
E L V E K É S M Ű V E K 

Tett és irodalom. 
Hozzászólás Németh Antal: «Világnézet és irodalom» c. tanulmányához. 

«Az irodalom . . . az író világnézete révén a mindenkori élet áramkörébe 
van kapcsolva. Ez a tény egy állandóan visszatérő nagy kérdést vet f e l : 
milyen mértékben közeledjék az író az időszerű kérdésekhez vagy mennyire 
távolodjék tőlük. Vajjon feleletet adjon-e a maga világnézete szerint az előtte 
felmerülő napi problémákra, vagyis a programm-művészet zászlója alá sze-
gődj ék-e, avagy elvonuljon az élet zajától, hogy nem látva és nem hallva 
a zűrzavart, az emberiség időtlen szépségeszményein merengve alkosson-e?,..» 

Ime ezek azok a főbb kérdések, melyeket Németh Antal tömör és utat-
jelző tanulmányában elénk vetít. S ami a legnehezebb, biztos tudással és igaz 
hittel elvezet bennünket arra a tisztásra, melyet az eszmék ősvadonja re j t : 
a keresztény és nemzeti világnézethez, a művészi termelés örök-ihlető gazdag 
televényéhez. Kijelentéseihez nincs és nem is lehet hozzátennivalónk. S ha 
mégis néhány gondolatszemet iparkodunk felfűzni az alkalom e kínálkozó 
fonalára, ez semmi esetre sem a céltalan vita vagy a felesleges kiegészítés 
vágya. Szerény fejtegetésünk úgy viszonylik csak Németh Antal magvas 
megállapításaihoz, mint az egyes az «általánoshoz», vagy mint a példa a tör-
vényhez. 

«Minden nemzedék másképpen lát és másképpen érez, mint az előtte-
járó. Ez nem ,fejlődést' jelent, mint ahogyan sokan büszkén hirdetik, hanem 
folytonos, folyamatos és feltartózhatatlan változást.» 

Igy ír tanulmánya további során a Világnézet és irodalom szerzője ; 
s jelen vázlatunk is éppen ebből a tételből indul ki, hogy rámutatva az örök-
változás törvényszerűségére, mint a bezáruló kör, megint csak a kezdethez 
érjen vissza ; a kezdethez, mely változhatatlan a folyton változóban ; a kez-
dethez, vagyis az egyetemes világnézethez. 

. Talán két évtizede, hogy egy új s a régitől merőben különböző világkép 
keletkezését észlelhetjük. Mint rendesen, ezt a keletkezést is pusztulás előzte 
meg, a régi élet katasztrofális összeroppanása ; ám, hogy a pusztulást kik és 
miféle tényezők idézték elő, arról nincs biztos tudomásunk. Amiről tudunk, 
bizonyára csak külső megnyilvánulása valamilyen idősült belső bomlásnak, 
valamilyen mélyreható, lassú lélekválságnak. Fentebb törvényül állítottuk 
oda az élet folytonos, folyamatos változását; ezt a változást azonban éppen 
a folyamatosság hiánya jellemzi; ez a változás robbanás volt. A mai fiatal-
ember nem abban az arányban különbözik atyjától, mint ahogyan ez a nagy-
apától elütött. A változás tehát nem egyszerű függvénye az időnek. Az idő 
múlása csak számtani, a világkép változása ellenben mértani haladvány for-
májában történt. «A fiatal angol — írja Keyserling — jobban hasonlít a bol-
sevistához, mint viktoriánus nagyatyjához.» A helyzet tehát mindenképpen az, 
hogy új világot értünk, új embertípussal kerültünk szembe, kérdés: milyen 
a művész és a művészet életlehetősége ezekben a megváltozott keretekben. 
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Nem könnyű megmondani, a felszabadult atomcsoportok legnagyobb 
tömegükben merrefelé zúdulnak, hol találják meg látszólagos (dinamikus) 
egyensúlyukat s mikor következik el végre e cseppfolyós, zűrös világvajúdás 
kristályosodási folyamata. Mégis, ha tájékozódni óhajtunk, korunk társa-
dalmi-politikai geológiájában nagyjából háromféle rétegződést különböztet-
hetünk meg. A bolsevista-marxista rendszert, a bolsevistaellenes irányzatokat 
(fascizmus, hitlerizmus) s végül a régi élet romjait. Minden társadalmi-
politikai rendszer egyben világnézeti hovatartozandóságot is követel, pedig 
a kettő nem azonos. A világnézet mindig tágabb, egyetemesebb fogalom, 
hatalmasabb gyüjtőforma bármely politikai iránynál. A világnézetben elfér 
a politika, sőt többféle politika is elfér egyszerre ; de az igazi, élő és feszülő 
erőkkel teljes világnézetet egyetlen politikai irány szűk medrébe kényszerí-
teni annyit jelentene, mint óriásokat fektetni Prokrustes ágyába. Ezért 
találjuk feltétlenül helyénvalónak Németh Antal egy másik megjegyzését: 
«Gyakorlati értelmű célokat kitűzni és ezekért harcolni a politikusok célja 
és feladata. Csak ők hisznek abban, hogy ilyen vagy olyan izmussal meg-
válthatják népüket vagy az egész világot. Az író csak lásson és érezzen és» 
mondja el, mit lát és mit érez, mondja el úgy, hogy ezren és ezren vele lássuk 
és vele érezzük azt, amit idáig észre sem vettünk». S ez a gondolat annál is 
inkább figyelemreméltó, mert az új világ új embertípusa eleven hajlandóságot 
mutat, hogy a művésztől ú. n. programm-művészetet követeljen. 

