híjával van. Pedig valami belső 
ritmus széppé teszi a rideg ténymeg-
állapításoknak ezt a sorozatát. Ez a 
szépség ugyanaz, amit megtalálunk a 
katonai vezényszavak pattogó zenéjé-
ben, a hadmozdulatok céltudatos me-
chanizmusában, ami emberibb, eleve-
nebb megnyilvánulása a geometriai áb-
rák és matematikai levezetések intel-
lektuális szépségének. 

Maderspach leírja egy helyen, hogy 
mivel tartós cipőre volt szüksége, 
lesbe állt és várt egy oláh csendőrt, 
vagy valamilyen más jó cipős embert, 
kezében töltött fegyverrel. Embert 
akart ölni egy pár cipőért. Lehet, hogy 
az olvasók egy részének ez a jellemző 
részlet visszatetsző, de nekünk még ez 
is rokonszenvesebb, mint a dekadens 
gesztusok, vagy szerelmi epekedések 
és önmarcangoló iélekelemzések raffi-
nált finomkodásai. 

A könyv nem regény, mégis érdekes, 
sőt izgalmas olvasmány és a magyar 
irredentának is nagy szolgálatot tesz. 
Különösen az ifjúság számára ajánl-
ható, mert nevelő értéke — noha a szer-
zőnek aligha volt ilyen célja — sokkal 
nagyobb, mint a különféle rézbőrű és 
detektiv történeteké. Fábián István. 

Babits Mihály : Halálfiai. (Regény. 
Athenaeum-kiadás.) Az imént egy filo-
zófiai könyvnek avatott tollból eredő 
bírálatában ezeket olvastam : A szerző 
alkotóerejének működésére vonatkozó 
gondolatok, «valljuk be, csak másod-
rendűek lehetnek, mikor egy kész mű 
mint objektum áll előttünk. Ha bírálat-
ról vagy ismertetésről van szó, akkor 
egy mű lelki keletkezésének kutatásába 
nem bocsátkozhatunk. El kell válasz-
tanunk a szerzőt a műtől és el kell felej-
tenünk a nietzschei mondást : hogy 
minden alkotásban tulaj donképen sze-
mélyes vallomással, memoárral állunk 
szemben». Nem tudom, helytálló-e ez 
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a felfogás tudományos mű kritikai 
vizsgálatában ; költői alkotáséban bi-
zonyára nem az. Itt a lelki keletkezés 
kérdésének felvetése nélkül csak sta-
tikus könyvismertetést végezhetünk, 
pedig a magasabb bírálat mindig ge-
netikus : egyaránt érdekli a műalkotás 
egyes elemeinek eredete, valamint 
egészének a szerző életművében elfog-
lalt helye. Igaz, hogy ily genetikus 
vizsgálatra nem minden munka alkal-
mas, különösen azok nem, melyek «lelki 
keletkezés» nélkül, pusztán a papirosra-
vetés művelete útján keletkeznek. Ha-
nem a valódi, nagy művészet fáján is 
terem időnkint gyümölcs. 

A Babits új, nagyszabású regény-
alkotása ott termett. Eddigi költői pá-
lyájának ez kétségtelenül egyik fő-
műve ; szerzője maga is «fölgyült kin-
csei» tárának tekinti. Elemző s «leszár-
mazás»-ának minden szálát kikutató 
bírálatra teljes jogot tarthat már csak 
azért is, mert — mint minden kitünő 
regény — ily bírálat lényegével maga 
is közeli rokonságot mutat: valójában 
maga is bírálat, az élet alakjainak és 
eseményeinek bírálata, mely egyben 
ad genezist és kritikát. S a jóravaló 
műbírálatnak ugyanaz volna a köte-
lessége a művel szemben, amit a költő 
vállalt az élettel szemben : származás-
vizsgálat és kritikai állásfoglalás. 

