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S U R Á N Y I M I K L Ó S . 
Irta: Brisits Frigyes. 

APÉCSI KÖZLÖNY 1902 június 4—5. számában, az ekkor Pécsett 
szereplő Miss Duncan-ról, a világhírű «kaliforniai Terpsichoré»-ról 
a vidéki lapokban szokatlanul feltűnő költőiséggel és művészettel 

megírt «tárca» jelent meg Sigma aláírással. A tanulmánynak is beillő cikk-
sorozat írójának nemcsak rendkívül finom érzékléséről tanuskodik, hanem 
az élménytartalmat meglepő tudással és gazdag esztétizmussal gazdagító 
újszerű ízlésmódját is mutatja. Szinte meglepően hat az a zsúfolt sokoldalú-
ság, melyben egymáson hullámzik át az írónak, a műélvezőnek, a kritikus-
nak más és más irányból áradó meleg fényvetése, melynek özönében pazar 
koloratúrát és beállítást kap Miss Duncan táncművészete, mely egyéni 
stílusával éppen annyi csodálatot, mint idegenszerűséget ébresztett Pécs 
város lakóiban. A szépség e szomjas rajongását, a műveltség-árasztás e 
gazdag felszerelését azonban egész különös elborulással vonja be valami 
fáradt szomorúság, mely más természetű, mint a szépség-érzés nyomán 
önkéntelenül is feltörő s az elérhetetlenséget vagy eltűnést melancholiával 
kitöltő elcsüggedés leverő érzése. Ebben talán van része a filozófiai szem-
lélődésnek, a századforduló korhangulatának, a talán egy kissé tettető lelki 
magatartásnak, avagy az ezidőtájt divatos tolsztojánus világnézeti póznak. 
«Az élet szomorú s az emberek is nagyon szomorúak» — hangzik a tárcák 
tanítása. Akármire gondolunk, mindenképen meglepődünk, ha megtudjuk, 
hogy a Sigma álnév alatt egy húszéves joghallgató rejtőzik, akinél az iroda-
lom csak kedvtelés, maga-keresés, még nem hivatás : Surányi Miklós. 

Tizennégy év telt el a Miss Duncan megírása és Surányi Miklós első 
regényének: A trianoni pává-nak megjelenése között. Ami közbeesőleg 
életére jellemző adat, az szinte az igénytelenségig kevés. A pécsi halk, hagyo-
mányoktól áthatot t éveket Budapest váltja fel, lázasan foglalkoztató zsur-
naliszta, világvárosi izgalmaival. Irodalmi kultúrája már régen világirodalmi 
körű volt, ezt azonban eddig észrevétlen benyomásaival keretezte, át- és 
átszőtte Pécs történelmi levegője, lépten-nyomon multhoz fűződő emlék-
világa. Élményösszetétele már itt kap olyan sajátos jelleget, melyet későbbi 
fejlődése során sem tudott soha elveszíteni. Hogy Budapest ezt az egyrészt 
történelemből, másrészt szenvedélyes életérzésből szövődő élmény-módot 
miként bontotta fel, milyen új anyagot öntött bele, hogyan módosította, 
fokozta, közvetlenül alig mutatható ki. Surányi Miklós is alig adhatott erről 
számot. Mármarosszigetre kerül, megyei levéltáros lesz. Belső egyéniségének 
érő, alakító erőire másfél évtizedig ráborul a magány és a történelmi multba 
elmerülő eszmélkedés és kutatás rejtett csendje. 