Azok az új politikai-szellemi áramlatok ugyanis, melyek kialakulását 
fentebb körvonalaztuk, minden antagonizmusnak ellenére is, arcukon nem 
egy hasonló vagy közös vonást hordanak ; ezek egyike a nagyobb közössé-
gekre (faji vagy osztályközösségekre) való törekvés, másika pedig az egy-
séges embertípus kitermelése. Ez az új embertípus nyersebb, mozgékonyabb, 
egyszerűbb az előttejáró nemzedéknél. Jobb-e, rosszabb-e, «más kérdés. 
Tény, hogy nem esztéta» és nem «gondolkozó». Az esztétával szemben inkább 
a boxbajnokra emlékeztet. Lelki kultúrájánál fejlettebb a testi kultúrája. 
A művészet alig vagy egyáltalán nem érdekli. Gépekért, sportért rajong. 
De az új típus tömegtengerében éppen egységességénél fogva inkább fellel-
hető a nagyobb emberközösségekbe olvadás vágya és lehetősége. Vezető kép-
viselőiben pedig elég az elszántság és hősiesség, hogy vérből, könnyből és sárból 
új világot gyúrjanak maguknak s ha kell, milliókat vessenek oda elképesztő 
kísérletekért. Az új ember — röviden — a tettek embere. 

Nem célunk, hogy halmozzuk az ismertető jeleket az új világ új típusá-
ról. Ez az arc mind élesebben bontakozik elénk ; népgyűléseken, felvonulá-
sokon, motorkerékpáron, sportünnepélyeken látjuk. De látjuk az élettel 
vívott nehéz harcaiban is, a munkanélküliek milliós szürke hadseregében. 
Csoda-e, ha abban az új világban, melyet az új ember teremt vagy legalábbis 
iparkodik megteremteni, a mult művésze valahogy-furcsán, máról-holnapra 
talajtalanná vált? Ha az új rend, mely az egység épületét rakja, szükségképpen 
a gépművészeteknek kedvez ; annak a technikai erőnek, mely felfokozza és 
elröpíti az emberi szót, hogy egyszerre százezren értsék? 

Előállhatunk-e most a latin költő büszke jelszavával: «equitibus cano?» 
Az új ember annyira benneél e sajátos módon «mozgalmas» korszak 

forgatagában, hogy a művésztől, ha egyáltalán megtűri a művészt, akkor 
olyan művészetet követel, mely ezt a célzatos «agilitást» továbblendíti. Más-
szóval : olyan művészetet, mely a «tett» hatalmát és szükségét üvölti ; amely 
maga a «tett» ! 
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Tett-művészet! 
Mikor igényelheti magának műalkotás s különöskép írói műalkotás 

e paradox-terminust? 
A régmultban hősök és királyok, Hektorok és Odisszeuszok voltak 