A Halálfiai több szempontból is meg-
kívánná a genetikus kritikát. Ily szem-
pontnak nem tekintem a regény való-
ságalapjainak kinyomozását. Babits 
a regény végén maga megvallja, hogy 
«talán sehol sem festett föl annyit a 
maga életének színeiből, mint itt», de 
egyúttal tiltakozik «minden oly föl-
tevés ellen, mintha bármely alakjában 
vagy történetében az esetleges valósá-
got akarta volna ábrázolni». A vallo-
másban nincs meglepő : ennyit bajosan 
is adhatott volna Babits a maga életé-
nek színeiből korábbi regényeiben, hisz 
azok terjedelme együttvéve sem igen 
ér fel mostani alkotásáéval; de azért 
emlékeiből épített eddig is, mintahogy 
másból regényíró nem is építhet: él-
meny-, gondolat- és hangulat-emlékek-
ből. A tiltakozást pedig regényalakjai-
nak élő emberekkel való azonosítása 
ellen Babits bizvást átengedhetné nap-
jaink derék kulcsregényíróinak, kik 
tudtommal épen nem szoktak tilta-
kozni ily azonosítások ellen : hisz ezek-
ből élnek s addig élnek, míg ezekre meg-
van a lehetőség. Kaf fka Margit is írt 
egy kulcsregényt, ez leggyengébb műve; 
"vonatkozásai» már halványulnak s 

velök rövidesen az egész regény el-
merül. De ugyanő megírta a Színek és 
évek-et is, annyira csupa valóság-
élményből, hogy könyve megjelenése 
után sokáig nem mert hazalátogatni 
szülővárosába, — s ez a regénye ma is 
salaktalan művészet, melynek nyers-
anyagát époly kevéssé firtatjuk, akár 
a Bovaryné-ét. A másolat csak materiá-
lis eredetijéhez viszonyítva bír érdek-
kel s élettel, a fantázia alkotása ön-
magában bírja varázsát és életföltéte-
leit. Ily autochton képzelem műve a 
Halálfiai i s : költőjének van kulcsa 
valamennyi alakjának lelkéhez, de 
maga a regény, mit ez alakok köré sző, 
nem jár kulcsra. 

Babits művészetének meghittebb is-
merői azt is megfigyelhetik, hogy re-
gényei mögött rejtett összefüggéseket 
sejtető fantáziavilág húzódik meg: a 
szerző meseanyagának s alakgalériá-
jának gazdag" univerzuma, melyből 
egy-egy új regény sohasem szakad ki 
annyira önálló egyeddé, hogy belőle 
finom genealógiai szálak ne ágaznának 
át a korábbi alkotásokba. A Halálfiai-
ban pl. a fekete-fehér reverendás sóti 
paptanárokról olvasva lehetetlen nem 
éreznünk, hogy ezek körében már meg-
fordultunk a Timár Virgil fia fejezetei-
ben ; majd amikor arról hallunk, hogy 
Sátordy bíró úr anyátlanul maradt kis-
fia mellé dadát fogad s az erre kiszemelt 
Vivi néni előbb jó úri házban, a kis 
Tábory Elemér szüleinél állott szolgá-
latban : eszünkbe jut, hogy Tábory 
Elemérnek a Gólyakalifa hősét hívják ; 
végül szó esik Szakolcáról is, hol a re-
gény egyik szereplője, Hintássné, ta-
nítónői alkalmazást nyer s ezzel kap-
csolatosan futólag felmerül Partos Kál-
mán szakolcai járásbíró neve, mire 
megállapíthatjuk, hogy ennek a Par-
tosnak Újvárosba való áthelyezésével 
indul meg a Kártyavár története. 
Mindez arra vall, hogy Babits képze-
lemvilágában valami benső világrend 
van, az indítékok és mozzanatok erős 
láncolata, pontos egymásbailleszkedés-
sel, mely egyszer beleforradt láncsze-
met magából többé ki nem ejt. Gene-
zist tár fel ez is : alakok és motivumok 
nemzedékrendjét. 

De genetikus bírálatot kívánna a 
Halálfiai azért is, mert korregény : a 
szerző koráé s egyúttal társadalmi re-
gény is : a szerző társadalmi osztályáé. 
Vélekedjünk bármikép a miliőelmélet-
ről, e regénnyel kapcsolatban bizo-
nyára költőjére nézve is sok mindent 
le lehetne származtatni a miliőből, hisz 
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a regény maga is voltakép a miliő kö-
nyörtelen hatásának rajza az emberi 
sorsokra s ezeken át egy nemzet sor-
sára ; oly emberek sorsáról van benne 
szó, kiknek Babits — saját vallomása 
szerint — «átélte minden idegrezdülé-
sét», s oly nemzetéről, melyhez őt — 
minden kérkedő vallomás nélkül is — 
a szeretetnek, aggodalomnak s művészi 
inspirációinak is ezer szála fűzi. 