Körülötte pedig ezalatt új formai törekvések útjára lépett és elvál-
tozott a magyar irodalom arculata. Mikszáth Kálmán anekdótázó, boldog 
irodalmi Magyarországából lassan kezdett elfogyni az öröm olaja. Herczeg 
Ferenc tekintete kritikus lett és az új századba lépő magyarság lelki problé-
máin, mint sötéten meghasadó rianásokon át mutatta meg a magyar élet 
történelmi válságát. Gárdonyi Géza a mult világosságát ébreszti fel s a 
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világváros kultúr-lelkével szemben a magyar parasztlélek naiv szépségeihez 
menti vivódó spiritualizmusát. A budapesti zsurnalizmus új életízű, ideges 
feszültségű ihletkörből sarjaztat ki szokatlan lelki küzdelmektől terhes iro-
dalmat. Az orosz lélek Gorkijban még egyszer fellobbantja rejtelmes tüzét 
a magyar színpadon, helyébe azonban Ibsen és Hauptmann szociális igéi 
kerülnek s prófétai szerepet osztanak ki a dráma irányának, időnként át-
engedvén helyüket Strindberg gyilkos kacagásának. Zola naturalizmusának 
sírkövét nem bírja ki soká az alája temetett képzelet, Wilde élet-láza friss 
színekkel gyullad fel tékozló lángelméjének esztétizmusán. És Nietzsche 
csodálatos nyelvének zenéjétől kísérve indul el emberfölötti útjára egy 
újszerű lázadással teremteni akaró embertípus. A magyar irodalmi élet a 
nyugati irodalmi hatások áramlásában áll. Felbomlik, megváltozik a XIX. szá-
zad esztétikai hagyományának elméleti és szellemi öröksége, lelket cserél 
az irodalom. A már Arany életében fel-feltünedező ellentétek programszerű 
nyilvánosságot kapnak : irodalomújító igénnyel lép fel és zajlik le a Nyugat 
mozgalma. Irodalmi nyelvteremtés, tárgylátás, anyagkezelés, módszerek, 
megoldások, világnézetek, hagyománytörés és irányítás felizgatott, új hullám-
zásának vizein keresi magát a magyar líra, dráma és regény, egyelőre maga 
sem tudva azt, mi fontosabb : a mi? vagy a hogyan?, az írói én korlátlan 
kifejezése, avagy a műalkotás. 

Vajjon Surányi Miklós, ha magányából kilép, hová fog csatlakozni? 
Meglesz-e még tartó súlya, az a történelmi fedezet, mely Pécs antik köveiből 
szállott lelkére? Avagy szabadon bontja ki képzeletét és érzéseit, hogy mint 
egy magyar Wilde szellemének kihült csillagaival ékesítse fel a világot? 
Pesszimista lesz-e, avagy optimista, hogy késői igazolását adja az irodalomba 
lépő ifjúkori ítéletének : Az élet szomorú s az emberek is nagyon szomorúak? 
Hagyományt folytat-e majd, avagy merőben új világot fog-e teremteni? 

Surányi Miklós első regényének : A trianoni pává-nak megjelenése 
nagy irodalmi meglepetés volt. A könyv valami olyat hozott, ami után 
a magyar közönség, kifárasztva a századeleji regények nagyon is egyoldalú 
lélektani kísérleteitől, már régen vágyódott: magyar táj hangulatú és leve-
gőjű mesét. A regény tehát újra a mese bűbájos szőttesének aranyában 
ragyog ! Ismét uralomra kerül a képzelet s a könyvhöz azzal a vággyal 
lehet nyúlni, hogy abban az ember megpihenhet s nem mint az élet legyő-
zöttje kaphatja magát vissza, tudatosított problémáinak kínjaira szétszedve. 
Mintha megint folytatódnék Jókai meseszála, melyet Herczeg sodort tovább, 
de aztán elejtett s a háború valóságaitól megriasztott közönség egy újon-
nan berendezett romantikus palota bűvös világában találna megnyugvást 
és felüdülést. A közönség így hitte s a látszat első varázsa szerint igaza is 
volt. Ezért is fogadta Surányit oly gyorsan szívébe. 

