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szempontjából nézi és alig talál benne 
dicsérnivalót. Herczeg Ferenc Gyulai 
számára az új korszak volt, a XX. 
század, mely előtt idegenül állott meg. 

A sokat hangoztatott kritikátlanság 
mai világában üdítő forrás Gyulainak 
ez a könyve. Szinte visszaáhítjuk azt a 
kort, amelyben — ha elfogultságok 
éltek is — de azok tiszta forrásból 
fakadtak, irodalompolitika, szétszakadt 
irodalom ismeretlen fogalmak voltak, 
bátor szókimondás kötelezett baráttal 
és ellenséggel szemben is és nem vont 
maga után bírói pört, sem földalatti 
intrikálást. Teljes egészében igazat 
adunk Horváth Jánosnak, aki beveze-
tését ezekkel a szavakkal zárja : «Vajha 
mennél többen olvasnák Gyulait s 
vajha az esztétikai igényeket oly fö-
lénnyel hangoztató korunk elsajátítaná 
tőle azt a legkényesebb ízlést, mely a 
maga ítéleteit a lelkiismeret mérlegén 
is mindenkor megméri». Farkas Gyula. 

Móricz Zsigmond: Baleset. Athe-
naeum. 1927. Á baleset novellái forgá-
csok. A háromnegyed részük soha sem 
íródott volna meg, ha nincs napilap s 
a napilapban egy százsoros ablak, 
amin ép a novellaírónak szabad kiha-
jolnia. Aki Móricz Zsigmond negyven 
kötetét elolvasta, úgy érzi magát a Bal-
eset előtt, mintha egy kisebb balatoni 
fürdőhely vendéglőjében ülne, ahol a 
nagy terem pódiumán a jónevű szí-
nész recitálgat valamit a régi szere-
peiből. Ezeket a szerepeket még Pest-
ről ismerem, ott egy kicsit más kör-
nyezetben s más kedvvel adta, de 
végül is meghallgatom, ha már olyan 
jónevű színész. S bizonyos örömöm is 
tellik benne, ha felismerem : ni, ez az 
urát féltő kis asszony a Szerelmes levél-
ből való, ez a férjével elégedetlen nő 
az Isten háta megett Bovárynéja, ezek-
nek a házaséletük bibijein rágódó em-
bereknek legalább tíz Móricz-könyv 
az ősük. Egy bányász jelenik meg : a 
Jó szerencsét miliőjéből jön. Hatalmas 
hím és hatalmas nőstény torlódnak 
egymás ellen : no, ez vadkanmutat-
vány lesz — a la Báthori Gábor. Majd 
lírai számok, úti írások jönnek. Szép, 
férfias ellágyulások Szegeden, a Mát-
rában, a Jungfrau alatt vagy a buda-
pesti Dunaparton. Ezek a könyv uj-
donságai s többnyire kedvesek, bár 
nem állítom, hogy Móriczot az Isten 
utazónak szánta. Van benne is valami 
a magyar globtrotterből, akit egyik 
novellája oly jóízűen figuráz ki. A 
könyv minden alakja közül ezt a Bue-

nos Airesbe három napra utazó s csak 
szállodák és evés után érdeklődő ki-
tünő magyart találtam a szerzővel 
legrokonabb arcnak. Talán csak ő 
maga még alföldibb magyar, amikor 
szalmába csomagolva három országon 
át viszi a Wassermelónét Svájcban 
nyaraló kislányainak. 