A Halálfiai korregény. A kor : a ti-
zenkilencedik század átfordulása a hu-
szadikba. Századvég és századkezdet 
szinte geometriai arányossággal oszlik 
meg benne : mintegy nyolc évet ölel 
fel abból s ugyanannyit emebből ; 
maga a századforduló épen a regény 
tengelyébe esik : Imrus, a regény «Ent-
wicklungsroman» részének hordozója, 
ebben az időtájban állja meg érettségi 
vizsgálatát s lép át multszázadi gyer-
mekségéből századunkbeli ifjúkorába. 
Ezt a kort újabb regényíróink egyre 
sűrűbben keresik fel témákért, majd 
mindig érzelgős hátratekintéssel, oly 
képét adva annak, mely vajmi kevéssé 
hasonlít Szekfű Gyula komor rajzához 
a Három nemzedék-ben. Annál jobban 
hasonlít a Babitsé. Szinte ő is oda-
írhatná regénye élére Szekfű könyvé-
nek alcímét: «Egy hanyatló kor tör-
ténete». Miért látják ezt a kort mind-
ketten oly vigasztalanul «hanyatló»-
nak? Nyilván, mert tekintetüket 
ugyanarra a pontra szegezik : kétségbe-
ejtő válságára a magyar lateiner kö-
zéposztálynak, melyben mindketten 
a nemzet lelkét és szellemét ismerik fel. 
Jaj a nemzetnek, ha a kór épen lelkét 
és szellemét támadja meg ! Pedig a kór-
tünetek félreismerhetetlenek, — íme, 
történetíró és költő e részben egyfor-
mán diagnosztizál. Amaz könyve vé-
gén orvosságot is a jánl : szerezzünk 
«hitelt és érvényt Széchenyi tételének : 
vétkesek és betegek voltunk és va-
gyunk s bajainkon kisebb kezdemény 
nem, csak lelki megtisztulás, belső át-
alakulás segíthet». Babits — ha ki nem 
mondja is — művével épily hevesen 
követel «hitelt és érvényt» ugyanennek 
a tételnek. 

Ily értelemben társadalmi regény a 
Halálfiai, melyről szerzője a mesemon-
dás során egyszer így nyilatkozik : 
«Különös hősköltemény ez, melynek 
semmi köze a hősökhöz». Regényének 
hősietlen hősei: egytől-egyig a magyar 
úri középosztály tagjai, ezeknek min-
den küzdelemre, sőt magára az életre 
is képtelen ernyedtségéből folyik itt 
minden, sorsok züllése, társadalmi 

talaj vesztés, szülők bűneinek gyer-
mekeik sorsában megfoganó átka. 
Meredith egyik költeményében ezt 
mondja: «Ne hagyj roskadozó há-
zat gyermekeidre». Nos : Babits regé-
nyében két nemzedék vét e parancs 
ellen, nem csoda, ha a harmadik gene-
ráció, mely a regény végén ezt a roska-
tag örökséget átveszi, egy újabb év-
tized leforgása után majd romok alá 
kerül. Maga ez az összeomlás már kívül 
esik e regény keretein, itt a halálfiai 
még élnek, «noha alig érzik életük pa-
razsát, a sűrű hamu alatt». De a re-
gény utolsó leveleit egyre fenyegetőb-
ben fodrozza a közelgő vihar szele s a 
költő az Epilog egyik helyén két két-
ségbeesett kérdést vet zárójelbe : («Mi-
csoda vihar fog majd ráfúni erre a 
hamura? s amikor szétfújja a hamut, 
nem hordja-e szerte, nem oltja-e el a 
pislogó, drága parazsat is?») A vérségi 
vonzalomnak ez elnémíthatatlan aggo-
dalma iratta meg Babitscsal új regé-
nyét, egy ferde kornak ferde époszát, 
mely egy ország szívében forr és siste-
reg, a «harc előtt elesett» hősökkel s az 
ezek helyébe lépő, újtámadású prota-
gonistákkal: «idegen vagy paraszti 
apák szabadabb gyermekeivel», kiket 
«nem kötöz a mult és nem bénít a tar-
tozás !» 