Valóban A trianoni páva sok rokonságot tüntet fel Herczeg irodaimi-
ságával s mutatja, hogy szerzője őt kívánja folytatni. Volt azonban már 
ennek a regénynek sok olyan vonása, mely habár mégcsak vázlatosan, sejt-
tetően, de már Surányi egyéniségét, az ő ujságát jelezte. A művelődéstörté-
neti háttér gazdag színhangulata, a fojtott erotika rejtetten fuvalló melege, 
a képzelet szokatlanul dús, dekoratív pompája, a dialektika éles és rideg 
fölénye, bravúros mesterkedései párbeszédekben csak úgy, mint helyzetek 
teremtésében, amelyek a képzelet minden ragyogása ellenére is intellek-
tualizálják a regénymese menetét, — mindezek Surányinak csak magára 
valló jellemét hordozták és megszabták fejlődése jövendő útját . Legnagyobb 
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érdekessége és egy pályakezdetnek ritkán kijáró értéke azonban nem ez volt. 
Surányi, bár Herczeg nyomaiba lépett, azonban a regény európai történeté-
nek elméletileg levont tanulságával és reform-vágyával jött. Csak író akart 
lenni s csak regényt akart írni. Fel szerette volna szabadítani a regényt 
attól az alkalmi elnyomásból és kiszolgáltatottságból, melybe a különböző 
«izmusok» elméletei deduktív módszerrel belesodorták, másodrendű szerepre 
kényszerítették és így kifosztották annak a lehetőségétől, hogy csak az 
legyen, aminek egyedül szabad és kell lennie. Flaubert l 'art pour l'art-ja 
támad fel lelke előtt s vele akarja megtisztítani a regény kaotikus fogalmát 
s ezt visszaadni irodalmi tisztaságának. Rajta keresztül rajzolja meg az író 
ideálját : «Nem pártember, nem moralista, nem kritikus, nem próféta, nem 
szónok, nem agitátor, nem vezér, nem közkatona, nem vallásalapító és nem 
hívő, csak író. Agya, szíve, véredényei, érzékszervei, szeme, füle csak arra 
valók, hogy felfogjanak és visszaadjanak. Egy élő, hatalmas, háborgó, viha-
ros tenger. Mégis a nap, a hold, a csillagok, a rajta himbálódzó hajók, a 
beléje néző hegyek, a parti városok, a városokban nyüzsgő emberek s min-
denekfelett az emberekben lakozó szenvedő, vérző, csetlő-botló, síró lélek 
fenséges, végtelen tükre». (Eliziumi mezőkön. 1924. 22—23. l.) Surányi, 
mint látszik, nem egészen Flaubert-követő, aki előtt minden csak a mű 
volt, az író nem számított. De az ő útvonalán halad, amikor az irodalom 
elvszerű, sőt önelvű rehabilitációjára törekszik, így akarja az időszerűség 
pillanatnyi szolgálatából az örök emberi mindig érvényes magaslataira föl-
emelni. S ámbár így az életet jobban hangsúlyozza, mint az írót, ezzel viszont 
meg szeretné védeni az irodalmat ama vádak ellen, melyeket Tolsztoj és 
Anatole France emeltek éppen az irodalom ellen azon a címen, hogy elron-
totta az életet és megszaporította a gonosztevők és bűnök számát a világon. 
«Előbb van az élet — hangzik Surányi védelme —, előbb vannak a tények, 
aztán ballag utána a tudomány és szépirodalom. A művész csak megjelenít, 
mint a történettudomány. Az irodalom csak regisztrál, felfedez, dedukál és 
általánosít, akárcsak a szociológia vagy a statisztika.» (U. o. 37. 1.) 

Surányi nem tudott következetes lenni elméletéhez, aminthogy nem 
is lehetett. Be kellett látnia, hogy az irodalom sohasem lehet pontos egyen-
lete az életnek a nélkül, hogy vereségévé ne válnék azonnal önmagának. 
Az irodalom magasabb valóság, mint az, amely az életben található. S min-
den író már felfogó és kifejező formáinak adott különbözősége szerint is, 
akarva nem akarva, másként tükrözi a világot, ha nem is ad ennek ábrázo-
lásához semmit sem hozzá a maga egyéniségéből. Mégis Surányit elmélete 
kötötte annyiban, hogy passzív volt az élettel szemben. Ilyennek mutat-
kozik történelmi regényeiben, A szent hegy-ben és A nápolyi asszony-ban. 
A passzivitás azonban nem kedvező lelki állapot, ha nem személytelenséget, 
hanem temperamentumot jelent. Surányinál pedig minden lobogó vér-
mérsékletének s ettől táplált lírai képzeletének forró hőfokában él. Ezért 
lesz az ő regényanyaga, melyhez legszívesebben nyúl, az a kor, melynek nagy 
szenvedélyei vannak : a késői középkor, a renaissance, a barokk, vagy a 
magyar romantika exaltált százada. Embereinek lényegét is szenvedélyes 
pillanatokban olvasztja fel. Történelmi erőket nem ismer, csak viszonyokat, 
melyek erősebbek és győzedelmesebbek, mint az életnek akármilyen erkölcsi 
vagy magasabbrendű gondolata. Alakjai ezért lesznek inkább az irracionális 
körülmények áldozatai, mint bukásukban vagy sorsukban megnagyobbodó 
eszmei vagy etikai hősök, nem tudnak nevetni, de tragikusan nagyszerűek 
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sem tudnak lenni. Ebben kell okát keresnünk annak, hogy történeti regé-
nyein miért borong át jobban az egyetemes lét-hangulat, mint a kor problé-
máinak belső indulata. Világnézeti választóvize nincsen, az élet berendezé-
sére nincs nagy skálája, mindent a vér és a kenyér lázas és gyötrődő útján 
vezet le, ezért nem talál és nem is ad jobb vagy biztatóbb megoldást annál, 
mint amit sorsszerűen tud nyujtani. E sorsukban magukra maradt emberek 
lelki rajzában és elemzésében ragyog fel azonban legvonzóbban Surányi írói 
virtuozitása. Néhol talán kelleténél több anakronisztikus kínt és válságot 
vegyít bele alakjai lelki vívódásába, de olyan finomságokat lát meg és elemez 
ki, amelyek írói művészetének legszebb dicsőségéhez fognak tartozni min-
denkor. Nem is mindig a jelentőségüknél vagy szerepüknél nagy jellemek 
ábrázolásában jut el képességeinek legmagasabb fokára. Amikor mindig 
patétikus képzelete egy kissé elcsitul, látásáról lehűl a forróság, egyszerű és 
nyugodt lesz, akkor ad igazi remeket. A bécsi kapuban őrt álló két székely 
katona alakját aligha lehet valaha is elfelejteni. 

