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K O M Á R O M I JÁNOS. 
(1890—1937.) 

Meghalt Komáromi János és vele ismét a régi elbeszélőgárdából dőlt 
ki egy értékes egyéniség, a Mikszáth-hagyományok legértékesebb folytatója 
és legegyénibb megújítója. A Felvidéken született ő is, akárcsak Mikszáth, 
a zempléni Málcán, életét az északi hegyek között, öreg kisvárosokban kezdte 
meg s pályája során egyre jobban a főváros felé közeledve, egyre nosztal-
gikusabban hozta magával a felvidéki tájak borongós költészetű, magyarosan 
nekikeseredő életeket viselő hangulatát. A háború jóformán diákkorában szólt 
bele életébe, huszonnégyéves se volt, amikor a frontra került és a kelet-
felvidéki, félig-meddig russzin témák közé a háború nagy élménye társult, 
mélyrefészkelve magát eredendően borongó, fanyar lelkébe. A fiatalember-
ben ekkor kezdett kialakulni az író és mindjárt indulásánál készen állt írói 
karaktere és témaköre : a tempós, kicsit szabadjára eresztett, anekdotikus 
elbeszélés lett igazi kifejezési formája, a szabályos, dogmatikus regény 
minden kötőféke nélkül, témaköre pedig a gyerekkor és a korai ifjúság 
tájainak, különös embereinek összeütközései és a háború, a maga megrázó 
kegyetlenségével és deprimáló eseménysorozatával. Komáromi János azon-
ban minden fanyarsága és pesszimizmusa ellenére sem vesztett semmit 
vérbő, ártatlan humorából, legfeljebb elszíneződött, halkabb és szomorúbb 
lett, inkább öngúny, mint fegyver a társadalom ellen. Magatartásának 
állandó emlékezésre beállítottsága, amely a prózát író lírai egyéniséglés az 
anekdotizáló elbeszélőfurfang között ingadozik, sajátos veretet adott minden 
írásának. Ellentétek ütköztek össze benne, minden nagyobb vihar nélkül 
és az írói arc, amely írásaiban megmutatkozik, a kicsit fáradt, oroszosan 
ködös, sokszor felvillanóan drasztikus mesemondóé. Komáromi János mindjárt 
testestől lelkestől a nemzeti irodalomhoz szegődött s a háború után meginduló 
Napkeletnek egyik legnagyobb erőssége lett, egyéniségének magyar jelentő-
ségével és írásainak magyar, felvidéki táji nosztalgiákat közvetítő érzelmi 
telítettségével. 

* * * 

A fiatal író pályája kialakult: a háború és a szülőföld nyomja rá 
bélyegét, ennek a két benyomásnak élményei követelik a maguk számára. 
Komáromi János első regénye háborús tárgyú és mindjárt legjobb értékeit 
mutatja : az elbeszélés, a mesemondás örömét, a különös, félig rendkívüli, 
félig hóbortos alakok megelevenítését, a hangulat furcsa megoszlását a fog-
ható valószerűség és a ködös irrealitás között. A fantázia, amely valahogyan 
minden történetét kiemelte a teljes valószerűségből, gazdag szálakon kötődik 
egy lebegő mesevilághoz. Ez a fantasztikus mesevilág, amely legtöbb írásá-
ban a hátborzongatóvá, kalandossá tett felvidéki környezetből száll ki, 
szinte Krudyra emlékeztető gyengédséggel, történelmi regényeiben éri el 
igazi területét. A história, a vad mese és a különös forma — legszebb törté-
nelmi könyvében, az Esze Tamás, a mezitlábasok ezredese címűben eposzt ír, 
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az eposzok dogmatikus kellékeivel — nagyon egyéni köntösbe fonódik össze 
Komáromi lírai alaptermészetével. A sűrűvérű Rákóczi-előtti háborús kor-
szak káromkodásaiból, izgató gazdagságú jelenetekké kibontott Kraft-
ausdruckjaiból az Esze Tamás természetes könnyedséggel olvad át remegő 
líraiságú szakaszokba és a szerelem tündéri, már-már vérszegény ábrázolá-
sába. Az észre nem vehető ellentét a vérmes és lírai, kemény és borzongósan 
gyengéd természetben külön helyet ad első szerelmi regényeinek. A Zug 
a fenyves úgy él az olvasó emlékezetében, mint egy végtelen édességű moll-
akkord, a Régi Szerető hideglelős írói biztonsággal váltogatja a gyengéd, puha 
tájleírásokat és erotikus elfáradásokat a háború drasztikusan valószerű 
éreztetésével. Állandó hősei vannak, akik átsétálnak egyik regényéből a 
a másikba, mint Vidróczky és homályos, krudysan szellemszerű, egzotikus 
különcségükkel óvhatatlanul vonják egyetlen babonás hangulatba minden 
írását. 