A regény multszázadi része a ma 
élete derekán járó nemzedék legrégibb 
gyermekemlékeiig nyúl vissza, apáink 
s anyáink életkezdéséig, mely itt való-
ban a vég kezdete. Ők ezt nem tudják 
s ép e tudatlanságukban, illuzióbeteg-
ségükben érik meg tragédiájuk s a — 
miénk is. Két dunántúli borvárosban, 
pusztuló szőllők közt, boldogabb apák 
örökében, pereg le előttünk a «hanyatló 
kor» első évtizede. Benne még él és 
hat az akkori öregek, a szabadságharc 
és kiegyezés magyarjainak szelleme ; 
ennek inkarnációja Döme bácsi, örök 
közjogi ellenzékiség Peturlelkű hit-
vallója. Különb hitvallás bajnoka a 
család női örege, Cenci, ez a hatalmas 
«mater familias» alak, a magyar re-
gényírás egyik legteljesebb diadala. 
Ernyedt céltalanságok, kívül színes, 
belül üres ideálok között Cenci az egyet-
len helyes «világnézet» képviselője: 
ő a munka fanatikusa, nem elvből, 
hanem ösztönből. Káprázó szemek s 
bedugult fülek között már csak az ő 
gyengülő szeme lát valóságos útat, 
csak az ő fáradt füle hallja meg az 
élet igazi dobogását. 

A többiek — fia, veje, leányai — 
egytől-egyig a tévelygések korának 



653 

gyermekei. A férfiak önámításokból 
csinálnak maguknak bálványokat, 
jobbára csak fehér asztal melletti 
használatra, az asszonyok egészség-
telen légkörükben kicsirázó beteg, ro-
mantikus virágokkal veszik körül ma-
gukat. A vő, Sátordy bíró úr, talpig 
férf i ; ő ennek a senyvedő társadalom-
nak «utolsó római»-ja. De az ő nagy 
elvhűsége is hiú elvhez tapad, a szá-
zadvégi, belső ellenmondásokkal teli 
liberalizmushoz, mely aratni kívánt, 
anélkül, hogy vetett volna. 

S a Sátordyak sorsát végzetesen 
keresztezi a Hintáss-családdal kötött 
kisvárosi barátság. Hintáss — ez a 
széllelbélelt vidéki fiskális és lapszer-
kesztő — a regénynek Cenci mellett 
a másik monumentális alakja. Amaz 
a kompozicióban a bölcs nyugalom 
eleme, emez a badar nyugtalanságé ; 
amaz sziklajellemével szinte korok és 
sorsfordulatok fölött áll, emennek jel-
lemtelensége részben terméke, részben 
kovásza egy fülledt, karaktertelen kor-
nak. Bizonyos, hogy e két alak leg-
maradóbb olvasmányélményeinkhez 
tartozik, pedig megfestésükben az író 
lemond az elemző regények minden 
szokásos kommentátori fogásáról, még 
a külső leírásról is ; életszerűségük élet-
igazságukból fakad, melyet itt sem a 
romantika, sem a naturalizmus «iro-
dalmi» túlságai meg nem hamisítanak. 

Ily túlságoktól Babits a meseszö-
vésben is tartózkodik, noha kivált 
a mű első felében egymás sarkába hág-
nak a «szenzációs» fordulatok, a célra-
törő nagyság szenzációi helyett a 
teljes céltalanság és holnaptalanság 
efemer szenzációi: Sátordyné házas-
ságtörése a kisvárosi Casanova Hin-
tással, a frázisokba szédült asszonyi 
akarattalanságnak ez a pillanatnyi 
ballépése, melynek ára: egy élet; s 
a «helybeli költő» Kováts Laci meg-
gyilkoltatása, vidéki fantáziák e meg-
lódítója és kisiklatója. Amott bőséges 
alkalom adódnék erotikus «kiereszke-
dés»-ekre, emitt detektívregény-mozza-
natok kiaknázására. De Babitsot a 
«nagy jelenetek» csak lelki rúgóikban 
s lelki kihatásaikban érdeklik, minde-
nekfölött pedig: összefüggéseikben a 
napok és évek kis jeleneteivel. « A 
drámaírók jelenetekké nyírják életün-
ket : holott minden élet egyetlen hosszú 
monológ . . . Tulajdonkép minden pil-
lanat végzetterhes s a mindennapok 
sora egyforma erővel visz a katasztró-
fáig, hogy az is végre csak egy lánc-
szemmé szürküljön a mindennapban.» 

