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pontos részletekbe szigetelte el anyagát, de viszont kináló képessége volt ahhoz, 
hogy az irodalmi mű megtalált szépségeit erős lélektani ingerrel közvetítse a 
közönség lelkébe. Tekintete, fogása állandóan friss problémalátásra volt be-
állítva ; kis adatok mélyére hatolt be sokszor, hogy nagy eredmények döntő 
értékeihez jusson ; de el tudta magában felejteni a tudós intellektuális kép-
zeletét s a műélvezet átélő folyamatában rekonstruálta lelkében a műalkotás 
minden örömét. Nem volt olyan kis jelenség avagy adat, amelynek összetett 
tényét ki nem mutatta volna, szinte halmozta a valóságépítő és tartó bizo-
nyosságok erejét; de elvi és szemléleti egységre is eljutott s ennek nemzeti fel-
tételű folytonosságát hűséggel s harcias meggyőződéssel hirdette és védte. 
A kölcsönös kiegészülés nyomán valami előkelő belső harmónia s ebből kiáradó 
harmonizáló készség alakult ki Négyesy László egyéniségéhez, amely mindent: 
önmagát, mondatait, ítéleteit csakúgy, mint az irodalmi életet klasszikus mér-
tékkel s móddal adta. E harmónia erejét nem a megnyilvánítás sugalló káprá-
zata, hanem a tárgyi igazság világosságfedezete adja. Biztos, hogy vakmerően 
ujat nem sikerül vele mondani, de viszont tévedni is nehezebb általa s megóv 
attól, hogy könnyelmű felelőtlenség legyen a tudományban úrrá. E harmónia 
tartalma Négyesy László életének ereje és állandósága. Vele legyen emlékezete 
tisztelt, áldott! 

Brisits Frigyes. 

Oláh György : Lázadás a Tiszánál. 
(Kalandos korrajz. Singer és Wolfner, 
1932.) 

«Mindig azt érzem, hogy nem a 
perifériákon fognak eldűlni a mi nagy 
sorskérdéseink, hanem itt, a legomla-
tagabb partokon. Sok nagyszerűbb, 
rendezettebb területe van a magyar 
fajnak, de szent a hitem, hogy az a 
különös tehetség, azok a különös szí-
nek, amelyekből egy faj önállósága, 
hivatottsága, karaktere kitelik, mégis 
csak itt laknak a züllöttség mélyén, az 
elmaradt világban, csakhogy itt nincs, 
aki azokat ma felköltse . . .» 

Igy szól és érez Oláh György, a 
költő és a politikus. Költő és politikus, 
mert ahhoz, hogy meghallja és feltárja 
a mélységek néma harcát, nem elég az 
egyféle érzékelésű ember. Politikus le-
gyen tehát, de nem pártférfiú. Aki 
ezekhez a problémákhoz bátorodik, az 
nem lelkesülhet osztályokért, nem bo-
tolhat rendi érdekek szövevényébe : 
ide a Széchenyi-i gondolat átfogó öle-
lése, tágas tárgyilagossága kell! Ma 
így nevezhetnők ezt a politikát: kol-
lektivizmus. Ám ez a kollektívum nem 

szorítkozhatik egyetlen tárasadalmi 
osztályra, mint a szociálisták diktato-
rikus világrendjében, hanem felszéle-
sedik a legmagasabb gyakorlati egy-
ségig, a «faj» fogalmáig . . . És költő-
nek is olyan költő legyen, aki vátesz 
s ha úgy tetszik, agitátor is egy-
ben. Pesszimizmusa épít s egészséges 
optimizmusa nem engedi délibábok 
felé. 

Oláh új könyvének olvasása meg-
győz, hogy a fiatal szerzőben szeren-
csésen egyesülnek e kétféle lélek tulaj-
donságai. Minden szeretete, aggódása, 
fájdalma azé a nyomorult népé, mely 
sivár süllyedtségben lesi a jövőt s 
amelyet fezőrök, egyéni érdekeiket 
hajhászó gazdasági és politikai kalan-
dorok rút falkája fojtogat. De Oláht 
komoly írói objektivitása megmenti a 
részleges igazságok, az egyoldalú agi-
táció veszedelmétől. Mindig és min-
denütt az embert keresi. Van bátor-
sága és írói szeme, hogy a bűnösben, 
az ellenségben, a kalandorban is fel-
mutassa az örök és közös emberi vo-
násokat. Senkit sem gyűlöl azért, mert 
más nézeten van vagy más társadalmi 
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réteghez tartozik. Figurái marakod-
hatnak, gyűlölködhetnek, az író azon-
ban felette áll ennek a harcnak, inkább 
szánakozik, mint ítél. 