a tettek művelői, az óvatos nyomorékok, a versfaragók pedig csupán alázatos 
figyelői lehettek regés történelemcsinálóknak. Az újkor azután felrobbantja 
e megszokott hierarchiát. A könyv már helyet követel urának, az írástudó-
nak, a királyok asztalánál. S végül a X I X . században, mikor a műveltség 
széles elterjedése az élet jelentős tényezőjévé emeli a könyvet, az író is kilép 
a személytelenség homályából, arca mindinkább egyénivé tisztul s jellemző 
vonásaiban a kor vetületét adja. Szinte a szemünk láttára teljesedik ki egy 
rejtélyes átlényegülés : az író mintegy azonossá válik hőseivel. Tett és hős : 
benne és műveiben nyer igazolást, értelmet és halhatatlanságot. Az új városi-
polgári élet számtalan figuráját Dickens teremtő mosolya dédelgeti át a jöven-
dőbe ; Julien Sorel tetteit Stendhal akarata feszíti s a Goriot-k és Birotteauk-
betűélete mögött ott hömpölyög és hullámzik a barátcsuhás Balzac csodá-
latos ereje . . . S bármint vélekedjék is a gépek mai embere apái századairól, 
bízvást mondhatjuk, hogy egy Goethével, egy Petőfivel, egy Balzac-kal 
olyan csúcsokon járt az emberi elme, amelyek felé most s talán még nagyon 
sokáig csak vágyódásunk repülőgépével közeledhetünk. Valamennyi számot-
tevő európai irodalom ekkor éli aranykorát. Csodálkozhatunk-e, ha ez a nagy 
és fejlett művészet valósággal öncélúvá terebélyesedik ; hogy akadnak rajon-
gók, akik ezt a ragyogó művészetet bizonyos értelemben «önmagáért» mű-
velik? Ma már azon ámulunk, hogyan lehetett színházi bemutatóból, tárlat-
ból, irodalmi harcból hírlapi szenzáció. Puhának és ernyedtnek érezzük a kart, 
mely Perikies Athenjévé iparkodott átgyúrni egész Európát. 

A világháború utolsó éveiben, a forradalmi hullámverések idején dob-
ban meg először az új ember lépte s nyomán a kiáltványok özöne harsogja 
a régi szellemi élet halálos ítéletét. Az «individualista-polgári» művészet közön-
séges pepecselés. Új, hitet sugárzó, «kollekív» művészetet az új embernek, 
az «aktivista kollektív-individuumnak» ! A szocialista művész nem azért alkot, 
hogy szépet alkosson, hanem azért, mert hisz önmagában s az általa fölfedett 
életfejlődésben s ennek a fejlődésnek a dokumentálását akarja. Azonban 
mindez elmélet csupán. A forradalom első évei lázas formakereséssel mulnak : 
imazsinizmus, expresszionizmus, biokozmizmus, formlibrizmus s az új «mű-
vészet» friss «termeivényeit» a tömeg röheje fogadja. 

Ma még, ismételjük, túlságosan messze vagyunk a biztos ítéletalkotás 
nyugalmi helyzetétől. A világ folytonosan ujjáteremtődik. S ha nem is tesz-
szük magunkévá a fiatal művészforradalmárok haragos jelszavait, meg kell 
értenünk a kor dalát: az ember utat és irányt keres. És éppen ezért nem 
azonosíthatjuk magunkat a multtal sem, mely első ocsúdása óta visszajár vá-
dolni, csak ú. n. «jó» művészetet ismer s egy világrengés közepette szemünket 
elvont általános «igazságok» felé akarja fordítani. Mi valljuk, mert vallanunk 
kell, hogy van külön magyar glóbusz és külön magyar fájdalom. A jelenben 
élünk és tudjuk, a történelem kereke sohasem gördül visszafelé. Mi Eötvös 
József báró igazával tartunk: «A költészet kedves játékká aljasul, ha a kor 
nagy érdekeitől különválva, nem a létező hibák orvoslása, nem az érzelmek 
nemesítése után fárad». A jelenben élünk és a jelennek élünk, hogy megteremt-
hessük a jövő alapjait. 