A regény második, századunkbeli 
részében a miliőbe belekapcsolódik a 
főváros is, hol a viharelőtti tikkadtság-
ban már a vihar szellői is erősebben 
lengedeznek: egészségtelen fülledésben 
nyugtalanító szellők. Ez a műnek «fej-
lődésregény»-része, Imrus ifjúsága, 
mely gyökereit a sóti és gádorosi gyer-
mekélményekben bírja. Hintáss — ez 
a grammofonlelkű kalandor — újabb 
meg újabb lemezt váltva, itt is az örök 
«diabolus rotae» marad : az anya után 
a fiút is eljuttatja «a tragédia part-
jai»-ra. S a Sátordy-fiú sorsában vesze-
delmes szerephez jut Hintáss egyik 
leánya is : a szülők vétkei másodvirág-
zásba borulnak a gyermekekben. Álta-
lán e regény fiataljaiban megdöbben-
tően tükröződnek a családi, örökletes 
vonások. Sátordyné végletes akarat-
gyengesége mintegy megismétlődik fiá-
ban, bűnbe ejtve ezt is, noha e máso-
dik kisiklás már nem az érzékek, ha-
nem a szellem pályatestén történik. 
Imrus éposza Élet és irodalom címmel in-
dul meg e regényben, irodalom vajúdá-
sáról van benne szó, mely talán még éle-
tet lehelhetne a halálfiai-ba. Ady Endre 
neve már mint «fárosz lángol messze 
valahol® s e fárosz felé indulnak az első 
izgékony csónakok, az Imruséké is. De 
nyomukba még gúnykacaj ok kelnek és 
családi válságok: generációk vészt-
jósló farkasszemetnézése. S a kavargó 
hullámokból — egyre reménytelenebb 
mozdulattal tartva a szigonyt — még 
fel-felbukkan az öreg Amphitritével az 
öreg Poseidon is : Cencivel Döme . . . 

Akik az eseményeken túl a regény 
stílusára is figyelni bírnak, észre fogják 
venni, hogy e művének derekatáján 
Babits mintegy hangnemet cserél. "Vaj-
jon az a hat évnyi időtartam tükröző-
dik ebben, mely alatt szerzője e mun-
kán dolgozott? Genetikus vizsgálat ta-
lán nemcsak Babits egész életművében, 
hanem ez egy regényén belül is meg-
kereshetné a stílusgenezis fonalát. Bár 
a Halálfiai stílkettőségét a költői 
anyagnak a regény kompoziciója értel-
mében való tagozódása magában is 
eléggé megmagyarázhatja. A mult-
századi fejezetek pergetéséhez meg-
kívántatik a nyugtalan és nyugtalanító 
előadás, mely nemcsak elbeszél, hanem 
mintegy felülről bírál is, valami fojtott, 
fájó iróniával. Itt rövid mondatokból 
kurta fejezetek állnak ki, s a párbeszé-
dek is feszütséggel és feszélyezettség-
gel vannak telítve. A stílus itt némi 
rokonságot tart a Kártyavár-éval s 
mindkettő néha a Meredith hangjára 
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emlékeztet. Az Imrus-középpontú sza-
kaszokban azután az előadás szé-
lesebb, kényelmesebb mederbe sza-
kad, az «életmonológok» közt itt 
Imrus veszi át a főmonológot, me-
lyet «a színfalak mögül behangzó 
idegen szavak» csak új érzelmi s ér-
telmi anyaggal táplálnak. E részek 
halkabb, tartózkodóbb hangja önkén-
telenül is arra tereli az olvasó gondola-
tát, hogy itt a szerző nem egészen füg-
getlen a «de me fabula narratur» gátlá-
saitól ; maga is megvallja, hogy az író 
«talán sokban hasonlít is a regény Imré-
jéhez» — s noha nagy művészettel te-
remti át önmagát újjá és mássá: a 
hangban ott lélekzik a lírikus Babits, 
akinek legszemélyesebb költeményei is 
magukon hordják a szerénység és sze-
mérem fátyolát. 