Egyébként is szereti az epizódokat. Néha talán nagyon is megterheli 
esemény-részleteikkel kompozícióját, úgyhogy ezek súlyától meglazul és szét-
esik cselekvényének egysége, szilárd összefüggése. Ez a folytonos cselekmény-
duzzasztás sokszor azonban csak illúzió. Alapjában nincs mögötte más, mint 
szenvedélyes hangulati fűtöttség, a képzelet színeinek önmagukat kiélő pom-
pája, a szavak ékköveinek csillámló sodra, úgyhogy az események sokszor 
nem is a maguk logikai irányvonalán haladnak, hanem a stílus aranyló felhő-
zetébe burkolva, a képzelet mámorától hajtva úsznak, lebegnek tova. 

Igen, Surányi, a stílusművész, így takarja el vagy talán így felejteti 
el a regényíró fel-feltűnő hiányait. Irni azonban nagyszerűen tud. Nyelve 
nem magyaros ízű, nem is naív, mindig rendkívül kulturált, analitikus erejű 
és gondozott. Néha terjengős, mintha történetíró lenne, máskor zsúfoltan 
sűríti gondolatainak áradó bőségét, de ha terve úgy kívánja, tud tömöríteni, 
élesen felvillanni és egy szóval a lélek mélységeig levilágítani. Szereti a dús 
jelzőket, melyekkel állandóan frissen tartja a szó kifejező erejét és lázasan hajt ja 
fel az igéket, sokat egymás után s ezzel ideges hullámzásba fodrozza fel 
a mondatok amúgy is remegő vonulatát. A mondat-hangulatok kihaszná-
lását különösen szereti. Amint egy-egy nagy jelenetű izgalmas fejezetet egy 
halkan lezáródó mondat artisztikus finomságával befejez, ez a hangulat-
ellentét barokkfestmények színfoltjainak hatásával vetekszik. 