* * * 

Készen áll Komáromi János regényeinek és elbeszéléseinek egész szín-
pada : az északi hegyek kicsit ködös, kicsit fenséges világa, a kurta-nemesi 
udvarházak eszem-iszom élete, az országutak furcsa, félig bolond tekergői, 
akik sebes lélekkel viselik el belső világuk álomszerű ködösségében a valóság 
inzultusait. A háttér ki is bővült még a háborúval, ahol a szülőföld drasz-
tikusan harsány és elomlóan lírai élményei erősebb, démonikusabb alá-
festést kaptak. A lélek, amely a születés és a háborús hányattatás elhatározó 
élményeiből kikerült, borongós, kicsit nehézkesen fanyar és rosszmájú. 
A megbékélés soha sem áll helyre benne, az életet nem tudja sem derűvel, 
sem pedig indulatossággal szemlélni, mint például Gárdonyi vagy Móricz, — 
a derűs elmélázás és a robbanó harag szinte egyszerre jelentkezik minden 
dolgában. Az egyenetlen hangulat mélyén nagy elégedetlenség van, mely 
néha keserű lemondásban, néha pedig vad, mértéktelen humorban csapódik 
ki. A hangulatok kiszámíthatatlan hullámzása azonban nem két gyökerű, 
szorosan Komáromi János alkatából következik, és sohasem teljesen, hiány-
talanul valóságszerű. Ez a fajta regényírás szemre szinte hiánytalanul rea-
lisztikus : konstrukció-vágyában, ember-teremtésében, pontos helyi és 
időbeli kiterjedésében, — mélyebbre nézve, a Komáromi Jánost jelentő 
valóság szálait bontva szét, látni, hogy a realitás majdnem mindig fikció 
csak : a valóság — a legerősebb, legízesebb valóság — igazi anyaga a fan-
tasztikumnak valamelyik változata. Néha a fantasztikum megelégszik a 
figurák valóságfölötti hóbortosságával, egy felbomlott idegrendszer reakciói-
val a valóságra : ez a gyakoribb, szelidebb formája, — máskor a fantasztikum 
átitatja az egész konstrukciót, a vérmes, már-már dühösen érzékletes valóság 
teleszájú érzékiség régi formák szoros ágyában jelentkezik, az eposz leg-
műfajszerűbb, legtorzítóbb és legdrapériásabb kellékeit követve szigorúan» 
szinte parodisztikus következetességgel. Egyre világosabb lesz így, hogy 
Komáromi János figura-, atmoszféra-, helyzet- és konstrukció-teremtésében 
legfőbb indítója a hangulat, — a saját pillanatnyi hangulata, derűsen nosz-
talgikus vagy fanyarul csípős nembánomsága, vagy pedig az élmények, a 
valóságos élmények magvában, az egész reális életben rejlő hatalmas, mindent 
elöntő fantasztikum. Az anekdotikus kedv aztán bőven éli ki legjobb írói 
tulajdonságait, emberi tréfa-kedvét a hangulat keretei között, és határozza 
meg Komáromi János írói arcát véglegesen. 
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Ahogy mindjobban érik Komáromi, a hangulati bágyadtság, őszi 
elmélázás egyre jellemzőbb lesz műveire. A humor nehezebben fakad már 
belőle, inkább a meg-megjelenő régi figurák lebbentik fel a kesernyés, pesz-
szimisztikus tréfás anekdotát, mint maga a mese. Az ujságírás mindjobban 
igénybe vette, regényei már nem készültek a kezdeti gonddal, a témák is 
elsoványodtak és ahogy Komáromi elbetegesedett, lassan a keret maradt meg 
régi műveiből: az anekdotikus, tempós mesemondás, a hajdani gazdag appa-
rátus helyett egy-egy felvillanó, értékes érzelmi hátterű jelzőben megvillanó 
táj, amely utolsó könyveiből is a Zug, a fenyves, a Hé, kozákok, az Esze 
Tamás, a Régi szerető hangulatát váltotta ki a lélekben. Az élet nyersebb 
izei majdnem teljesen elsikkadtak és Esze Tamás helyett utolsó regényhőse 
már az emlékező, számkivetett Mikes Kelemen, aki Magyarország felé nézve, 
a Rákóczi-felkelés hősi tettein át, tekint az ifjúságra, az elmult tájakra, az 
elhagyó emlékekre. A halál felé, a kínos, nehéz halál felé induló Komáromi 
János így tért vissza a kiinduláshoz, a szelíd, tünődő lírához, hogy egy-egy 
újabb, mind ritkább elbeszélésben megmutassa képességeit. Meghalt Komá-
romi János, eggyel kevesebb a vérbelien magyar elbeszélő-vérmérsékletek sora. 
Amit írt, megmarad közöttünk, — ez legyen legszebb méltatása és búcsúz-
tatása. Thurzó Gábor. 