Általában úgy vagyok ezzel a Mó-
ricz-könyvvel is, mint annyival, hogy 
a felét átbosszankodom, de a másik 
felében otthonosabban érzem magam, 
mint akármi másféle könyvben. Nem 
tudom, mi szuggerálja őt : a sorsa, a 
publikuma, az idők vagy a tőle any-
nyira különböző Ady Endre példája, 
de bizonyos, hogy a minden idegen 
elemtől megtisztított Móricz Zsigmond 
világirodalmi nagyság lenne, míg így 
sokszor a leggalamblelkűbb kritikát is 
elkedvetleníti. Az anyaföld is arra 
szánta, hogy az alföldi magyar konok 
mosolyában is komoly, komolyságá-
ban is suba alatt mosolygó képét me-
ressze a világba s mást se írjon, mint 
hogy milyen a paraszt vagy milyen a 
parasztból lett úr, nem azt, hogy mi-
lyen, amikor erős, amikor bika, hanem, 
hogy milyen általában. Soha emberib-
bet, mint amikor az ő kofái a villanyo-
son szóbaelegyednek s mindenik ki-
panaszkodj a magát a préda-férfiakra. 
És soha magyarabbat mint, amikor 
egy kenetes hölgy vigasztalni próbálja 
őket s ők elhúzódnak, bezárulnak nyers, 
idegen fölényességgel. Az alföldi ma-
gyarnak ezt a robusztus idegenségét, 
ezt az Európát nem értő, de Európa 
fölött is fölénnyel eltekintő arcát sze-
retem én Móricz Zsigmondnak s bár 
csak ezt írta volna meg művei negy-
ven kötetében szebben a Balesetben is. 

Ami ennek az egynek és a negyven-
nek a viszonyát illeti, talán méltány-
talanság is összevetni. A negyven közt 
van olyan, amit a Gondviselés akart, 
ezt csak a megélhetés. A színei bágyad-
tabbak, a hangja tompább. A kemény 
és jellegzetes realizmust szerencsétlen 
kísérletezések bontják meg. A napilap-
novella sem olyan ablak, amin az ő jó 
alföldi, kálomista fejét istenigazában 
kidughatná. Vannak, akik hozzáido-
mulnak a kiszabott kerethez. Koszto-
lányi a maga kis ujság-cellájából a 
próza szonettjét teremtette meg. Mó-
ricz Zsigmondnak nem való az ilyen 
szilánk műfaj. Amint a túlnagy kon-
cepciójú regény sem való. Legtökéle-
tesebb alkotásai nagyobb novellái és 
kis regényei közt vannak. De hát őt 
ép az jellemzi, hogy mindig az akar 
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lenni, ami nem lehet. Igazi novellát 
nem akar írni, drámát igen. Mikszáth 
Kálmán a világ minden kincséért nem 
akar lenni, annál többet sandít Ady 
Endrére. Hej, pedig mennyire nem 
drámaíró és mennyire nem Ady! S 
mennyire novellista és mennyire Mik-
száth ! A magyar géniusz legalább is 
olyasfélének szánta" Németh László. 

Francia nyelvű magyar antológiák.1 

Míg úgynevezett «hivatalos körök» 
ankéteznek, mi módon lehetne a ma-
gyar irodalmat a roppant nemzetközi 
fontosságú francia irodalmi piaccal 
megismertetni s természetesen az anké-
tekből csupán siralmas szófecsérlés és 
halvaszületett tervezetek fakadnak ki, 
addig két magyar fiatalember, Gara 
László és Pogány Béla és egy francia, 
Marcel Largeaud, bátran neki gyűrkőz-
tek a munkának és gyors egymásután-
ban kiadtak egy kötet magyar novellát 
és egy másik kötet verset francia 
nyelven. 

Mondjuk ki dicséretükre: úttörő 
vállakozás, mert Tharaudék hozzá-
férhetetlen és természetesen elavult 
Contes magyars-ja. (1903) óta egyetlen 
kísérlet, hogy a magyar irodalomról a 
külföld franciául olvasó összefoglaló, 
antológiaszerű képet kapjon. Sok 
munka és nagy vállalkozási rizikó is, 
mert a francia könyvpiacot a külön-
féle országok valóságos könyvügynök-
ségei hálózzák be, kik csak úgy ontják, 
hivatalos pénzen, áldozatot nem ismerő 
szaporasággal az országukat ismertető 
könyveket (például az oláhoké a Gam-
ber-cég). Minket persze ebben a vállal-
kozásban elsősorban az érdekel, hogy 
már most milyen lesz az a kép, amit 
a franciául olvasó a mai magyar iro-
dalomról nyer, ha ezt a két könyvet 
elolvassa? 