Még jobban eltávolodott Surányi elméletétől a háború után írt tár-
sadalmi regényeiben, melyek közt a legjelentősebbek a Domoszlay és a 
Csodavárók. Itt már kilép passzivitásából és a magyar lét problémái foglal-
koztatják. Nem mesél, hanem vérző valósághoz nyúl. Pathosza helyét kegyet-
len logikával világító megfigyelése foglalja el. A dekoratív háttér, mely még 
egyszer a Kantaté-ban foglalkoztatja, eltűnik s a ma napjaiban járunk. 
Elmarad a stílusnak az a szuggesztív fénye, a mondatoknak szinte zenei 
hangulatú áramlása, cizellált ötvözése, mely előbbi regényeit állandó káprá-
zattal vonta be. Többet vitatkozik, mint ábrázol. Ezidőtájt lesz publicista 
is. Ennek azonban nem volt való. Túlságosan doktrinér volt. Képzelete 
a mindennapok robotjában mintha egy kissé megfakult, elbágyadt volna. 
Ez az intellektuális ihlet segíti Surányi lelkében kibontakozáshoz ezidei 
regényeiben dialektikus hajlamát, mely a drámaíráshoz is vonzza, ahol az 
Aranybástyá-val tűnik fel, mind alakrajzával, mind pedig nyelvének drámai 
szépségeivel irodalmi értéket alkotva. 
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Azt a feladatot, amelyet maga elé tűzöt t : a regény reformját, nem 
oldotta meg, de kétségtelen, hogy a regény válságán segített. Hagyományt 
tartott és folytatott, regényirodalmunkat sok ponton elmélyítette, meg-
újította és gazdagabbá tette. Néha, amikor brilliáns tanulmányait : az 
Eliziumi mezők-et olvassuk, az jut eszünkbe, hogy egy nagy teoretikus 
veszett el benne. Az elméletíró és a művész azonban nem találtak benne 
mindig egymásra. A kritikus feldúlta a költőt. Kételkedése erősebb volt, 
mint költői világának igazsága. Ez a mindig nyugtalanitó belső ellentétes-
sége, egymásra törő és romboló két sarkisága sohasem engedték odajutni, 
hogy őt magát kielégítő és megbékítő világképet teremtsen. Valahogy Surányi 
Miklós, aki magát folyton keresi, így külön is izgató, különleges élmény. 
Az igazságra jutásnak írói küzdelmében egyénisége nagyobb illusztráció, 
mint regényei. 

Csak ne lett volna ennek olyan szomorúan nagy ára. Az, mellyel egyik 
regényének előszavában számol be arról, hogy mit fizetett azért, amíg min-
dig az írót szolgálta ki önmagában : 

«Én sohasem tehettem azt, amihez kedvem lett volna, sohasem tudtam 
elutasítani magamtól, amit megvetettem, sohasem tudtam kötelékeket el-
szakítani és újakat összecsomózni. A kezem nyitva volt és amit a sors — 
asszonyt, kincset, virágot — belepottyantott, az mindig kicsúszott belőle. 
Eltévedtem és fáradt vagyok és körülöttem puszta és üres, sötét és hideg 
éjszaka ásít. Láttam városokat, embereket, idegen isteneket és bálványokat, 
akiket befogadtunk és oltárra emeltünk, kultúra, haladás, modernség és 
honmentés jelszavai a la t t ; hallottam a Szentlélektől megszállott apostolok 
beszédeit, Antikrisztusok prófétáit, Messiások hírnökeit, tudományok és 
művészetek sáfárjait, papjait, szélhámosait, angyalait és banditáit ; voltam 
őrjöngő dervisek között, akik véres verejtékben vonaglottak céltalan, okta-
lan, lelketlen és dühös erőfeszítések után ; hallottam kéjes muzsikáját a 
szerelemnek, zengő szimfóniáit az emberboldogításnak, véres és öldöklő 
rohamharsonáit a szenteskedő bosszúnak; jártam temetőjében a jognak, 
az erkölcsnek, az emberszeretetnek, égtem a hazafiúi és emberi szenvedések 
poklában, megöregedtem, forogtam az élet nagy malomkerekével fel és le 
és most szeretnék ott lenni, ahol voltam : a sásdi parasztok körében, a 
templomtéren, a plébánia öreg falai között, semmit sem értve semmiből, 
ami körülöttem történik, csak nézegetni emberek és tárgyak sziluettjeit, 
figyelni a mesék virágos, zengő szavaira, beszívni a rét fölött imbolygó 
szénaillatot, hallgatni az orgonát a templomban, a harmonikát a nagy-
kocsma udvarán, az öreg sírkereszteket a temetőkápolna körül». Mi ez? 
A lélek vádja a szellem kultúrája ellen? A kiégett szív csendes lázadása az 
értelem mindent kifosztó és hiábavaló géniuszával szemben? Bevallása 
annak, hogy a XX. század első negyedének történelmi, egyetlen tanusága 
az, hogy az eszmék elvéreztek az emberiségen s az ember elvérzett az esz-
méken s az emberiség nyugtalanul keresi otthonát, amint azt már egy fél-
századdal előbb megmondta De Vogüé? Több, tragikusabban több. A művész 
visszafordul önmagában és leborul eddig észre nem vett emberi fájdalma 
előtt. Szomorúbb, befejezetlenebb önarcképet irodalmunkban még senki sem 
festett magáról. 