Hol van hát az igazság? 
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Ha valóban törvény az örök változás törvénye, akkor az új ember és 
az «Új» világ csak átmenet, csak csira, melyben a holnap szunnyad. Azok 
a nyers és fiatal barbárok, akik átvették apáik örökét s rendet akarnak for-
málni a zűrzavarból, holnap másnak adják át a terhet. Elszánt munka zúg 
körülöttünk: a tettek korát éljük. Félreálljon-e a művész ebből a jövőépítés-
ből? Elhallgasson-e a lélek szava az izmok feszülése közben? Nem kell-e 
a faji lélek szavának; a költőnek hangosabban szólnia, mikor zártabbak 
a fülek, keményebbek a szívek? Ám honnan merítsen erőt és bátorságot, ha 
maga is tántorog? 

Életünk «napi problémái», — hirdeti tanulmánya során Németh Antal, — 
«semmi féle emberi programm alapján meg nem oldhatók. A legmaibb, a leg-
modernebb, a legradikálisabb életszemlélet, mely a millió-arcú életszfinksz 
minden rejtélyét meg tudja oldani, a krisztusi világnézet». 

Ez az igazság. 
S ha igaz az, hogy új középkor szakad ránk a «bellum omnium contra 

omnes» nyomasztó káoszával, e félelmetes világban mi lehet a költő eszköze 
és hivatása? 

A X I X . század pogány birodalma már felbomlott s romjaiból új kör-
vonlak bontakoznak. 

De a költő, mint a kódex-rajzolgató régi barátok, szerény mécsesével 
— az igével és az értelemmel — apró csillagokat gyujt a nagy süket és irány-
talan éjszakában. 

Szakáts László. 

Arany János balladái, Buday 
György fametszetű illusztrációival. 
Az Erdélyi Szépmíves Céh kiadása, 
Kolozsvár, 1933. 

Már kezdjük megszokni, hogy a 
Szépmíves Céh kiadványai, midőn 
mondanivalójukkal új irodalmunk-
nak nem egyszer legszebb darabjait 
adják, ugyanakkor a magyar könyv-
művészet példaképei közé tartoznak. 
Ha bibliofilcsemege volt eddig is a 
Szépmíves Céh minden egyes kiad-
ványa, kétszeresen az ez az új kötet, 
mellyel Arany János szellemének 
hódolnak az erdélyiek. Buday György 
fametszetei a legszebb magyar köny-
vek sorába emelik. Egyoldalúak vol-
nánk azonban, hacsak bibliofil je-
lentőséget tulajdonítanánk ennek a 
könyvnek. Élmény ez az olvasónak, 
aki szereti Arany János balladáit, él-
ménye az irodalomkutatónak, aki 
Arany kötészetének háború utáni 
ujraéledését tanulmányozza és nem 
utoljára élmény a magyar grafika 
kedvelőinek és a művészetkritikusok-

nak, akik ennek az egyenes vonalban 
fölfelé ívelő pályájú fiatal fametsző-
nek, Buday Györgynek művészi fejlő-
dését figyelemmel kísérik. 