Célestin Bouglé az École Normale-
ről. Az elmúlt hónapban igen érdekes 
vendége volt Budapestnek. Célestin 
Bouglé az École Normálé Supérieure 
igazgatója látogatott el hozzánk. 
Három előadást tartott itt s ezek 
közül egyet magáról a franciák leg-
híresebb iskolájáról. Az École Normale 
fogalom az egész világon s a normalien 
is az kivételes és magasabbrendű mű-
veltségével. A legkiválóbb francia 
szellemeknek erjesztő kohója ez a 
főiskola s az, hogy éppen a tanárok 
részesülnek ebben a felsőbbrendű ne-
velésben, egészen természetszerűen 
magával hozza, hogy a tanárok nem-
csak a tudományosság különzárt vilá-
gában visznek vezető szerepet, hanem 
az egész francia közéletben. A leg-
nevesebb vezető politikusok színe-
java a normalienek közül kerül ki, 
úgy, hogy Albert Thibaudet egyik 
kitűnő könyvében méltán nevezte a 
harmadik köztársaságot a Tanárok 
Köztársaságának. Célestin Bouglé rá-
világított előadásában arra a szel-
lemre, amely ezt az iskolát létrehozta. 
Az École Normalw Supérieure a forra-
dalom iskolareformjából született, 
amely az ancien régime-nek a nép 

elől elzárt s az akkori megcsontoso-
dott egyetemekben elsáncolt tudo-
mányosságát egy mindenkinek nyitva 
álló szabad iskolába ültette át. A for-
radalom napjaiban a felszínre került 
nép tehetséges fiai személyválogatás 
nélkül látogatták ezt az iskolát. 
Később Napoleon alatt az akkor már 
kialakult szerepű polgárság (a bour-
geoisie) szállotta meg. Ez volt Napo-
leon szándéka is, aki maga is felka-
rolta az École Normalet. Hatalmas 
kaszárnyaszerű líceumokat építtetett 
s egyszersmindenkorra megvetette 
ennek az iskolának alapjait is. 

Az ezután következő viharos év-
tizedekben éppen az École Normale 
Supérieure volt a tudomány tiszta-
ságának és függetlenségének meg-
őrzője. 

A második császárság befolyásos 
szellemét még az iskoláztatás terén 
is éreztette és így az iskola is vesztett 
régi függetlenségéből és önállóságá-
ból. De a császárság bukása után 
visszanyerte régi független helyzetét 
s azóta két szempont jellemzi mun-
kásságát, tudomány és szabadság. 

Célestin Bouglé hangsúlyozta azt 
a szigorú rostálást, amelyen keresztül 
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az iskola a jelölteket felveszi. Ennek 
illusztrálására a következő adatokat 
közölte. 350 jelölt közül 28-at vesz-
nek fel. A felvételin hét vizsgát kell 
tenni s ezek közül három dissertáció ; 
mégpedig filozófiai, történelmi és iro-
dalmi. Már a felvételi vizsgán nagy 
intelligenciáról és széleskörű művelt-
ségről kell a jelöltnek tanuságot ten-
nie s ez a további tanulmányok során 
még erősebben tágul. De ez a művelt-
ség egyetemessége mellett sem felüle-
tes, hanem ellenkezőleg igen mélyre-
ható. Bouglé egyszer egy volt norma-
lista növendék íróasztalán a Maha-
barátát és az azokról szóló tömeges 
jegyzetet és tanulmányokat találta 
meg. 