E tekintetben már kevésbbé lehet 
elismeréssel adóznunk a bátor úttörők-
nek. A verses antológiában, mint 
maguk írják a Nyugat, a Ma és a 
Magyar Irás költőit vették elsősorban 
figyelembe. De azért közölnek egy ver-
set Mécs Lászlótól, kit mint a feldara-
bolt Felvidék és Tamás Istvántól, kit 
a jugoszláv-magyarok költőjeként mu-
tatnak be. De akkor meg hol maradnak 
az erdélyiek? Áprily Lajos és Reményik 
Sándor? Talán Heltai Jenő, Ignotus 
jelentéktelen versei, Máray Sándor, az 

1 Anthologie des conteurs hongrois d'au-
jourd'hui (éditions Rieder); Anthologie de 
la poésie hongroise contemporaine (Les 
Ecrivains Réunis), Paris. 
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emigráns Barta Sándor és többjük 
dadaista-futurista utánzatai helyén 
mégis több szint és főleg több igaz 
vonást szállítottak volna a képhez, 
mely így meglehetős csonka marad. 
S a szerencsétlen Gyóni Géza nem érde-
melt volna említést Ady mellett? 

Ez ennek az antológiának a legfőbb 
hibája. A mai magyar szellemi élet 
Trianon óta legalább is három s ha a 
bolsevista emigrációt minden áron 
szerepeltetni akarjuk, négy frontra 
oszlik, melyek legjelentősebbike épen 
az erdélyi, mely nélkül nincs teljes kép ! 

Maguk a darabok sincsenek a leg-
szerencsésebben választva. Ady End-
rére gondolok itt főleg, kit egy már 
másutt is francia fordításban megjelent 
Emlékezés egy nyári éjszakára című ver-
sén kívül csak jelentéktelen, vagy nem 
különösebben jellemző darabok kép-
viselnek. 

A fordítások jók, de a francia nyelv 
sajátos verstechnikája miatt minden 
zeneiség elvész ebben a fárasztó szabad 
prózában. De ez már nem a fordítók 
hibája, hanem a nyelvé, mert franciára 
csakis így lehet és szabad fordítani. 

Az összeállítás hibái aztán annál 
jobban érvényesülnek a prózai antoló-
giában. Itt az egyoldalúság már egye-
nesen kirivó. A szerzők maguk is érzik 
ennek az esetleges kifogásnak a súlyát, 
mert előszavukban maguk is azzal 
védekeznek, hogy «a francia közönség» 
számára írtak, hogy kevés helyük van 
és hogy számot kellett vetniök a 
«könyvsorozat szellemével», amelybe 
munkájukat felvették. Magyar közön-
ségnek, mondják, ők se mernének olyan 
antológiával előállni, melyből «Ady, 
Kaffka, Ambrus, Földi, Herczeg, Ig-
notus, Laczkó, Nagy, Schöpflin, Ré-
vész és Tormay» (sic!) nevei hiányoz-
nak. Az erdélyiekről megint egy szó 
sem esik, még csak a mentegetődzésbe 
sem jutottak be, Ignotus és Nagy 
gigászi neve mellé. 

De a vállalatnak csakugyan van 
valami szelleme : ezt a könyvbe bele-
tett sárga színű prospektus adja leg-
világosabban tudtunkra. «Chassés par 
l'effroyable tyrannie qui s'est appe-
santie sur leur pays, la plupart des 
écrivains de Hongrie vivent aujourd'hui 
dispersés.» Azt hinné az olvasó, hogy 
talán az oláh vagy a szerb zsarnokság-
ról van szó? . . . Dehogy, hisz egyetlen 
erdélyi író sem került bele az antoló-
giába. A szörnyű zsarnokság a mai Kis-
Magyarországra nehezedik ! A valóság-
ban pedig az antológiába felvett 15 író 
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