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Mindig van valami tanulságos ab-
ban, ha a költészet jelenségeiről egy 
hivatásos költő beszél. Az irodalom-
történetírónak hűvösebb és inkább 
kategóriákra törekvő szemléletével 
szemben a költő megállapításai job-
ban élményjellegűek, a műhelytit-
koknak közvetlen közelből való isme-
retére vallók s épen ezért olyan eszmei 
és formai finomságok leleplezésére hiva-
tottak, amelyek az irodalomtörténet-
író előtt könnyen rejtve maradnak. 

Ha azután a költészet jelenségeit 
vizsgáló költőben még ehhez tudomá-
nyos mérséklet, módszertani iskolá-
zottság és tárgyilagos fegyelmezettség 
is járul, — akkor megállapításai külö-
nösen értékesek lesznek. 

Sík Sándornak e pár hónappal ezelőtt 
megjelent vaskos kötetében a költő és 
a tudós szemlélete teljes egyensúlyt 
mutat. Ezért érzi aztán az olvasó, hogy 
a tárgyalt három magyar szellemről 
nyujtott megfigyelései és értékelései 
jelentékeny mértékben viszik tovább 
eddigi irodalomfelfogásunkat. 

De hogyan kerül egymás mellé 
egyazon kötetbe ez a három, egymástól 
annyira különböző egyéniség? Ez az 
első kérdés, ami eszébe ötlik az olvasó-
nak. Vajjon csak egymástól független 
tanulmányok gyüjteményes közre-
adása akar-e lenni a kötet, vagy ez 
egymásmellé helyezése egyúttal eszmei 
kapcsolatra is utal? A könyv alcíme 
az utóbbira mutat s a bevezetés meg is 
mondja, hogy Gárdonyinak, Adynak 
és Prohászkának ez együttvaló tár-
gyalása igenis bizonyos mondanivaló 
célzatával történt. 

Sík Sándor szerint a mult század 
utolsó évtizedeinek magyar irodalmá-
val szemben a századforduló moz-
galmai lényegesen új jelenségeket hoz-
nak. A magyar szellem ekkor kezdi 
széttörni a mereven természettudomá-
nyos és a naivul pozitivista gondol-
kozás békóit. Ez új felfogás természete-
sen új formákat is létesít. Sík Sándor 
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úgy látja, hogy valamennyi e korban 
fellépő és újat akaró író közül ez a 
három fejezi ki legművészibben az új 
szellem fővonásait. Gárdonyi még a 
régiben gyökerezik, de megrendítő 
egyéni élmények hatása alatt új világ-
nézethez jut el, Ady a maga forradalmi 
lázával teremt újat, Prohászka pedig 
lelkének Isten-ihletével fel akarja 
emelni, egészen át akarja lelkesíteni 
a magyarság szellemi világát. 

Ne vitatkozzunk azon, hogy vajjon 
a századfordulónak lelkét csakugyan 
ez a három nagy írónk fejezi-e ki a 
leghívebben. Más szempontú, más fel-
fogású kutató talán másokat találna 
jellegzetesebbeknek, de a látásnak 
annyi egyéniességéhez mindenkinek 
joga van, hogy a maga szempontjai 
szerint válogassa ki a reprezentáns 
alakokat. 