A magyar népballadák legdúsabb 
termőföldjének reprezentatív kiadó-
vállalatát tudatos szempontok ve-
zették, midőn a balladákat adta ki 
Arany munkáiból. S Buday György, 
akinek minden eddigi munkája is 
komor, szinte tragikus színezetű, 
lelki habitusának megfelelőbb illusz-
trációs anyagot nem választhatott 
volna Arany János balladáinál. Ezek 
a fametszetek szerzőjük rövid, de 
sikerekben dús pályájának legéret-
tebb alkotásait nyujtják. Szinte azt 
volna kedvem mondani, hogy újra-
értékelik Arany balladáit, valósággal 
adatokat szolgáltatnak egy minde-
nestől mai látású művész alkotásain 
keresztül Arany mai értelmének meg-
fogalmazásához. Zichy Mihály kor-
társlátásának perspektiváján túl mai 
Aranyt mutatnak be ezek a metszetek. 
Míg Zichy patétikus képei valósággal 
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apró mozaikokra darabolják fel az 
egyes balladákat, addig Buday min-
den kompoziciója szintétikus jellegű. 
A tragikumot érzékeltetik ezek a ké-
pek, kiemelve a költemény leglénye-
gét egy összefoglaló mozzanat meglá-
tásában. Ahogy fekete-fehér körvona-
lai megelevenítik a késő lemenő nap-
nál is sulykoló, megbomlott, gyilkos 
Ágnes asszony-t: ebben az egy mozza-
natban szünoptizálva van az egész 
költemény lényege. Ugyanígy a 
Szondi két apródja-ban, ahogy a mon-
danivalót valósággal a két apród ma-
gáramaradt, elhagyott alakjára szű-
kíti a háttér pislákoló ünnepi fényé-
vel. Vagy a Hídavatás-ból is egyet-
len tragikus víziót tárva elénk: a 
nyugodt, szinte hívogató Duna fe-
lett, a vázlatos hidon komor gyász-
menetben vonulnak az öngyilkosok. 
Buday anyagszerű famatszettech-
nikája nem ad aprólékos részletezést, 
de ez a nem részletező, mondhatnánk 
balladás jellegű grafikusművészet 
Arany költeményeinek igazán lénye-
gét juttatja kifejezésre. Ahogy az 
Árva fiú mondanivalóját a maga tel-
jes egészében fára vetíti, az elgondo-
lás megkapó elevenereje szinte a ha-
láltáncok, a bruegheli kimérikus 
burázatok levegőjét juttatja eszükbe, 
A balladák drámai megelevítésének 
igazi mestere Buday. A bosszúálló 
Zách Felicián hatalmas lesujtó moz-
dulata monumentális hatású. Az 
Arany-költemény komor levegője nyi-
latkozik meg az Ünneprontók és a 
Tengerihántás illusztrációjában ép-
úgy, mint a Szőke Panná-ban, vala-
mint a Walesi bárdok-ban. Ez utóbbi-
nál Buday mintegy megfordítja Arany 
szimbolumát. Osztrák császári ko-
rona van az ő Edward királya fején 
és ahogy a ló ügető patái mögött fel-
rémlenek az alföldi magyar tanyák, 
nem kell sok tétovázás, hogy meg-
érezzük a fametszőművész mai láto-
mását. Felemeli Arany szimbolumá-
nak fátylát, hogy 1933 számára met-

szen fába újabb szimbólumot. De ha 
a tragikum illusztrálása áll is Buday 
énjéhez legközelebb, annyira válto-
zatos az ő művészi képessége, hogy a 
nagyszerű aranyjánosi humorral meg-
írt víg balladához, a Pázmány lovag-
hoz a kötet egyik legszebb metszetét 
készítette. 

Vessünk egy rövid pillantást 
ezekre a metszetekre Buday fa-
metszőtechnikája szempontjából is. 
Nem kell hangsúlyoznunk, hogy a 
fametszet az a grafikai eljárás, amely 
leganyagszerűbben felel meg a könyv-
illusztrálás szempontjának, legköze-
lebb állván a könyv jelleméhez, a be-
tűk vonalvilágához. Ezért a legtel-
jesebb könyvdíszítés is egyúttal a fa-
metszetű illusztráció. Nem véletlen, 
hogy a könyvnyomtatás kezdőkorá-
nak illusztrációiban is nagyot alkotó 
művészei, a Dürer-ek, a Holbein-ek 
és a nagy olaszok is öntudatosan eh-
hez a grafikai eljáráshoz fordultak. 
Buday e művészeti lehetőségben olyan 
eredeti stílust teremtett magának, 
amely határozott, átütőerejű tehet-
ségről tanuskodik. A XV . század 
nagyjai, elsősorban az olaszok, főként 
konturokkal dolgoztak, árnyékhatá-
sokra alig törekedtek. Ezzel szemben 
Buday legfőbb ereje az árnyék és 
fényhatások területén van. Első nagy-
sikerű munkája, a Boldogasszony bú-
csúja c. képregény megjelenése óta 
is folytonosan tökéletesíti ezt a mű-
vészi eszközt. Az érzelmi momentu-
mok legkülönfélébb változatait ké-
pes vele megoldani. Majdnem min-
den metszeténél megfigyelhetjük ezt, 
de külön érdemes kiemelni a Both 
bajnok özvegyé-t, melynek szemlélete-
kor az az érzésünk támad, hogy a két 
színlehetőséggel dolgozó fametszet-
nél nála ezek a fény és árnyéksuga-
rak adják a többi szin hiányát pótoló 
érzelmi variációkat. 