Három nagystílű kalandor telepí-
tési részvénytársaságot alapít a Tisza 
mentén. Beutazzák az országot s a jó-
hiszemű lelkek s a földéhes szegénység 
egész áradatát sodorják magukkal. 
Mikor aztán megindul a népvándorlás 
az új földosztás felé, egyszerre cserben-
hagyják őket, a részvénytársaságot 
átadják egy banknak s a kimozdított 
telepesekre csőstül szakad a szeren-
csétlenség. Ezzel az egyetemes infá-
miával három nagyszerű ember har-
col : három Szent György lovag. Egy 
apostoli lelkületű katolikus, pap, egy 
bölcs és tiszta parasztember s egy fél-
bemaradt csupaterv technikus. A há-
ború végül is «alkotmányos» küzde-
lemmé «fajul» s pompás riportot ka-
punk egy mai magyar képviselővá-
lasztásról. Tragikomédia. Az ellenzéki 
jelöltet lecsukatja a főszolgabíró, mire 
a nép kibomlik viskóiból s zúdul a 
városra. A közigazgatás enged s a moz-
galom ezzel megcsillapszik . . . 

Széles kompozició körvonalai ho-
málylanak elő ebből a regényből. Ilyen 
szűk keretekben a szerző nem merít-
hette ki a részletezés lehetőségeit, de 
a biztos kéz, a kitűnően s életesen for-
mált figurák, a könnyed mesevezetés, 
a sallangtalan, de mindig célbataláló 
nyelv s a józan tárgyilagosság komoly 
írói ígéretté avatják ezt a könyvet. 
A Lázadás a Tiszánál politikai regény. 
S a politikai regénynek nálunk nagy 
multja és nemes hivatása van. Mi még 
mindig ott tartunk, hogy sok mindent 
csak regényben mesélhetünk el. De a 
politikai regényhez sem elég a poli-
tika. Eötvös József költő is volt . . . 
Oláh György, kit ebbeli munkájában 
polgári hivatása is segít, kétségtelen 
tehetségével máris elkötelezte magát 
az új nagy magyar politikai regény 
megalkotására. 

Kaposvár. Szakáts László. 

Szabó Lőrinc : Te meg a világ. Ver-
sek. (Pantheon-kiadás.) Tízéves írói 
munkássága ellenére férfikorának ma 
is még csak kezdetén, ezzel a ver-
seiből ötödizben útnak bocsátott-
gyüjteménnyel Szabó Lőrinc a maga 
nemzedékének egyik legkomolyabb 
ígéretéből most egyik leggazdagabb 
értékévé emelkedik. Ennek az érték-
nek tudata a költői művét nyomon-
kísérő kritikában, szinte gyermekfő-
vel való első jelentkezésétől fogva 
mindmáig éber és megingathatatlan 
maradt. Magas művészi célok szol-
gálatában, a költői szigorú iskolá-
zottság és fegyelem jeles abiturienséül 
köszöntötte őt fellépésekor Babits 
méltányló szava, a belső formák tisz-
taságával s az értelem összhangvágyá-
nak kultuszával erős egyéni reliefet 
mutató ifjú költőnek külön helyet és 
magaslatot jelölve ki Ady utáni líránk 
antiintellektuális áradásában. A tanít-
ványi hűséggel vállalt örök hagyomá-
nyok és termékeny tapasztalások a 
fiatal Szabó Lőrincnek a művészi fej-
lődés ritka szabadságát látszottak biz-
tosítani. 

Hanem a fiatalságnál — úgy tet-
szik — elmaradhatatlan forradalmár 
ösztön őt is rövidesen lázadásba ker-
gette. Elszántan vívta éveken át, izga-
tott szelekre csattogó zászlók alatt, 
a maga szabadságharcát, nem gya-
nítva, hogy a szabadságkeresés e vad 
erőfeszítésétől veszedelemben éppen 
legsajátabb szabadsága forog : szabad-
sága az időszerű világnézetekkel és 
divathóbortokkal szemben. Ő maga 
nyilván azt remélte, hogy ezen az úton 
fogja kivergődni igazi hangját vagy 
— ami még fontosabb, mert a lélek 
legbensőbb megnyilatkozása : — igazi 
stílusát. Csak a megátalkodott kritika 
erősködött váltig, hogy ez nem a fel-
szabadulás útja, hamarabb a — meg-
hasonlásé. Magam is itt, a Napkelet-
ben, ismételten vitába szálltam e kor-
szakának csatazajos termésével, meg-
lehet : kiméletlenül, de a hang élessé-
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