A szerző mind a három írónak be-
mutatásában lényegében azonos mó-
don jár el. Először is megismerteti 
az olvasót a világnézetükkel. Gár-
donyiban azt vizsgálja, hogy hogyan 
jut el a maga autodidakta mindent 
tudnivágyásával és egy megrázó él-
ménynek hatása alatt a természet-
tudományos gondolkozással szemben 
egy szellemibb felfogáshoz, a katho-
likus és buddhista világnézetnek kissé 
zavaros keverékéhez. Ady Endrében 
azt figyeli meg, hogy születésének 
helye : a régi Partium, a kálvinista 
ősök, a maga nagy önérzetessége, a 
nagyváradi radikális környezet, Léda 
asszony hatása, a párizsi benyomások 
és itthoni bálványozóinak tábora — 
amely jaj, nem azokból rekrutálódott, 
akikből a költő szerette volna ! — 
hogyan alakították ki felfogását, és 
hogyan terelték abba az irányba, 
amelyet kifejezett eszméiben és meg-
futott pályájában szemlélhetünk. — 
Prohászka Ottokár eszmevilágát in-
kább a maga kész mivoltában szem-
lélteti, mintsem kialakulásában. E vi-
lágfelfogás egyes alkotó elemeit azon-
ban épen olyan behatóan boncolja, 
mint a másik két íróét. Bemutatja 
benne az apostoli temperamentumot, 
a misztika hatását, megláttatja benne 
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a katholicizmus egyetemes, az ellen-
téteket egységbe markoló szellemét, 
vizsgálja magyarságát, amely ha nem 
is vérbeli, de lélekben egészen fajszerű 
és históriánk mélységéig gyökeret 
eresztő s végül megmutatja benne a 
szociális problémák iránt való nagy-
nagy érzéket. 

A világnézeti ismertetéseket azon-
ban nem kiséri mind a három alaknál 
egyformán részletező és egyforma értékű 
lélekrajz is egyúttal. E tekintetben az 
Ady-tanulmány viszi el a pálmát a 
többi előtt. Ady lelkét, ezt a végtelenül 
bonyolult komplexumot, mint merő-
ben ellentétes erők küzdelmének harc-
terét mutatja be. Benne az őserő és a 
dekadencia ütközik össze. Ősereje ké-
pesíti arra, hogy a magyarság évszáza-
dos tragédiáját olyan megrendüléssel 
érezze át és néha olyan megragadó 
erővel fejezze ki. Dekadenciája a fék-
telen érzékiség, a cinizmus és a termé-
ketlen forradalmiság felé hajtja. Élet-
szomja nem a Goethe-féle mindent 
látni és mindent bírni akaró lélek-
kitárulás, hanem az egyensúlyátvesz-
tett beteg léleknek nyugtalansága. 

Ady lelkiségének, majd később mű-
vészetének vizsgálatában Sík Sándor 
mentes minden elfogultságtól. Sem 
agyonmagasztalóinak, sem pedig 
ócsárlóinak táborához nem szegődik. 
S ez a mértéktartás nem valami olcsó 
kompromisszum következménye, ha-
nem biztos elvi alapú, szilárd és bátor 
állásfoglalás. Sokszor úgy érezzük, hogy 
itten a költő Sík Sándor nagyobb tudo-
mányos tárgyilagossággal járt el, mint 
az Adyval foglalkozó irodalomtudósok 
egynémelyike. 

Rendkívül érdekesek a könyvnek 
azok a részei, ahol Sík Sándor a világ-
nézeti és lélektani analizis után áttér 
arra, ami vizsgált alakjainak működé-
sében művészi megnyilatkozás. Biztos 
vonásokkal rajzolja meg mindhárom 
író képzeletének alkatát és művészi 
alakítási módját. És épen ez az a 
terület, ahol legjobban érvényesül Sík 
Sándor költői mivolta. Olyan finom-
ságokat vesz észre, amelyekre kétség-
telenül a maga műhelyélményei nyi-
tot ták rá a szemét. 

Amikor például Gárdonyi elbeszélő 
modorát, epikus felépítési módját al-
kotó ízeire szedve mutatja be s amikor 
megállapítja, hogy ezek az ízek milyen 
sorrendben következnek egymásután, 
vagy amikor Ady Endre lírájának a 
régibb magyar lírával szemben mutat-
kozó lényeges belső formai különbségeit 

sorolja fel s egy igen szellemesen vá-
lasztott Petőfi-példának Ady verseivel 
való szembeállításával illusztrálja, vagy 
amikor Prohászka prózaritmusában a 
modern szabad verssel való rokonságot 
látja meg, — mind-mind olyan meg-
állapítások, amelyeket irodalomtör-
ténetírásunk alkalmasint véglegesen 
el fog fogadni. 