Az a mély kifejezőerő, amely 
Buday művészetét jellemzi, eleven 
életet, lüktetést ad munkáinak. Min-
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den egyes darabja izzó élettől van 
áthatva. Azt a tökéletes mozgást, 
amit a nagyszerűen megrajzolt, he-
gyes-völgyes tájak felett átívelő ga-
lambban realizál Mátyás anyja levelé-
vel csak igazán hivatottak tudnak 
keresztülvinni. 

* 
Túl minden eddigi szemponton, 

ennek a könyvnek hivatása van Er-
délyben. Évekkel ezelőtt elhatározta 
a Szépmíves Céh, hogy irodalmunk 
klasszikusait olcsó és népszerű kiadá-
sok formájában fogja eljuttatni az 
ifjúság és a nép közé. Ez a szép terv 
mindeddig késett. Most, mint halljuk, 
a rendes kiadás mellett olcsó példá-
nyokat is nyomat a balladákból a 
Céh. Ezzel először valósítva meg régi 
szándékát, melyet, reméljük, hogy 
klasszikusaink újabb kötetei fognak 
követni. 

Szeged. Tolnai Gábor. 

Hegedüs Lóránt: Gróf Széchenyi 
István regénye és éjszakája. (Bpest, 
1933. Athenaeum. 326 1. 15 mellék-
let. 8°.) 

A könyv, amint azt az illusztris 
szerző, közéletünk sokoldalú mun-
kása, a bevezető sorokban igen helye-
sen írja, Széchenyi életének és éjsza-
kájának regénye, fantasztikus káprá-
zat, mely egyben igaz és való. Ezek 
a szavak rávilágítanak a mű termé-
szetére. A műfaj a regényé, a fel-
dolgozást a szépíró és a költőlélek 
intuíciója irányította, azonban ra-
gaszkodik az igazsághoz, az igazság 
hitelére számít. Ez a műfaj koránt-
sem új, a feldolgozás módja sem, sőt 
a célkitűzés is mindennapos. Azok-
ban a korokban, mint a miénk is, 
amelyekben az emberek mintegy biza-
kodást keresőn szomjasan fordulnak 
a történelem kútfejéhez, fellendül a 
történelmi események, nagy életek 
szépirodalmi könnyedséggel olvas-
ható, a tudós köteles szárazságától 
mentes, líraian átélt s mégis a való-

ság keretein belül maradó előadása. 
Hegedüs is ennek a műfajnak áldo-
zott Széchenyi könyvével s ezzel két-
ségtelenül széleskörű közszükségletet 
elégített ki s hatása valószínűen mé-
lyebb és továbbtartó lesz, mint azoké 
a céhbeli historikusokké, akik lírá-
tól és intuíciótól mentesen, talán na-
gyobb objektivitással, de kevesebb 
beleéléssel kísértik megeleveníteni a 
«legnagyobb magyart». 

Egy könyvet úgy kell venni, amint 
iródott. Ez a könyv regény, törté-
nelmi regény, majdnem történelem. 
Ez a könyv pontosan az, aminek a 
szerzője szánta. Ez pedig a legtöbb, 
amit egy szerző elérhet. Hegedüs nem 
történelmet akart írni regény formá-
ban, ami képtelenség lenne, sem me-
rőben csak regényt, amely fedi az 
életet; hanem harcos, meggyőző, 
lírai, lélektől-lélekig ható, az élet ele-
ven erejével ható életátélést, beszá-
molót egy Széchenyi-élményről, 
amely már-már történelem ! Ez a cél 
sikerült! Emberi, őszinte, mélyen át-
élt Széchenyi-élményt kaptunk Hege-
düstől s bár a kép, amit kapunk, itt-
ott igen egyéni, ezt nem rójuk fel a 
szerzőnek, mert minden élmény az 
egyénen át születik meg s így magán 
viseli szülő egyéne jellegét. Ez a 
könyv nem volna igaz könyv, ha nem 
így íródott volna meg és nem ezt a 
Széchenyit adná, amit ad. 