A Halálfiai általános benyomását is 
főleg második felének íze és stílushan-
gulata dönti el. Ez a benyomás bizony-
nyal nyomasztó és örömtelen, hiszen 
nyomasztó kor és örömtelen környezet 
rajza maga a regény. J'accuse-sza-
vát különösen azok vehetik majd szí-
vükre, kik maguk is abból a fából haj-
tottak ki, melyből az író is nőtt : a ma-
gyar lateiner középosztálybeliek s kö-
zülök is leginkább azok, kiknek erje-
dési korszakuk az íróéval egybeesett. 
Ezek aligha fognak együttérezni e re-
génynek ama neves kritikusával, ki a 
műben egyebet sem igen talált amo-
lyan százszázalékos irodalmi pesszimiz-
musnál s bírálata végén — a komikum-
nak nem minden árnyalata nélkül — 
nagy buzgalommal sietett az író vi-
gasztalására ; a Horatius-ismerő Ba-
bitshoz appellált, lelkére kötvén atiburi 
bölcs intelmét: «Et si male nunc . . . » 

Sötét éposz ez a regény, de távol min-
den pesszimizmustól. Költője romboló 
munkát végez, de lehetetlen nem érezni, 
hogy minden, amit le akar rontani : 
önmagában van. Nem bír, de nem is 
akar oly archimedesi pontba helyez-
kedni, honnan e magyar glóbust sarká-
ból kivethetné. Most is elmondhatná, 
amivel egyszer egy merőben más tárgy-
ról írt tanulmányát végezte : «Mi van 
a magyar levegőben? helyzetünk hi-
bás-e, vagy lelkünk? nem tudom: 
diagnózist adhattam, az etiológiát adja 
más. Én nem orvos vagyok, hanem a 
betegek testvére és talán magam is 
beteg». Ez a testvéri, mély együttérzés 
a magyar helyzet s magyar lélek osztá-
lyosaival : lebeg a Halálfiai-nak lap-
jain is. 

Pesszimista regény? Akár optimistá-

nak is mondhatnám. Hétszázoldalas 
könyvet az ember cél nélkül nem ír, 
s amiről hétszáz oldalnyi mondani-
valója van, azt merőben reménytelen 
ügynek aligha tekinti. Babits regényé-
vel nem a lemondás gyászfátyolát szövi 
szemünk elé, inkább beteg illuziók fáty-
lát akarja onnan eltávolítani. Célja 
van : a láttatás. S akinek célja van : 
nem pesszimista. Rédey Tivadar. 

Váry Rezső : Urak és gazdagok. 
Regény. Lampel R. kiadása. Buda-
pest, 1927. A világháború Magyar-
országába világít bele Váry Rezső 
regénye. Látásának és tollának fénye 
nem a szórakoztató szépírónak tisz-
tán csak esztétikai, hanem a férfias 
hazafiasságnak fájdalmas világossá-
gából és erkölcsi érzékenységéből vil-
lant ki. Mégsem mondjuk Váry Rezső 
könyvét irányregénynek. A X I X . szá-
zad ezirányú esztétikai felfogása és 
ítélete — minden tévedése ellenére 
is — még sokkal közelebb áll hozzánk, 
hogysem ez az elnevezés el tudta volna 
veszíteni még ma is, a rossz avagy 
kellemetlen irodalmi ízt és értékelést 
adó erejét. Váry Rezső munkáját ne 
is esztétikai kategóriával, hanem an-
nak a gondolkodásnak a tiszteletével 
tekintsük, amellyel ő maga is szol-
gálta ihletét, mikor regényt merített 
belőle. Egyébként is nem, tudom, ér-
het-e ma nagyobb esztétikai tisztes-
ség regényt, mint az, ha valamely 
nagy gondolat vagy eszmény szolgá-
latából fejthetjük meg irodalmi lét-
értelmét. 

Váry Rezső regényét is ilyen 
mély probléma-tisztelet magyarázza. 
Könyve harc a magyar földért. 
Ugyanaz a kérdés gyötrődik benne, 
mint amely Justh Zsigmondtól kezdve 
benne íródik minden magyar talajból 
fakadt írásban. De egy írónál sem kap 
ez a tudat oly megdöbbentő sorsot, 
történelmi hangsúlyt, mint Várynál. 
A harc ugyanis nemcsak a földért, 
hanem a földet éltető lélekért is folyik. 
Itt lesz a problémából regény, azaz 
szimbolum. 

A regény hőse Zarándy Miklós, aki 
eljegyzi a gazdag Svábhegyi Fülöp 
bankár leányát, hogy a jövendő hozo-
mánnyal megmentse családja ősi bir-
tokát. Még igaz szerelméről is lemond 
e cél érdekében. Hiába hozza azonban 
meg ezt az áldozatot ; mint egyén e 
ténnyel fokozza talán egyéniségének 
értékét, de nem tud boldog lenni a 
benne folytatódó mult, mely csupa 
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