Különösen érdekes Ady ritmikájá-
nak fejtegetése. Ezt a sokat vitatott 
problémát a megoldáshoz juttatja kö-
zelebb Sík Sándornak ama megfigye-
lése, amely szerint Ady verselési mód-
jában két réteget kell megkülönböz-
tetni. Az egyik az alapritmus (jambus, 
vagy trocheus), a másik a moduláció, 
amely az alapritmust módosítja, vál-
toztatja. 

Ezekből a finom belső és külső 
formavizsgálatokból csak egy szem-
pont hiányzik : ez egyéni alakító 
törekvéseknek a magyar irodalom álta-
lános formai próbálkozásaiba, illetőleg 
megoldásaiba való genetikus belekap-
csolás. Az irodalomtörténet csak akkor 
igazán irodalomtörténet, ha a művészi 
intencióknak egymásba fonódó, egy-
mást folytató, egymást fejlesztő, eset-
leg egymást lerontó, de még ekkor is 
egymást magyarázó működését nem 
egy_egy íróra elszigetelten, hanem 
egész generációk artisztikus törekvései-
nek láncszemeiképen mutatja be. 

Milyen tanulságos lett volna például, 
ha Sík Sándor akkor, amikor Gárdonyi 
regényeinek egy szálból szövött alkatát 
állapítja meg, megrajzolta volna egy-
úttal — ha csak nagy vonásokban is — 
a magyar regény egyre fokozódó el-
novellásodási tendenciáját a kiegyezés 
óta. Vagy amikor Ady lírai formájáról 
megállapítja, hogy a Petőfiétől többek 
között abban is különbözik, hogy míg 
a régi lírai költeményben a mondani-
való egymásután fejlik ki, addig Ady 
már az első sorokban érezteti az egész 
mondanivalót, — milyen alkalomszerű 
lett volna ennek az újfajta lírai ki-
fejezési módnak történeti kialakulására 
is rámutatni. Hiszen a fejlődés ebben 
az irányban nálunk már a hetvenes 
években kezdődik, amikor is költőink 
a régi lírának haladó kifejezési módja 
helyett a variáló modort alkalmazzák. 

Ezek a kifogások azonban nem 
érintik Sík Sándor megállapításainak 
helyességét, csak azt akarják mondani, 
hogy könyve nyert volna, ha ezek a 
szempontok is érvényre jutnak benne. 

Végezetül rá kell mutatnunk Sík 
Sándor művének ama vonására is, 
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amely a szerzőben az erős hitéletet élő 
papot árulja el. Milyen szép például 
és az Istenkeresésnek milyen mély-
séges felfogására mutat, amikor Ady 
vallásosságát fejtegetve, ezt mondja : 
«. . . Mert sóhajt hozzá, meg is találja 
az Istent : de mert csak sóhajt, el is 
veszti megint mindig újra». Vagy a 
katholikus lelkiségnek milyen találó és 
szép kifejezése ez : «Minden, ami egy-
oldalú, minden, ami csak részlet: 
idegen és ellentétes a katholikum lel-
kének. Ahogy fel tudott venni zsidó 
isteneszmét, görög filozófiát, római 
organizáló szellemet és összhangba 
tudta hozni őket, ez mégis mérhetet-
lenül több, mint az alkotó elemek 
összesége : új szintézis, felsőbb lét-
rend, magasabb életelv, . . . az egyéni-
séget is kialakítja olyan egységgé és 
olyan gazdagsággá, amelyben elfér 
minden gondolat, minden érzés, min-
den tartalom, minden érték.» 

Galamb Sándor. 