A könyv körül széles irodalmi vita 
támadt. Volt céhbeli historikus, aki 
a hivatásos történész felkészültségé-
nek vértezetével vizsgálta a könyvet, 
mintha az legalább is rigorozumnak 
készült volna valamilyen történészi 
tudományos grádus elérésére. Ennek 
megfelelően tollhegyre tűzött a könyv-
ből felfogásokat, meglátásokat, kö-
vetkeztetéseket, megállapításokat, 
módszertani hibákat. Azt hiszem, 
helytelen az ilyen eljárás. Ezt a köny-
vet nem szánták tudományos törté-
nelmi munkának, bár a szerző anyag-
ismeretével ennek a megírását is meg-
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kísérelhette volna, amit azonban he-
lyes önkritikával nem tett meg s így 
sokkal értékesebbet alkotott, mint 
úgy alkothatott volna. Hegedüs sajá-
tos, érdekes és szimpatikus Széchenyi-
élményét nem szabad lehetetleníteni 
azzal, hogy nem élménynek, hanem 
objektív analitikus, majd szintetikus 
műhelymunka eredményének akarjuk 
feltüntetni. Igenis, ez a könyv vallo-
más, líra, eddig a legnagyobb és 
Gyulai Pálé után a legeredetibb vallo-
más Széchenyiről, amelyet szeren-
csénkre egy korántsem mindennapi 
ember vetített ki magából. 

Ugyan a legtöbb olvasó fog találni 
a könyvben részleteket, amelyek nem 
fognak egyezni az ő élmény-Széchenyi 
képével, vagy tárgyi ismeretével. Ez 
azonban mégsem fogja lerontani azt 
a hatást, amelyet az egységes be-
nyomás, az egységes kép fog benne 
okvetlenül kiváltani. Emberibben 
Széchenyit még senki sem hozta közel 
hozzánk, emberekhez, egy kései kor 
embereihez. Hegedüs Széchenyije 
nem programm, nem jelszó, mint a 
legtöbb eddig elénk rekonstruált Szé-
chenyi, hanem küzdő, törekvő, oly-
kor tévedő, emberi gyengéktől nem 
mentes ember, aki annyira ember, 
hogy soha sem ismerhető meg telje-
sen. Lehet, hogy helyesen tételezzünk 
fel lelkében valamit, de soha sem tud-
juk azt tárgyszerűen igazolni is. He-
gedüs Széchenyiével lehet vitázni, 

szembeszállni, helyeselni neki. Olva-
sás közben helyeselhetünk a szerző-
vel, vagy tiltakozhatunk, ha ép mi 
is úgy érezzük, vagy pedig máskép 
véljük ismerni Széchenyit. Ez a 
könyv a mi líránkat is felszabadítja. 
És ez igen-igen ritka jelenség komo-
lyabb tárgyú könyveknél. A ridegen 
tudományos Széchenyi-könyveknél el 
kell fogadnunk, amit olvasunk s ha 
tiltakozunk egy-egy megállapítás el-
len, akkor az egész koncepció iránt 
meginog a bizalmunk. Hegedüs köny-
vében, ha kételyeink merülnek fel, 
nem a tekintélytiszteletet követelő 
objektív megállapítás ellen lázadunk, 
hanem a más összetevésű léleknek a 
miénktől elütő élményével helyezke-
dünk szembe. Élmények elfogadása 
pedig igazán nem kötelező. 

Mivel ez a lírai írás mindenkit 
egyéni átélésre, egyéni Széchenyi-
élmény kialakítására késztet, sokkal 
hasznosabb és szeretetreméltóbb, 
mintha objektivitásával és megingat-
hatatlannak hitt, esetleg téves meg-
állapításaival akarna meggyőzni. Úgy 
nem győzne meg, így lefegyverez s 
végül is majdnem arra az eredményre 
jutunk az összbenyomásban, minden 
részleteltérés mellett is, mint a szerző.. 
Ezt az őszinte könyvet azzal a tiszte-
lettel forgatom, amelyet minden nagy 
emberi élményben való osztozás ki-
vált belőlem. Asztalos Miklós. 

Augusztusi számunk film-rovatának «Camicia nera» c. főcikkét 

Miskolczy Gyula, a római Magyar Intézet igazgatója írta. 