Szakadék. Regény, írta Darkó István. 
Kassa. Kazinczy kiadóvállalat. A Stu-
dium könyvesbolt bizománya. Ha az 
elszakított magyar Felvidék mai iro-
dalmáról szó esik, a legtehetségesebb 
prózaírók között szokták emlegetni 
Darkó István nevét. Igy jókora érdek-
lődéssel vettük kezünkbe ezt a majd-
nem két és félszáz oldalas regényét, 
mely e télen jelent meg. — Darkó érde-
kes tárgyat választott. Egy háza-
suló sorban álló úriember megúnta 
Budapestnek túlságosan zsúfolt és rom-
lott életét s hogy felfrissüljön s tán 
életpárt is találjon magának, egyik fel-
vidéki barátjának látogatására megy. 
Nagy csalódások várnak reá. Egyszerű, 
idillikus boldogság helyett csupa bajra 
lel. Boldog emberek helyett csupa láza-
san ide-oda hányódó, gyötrődő lélekre 
talál, akik külsőleg nyugodt viszonyok 
között élnek ugyan, de majdnem mind-
egyikük mély sebeket visel lelke leg-
bensejében. E környezetnek ura, szol-
gája, parasztja mind beteg, belé van 
fojtva élete kisszerű zsufoltságába és 
nem látja, de nem is nagyon keresi a 
menekülés útját, mert alapjában maga 
sincsen tisztában azzal, hogy milyen 
nyomorúságos az élete. Akadnak kö-
zöttük egészen különleges, furcsa figu-
rák is, de még az egyszerűbbek is köny-
nyen kaphatók arra, hogy tőlük telhe-
tőleg bántsák és gyötörjék egymást. 
A következő pillanatban aztán meg-
békülnek, kénytelenek vele, hiszen egy-
másra vannak utalva. Az idegent, aki 

közibük vetődik, mohón adják kézről-
kézre, mindenüket kitárják előtte, de 
mindjárt megsértődnek, ha bírálatot 
látnak szemében és egységes haraggal 
űzik ki maguk közül, ha szembefordul 
velük. 

A regény hőse, Mihály, hamar tuda-
tára is ébred nagy csalódásának, de 
valami apatikus fáradtság és kíváncsi-
ság meggátolja abban, hogy egykettőre 
kereket oldjon, nem tud megszaba-
dulni ettől a furcsa társaságtól, amely-
ben végzetére egyik fővárosi futó sze-
relmi kalandjának áldozatával is talál-
kozik. Az álmaiban kívánt falusi ártat-
lanság helyett arra talál reá, akit a 
nagyváros erkölcsi romlottsága vala-
mikor karjába buktatott s akit ő min-
den felelősségérzet nélkül tett magáévá. 
De a lányról kiderül, hogy idehaza más, 
mint amilyen Pesten volt, jobb, meg-
becsülésre méltóbb és különben is egy 
derék fiúnak jegyese. De épen olyan, 
sőt még kívánatosabb, mint Pesten 
volt. Mihály furcsa játékba kezd, vissza-
hódítja a leány testét, lelkét, egy kissé 
hinni is kezd benne, majd megint meg-
csömörlik és sehogysem tudja magát 
rászánni arra, hogy feleségül kérje, de 
át sem akarja engedni. Ebben a furcsa 
tétováskodásban összeütközik a lány 
csodabogaras környezetével, amely ki-
veri a vendéglátó faluból. Fejét vesztve, 
lázas félálomban, sőt gyáván menekül. 
Rájön, hogy lehetetlenné tette magát, 
hogy eljátszotta életét és elpusztítja 
magát. 

Röviden vázolnom kellett a témát, 
hogy némi képet adjak arról, hogy 
Darkó nem sablónos témát tűzött maga 
elé. De a vázlat sovány, mert csak a 
főfonalat ragadja ki, amelybe számos 
mellékszál és epizód van beleszőve. 
Darkót csupa bonyolult lelkiállapot 
foglalkoztatja, csupa nehezen, vagy 
sehogysem megoldható lelki gyötrelem. 
Ilyen összetett lelki világot teljesen em-
berivé tenni, nehéz írói feladat. Egyes 
helyzeteit szemléletesen megrajzoln-
még könnyebb és ez az írónak nem egyi 
szer sikerült is, de igazi történését, a 
lelki folyamatok szigorú következetes-
séggel egymásból fejlődő menetét álta-
lában nem sikerült valószerűen ábrá-
zolnia. Ami regényében élményszerű-
nek látszó megfigyeléseken nyugszik, 
különben is sokkal jobb ama részeknél,, 
amelyek megalkotásánál szembe-
szökően imaginatív képzelete játszott 
inkább szerepet. Igy a regény jól meg-
látott helyzetképeknek nem ilyen jól 
összeillő mozaikjává lett. — Alakjait 
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