De ami még fontosabb, a növendék 
kimeríthetetlen munkabíró képessé-
get nyer. Ezen munkaerő élő példái a 
mai francia írók, mint Jules Romains 
és Jean Giraudoux és a politikusok, a 
francia kormány vezető egyéniségei, 
kik majdnem kivétel nélkül az École 
Nórmale növendékei voltak. K. K. 

Jékely Zoltán : Kincskeresők. 
(Franklin Társulat kiadása.) Egy csa-
pat kisidiák és egy város lóvátett 
félnadrágjai régmult időkben elásott 
mesebeli kincset keresnek. A kincs 
az enyedi szőlődombok hasában van, 
a város alatti rejtelmes pincék mö-
götti alagutakban : a fél város meg-
indul titokzatos nyomokon a kere-
sésére. Egész expediciók indulnak el, 
a kisdiákok összeesküvésekben vesz-
nek részt és egy tündéri majálison 
ki-ki meg is találja a maga kincsét: 
a félnadrágok és csirkefogók magát 
az «aranyakat és ékszereket», ami 
azonban eltűnik kezükből, mint egy 
álom, a kisdiákok pedig múló és 
illékony gyerekkoruk fájdalmas, egy 
pillanatra megmutatkozó teljességé-
nek élményét. A kincskeresők sorsa 
eldől: a bolondok és gazemberek el-
pusztulnak, a kisdiákok elindulnak 
egy kétes felnőtt jövő felé. 

A valóságos és a jelképes kincs-
keresés készen kínálta Jékely Zoltán-
nak a regény érdekes szerkezetét: 
egybeolvasztani a konkrét kalandos 
izgalmat a mélyebben kalandos, érzé-
kentúli rejtelmességgel, az elhagyó 
gyerekkor nosztalgiájával. A két egy-
forma, de mégis gyökeresen ellen-
tétes szálat meg is fogja, egybetartva 
őket, biztatón indul el rajtuk, mint 
a mesék eltévedt gyerekei az elhul-
lajtott kavicsokon. Ahogy mélyebbre 
jut azonban a történetbe, elveszíti a 
biztonságot: a regény meséje egyre 
biztosabban és aggasztóbban esik két 
külön tárgyalt, igen gyengén egymás-
hoz álló részre. A gyerekek ébredésé-
nek története mind lebegőbb lesz, az 
ebbe az áramkörbe kénytelen-kel-
letlen belesodródó felnőtt kincskere-
sők rajza elbizonytalanodik és lassan-
kint mást sem ad az egész kincskereső 
kalandregényből, mint a résztvevő 
felnőtt alakok álló jellemrajzát, szinte 
kivonva az eseményekből. A regény 
közepén ez az egyre lazább össze-
tartás egyszerre füstté lesz. A regény 
ezután már csak novellisztikus jele-
netek egymás mellé iktatása, kurtán, 
egyszerre felforrósodó lírával elszár-
nyalva. 

A mese egyszerre kívánt költőt 
és regényírót, mégpedig a legkénye-
sebb szerkesztői ösztönt követelő 
kalandregényírót. Jékely Zoltán első-
sorban költő és még nagyon nem-
kész regényíró. Igy aztán a regény 
líraibb részei, a gyerekkor egészen 
finom visszaadása, fél-villanásokban, 
remegő belső képekben való érez-
tetése sikerülnek csak, s ezzel min-
den ami személyes, lírai élmény, az 
írói alakításnak minden erőszaka 
nélkül nyilatkozva meg és meglehe-
tősen balog a kalandos történetnek 
a kifejtése, logikus konstrukciót kí-
vánó végiggondolása, más szóval a 
személyes élmények tárgyiasítása, a 
mese szolgálatába állítása. A költő 
és a regényíró — a kész költő és a 
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kísérletező regényíró — állandó ha-
társúrlódása így a regény. A költő 
megszólalásának részeiben fölemel és 
megrészegít kábító belső gazdagságá-
val, lírájának fanyar és borongós ára-
dásával : egy erdei majálist zengővé 
tud tenni, mint egy verset, a regényíró 
kötelező jelentkezése pedig lehangol, 
a szükségszerű mesterember-munka 
elnagyolt, lélektelen marad és bal-
kezességével megzavar. A kiegyenlí-
tésre is, a lírába fojtott, konstrukció-
val nem törődő prózai versre is lenne 
példa pedig, mindenekelőtt Alain 
Fournier «Le grand Meaulnes»-ja, 
ahol zavartalan a költő munkája, 
akár lírát ad csak, akár a regényíró 
eszközeivel dolgozik, — zavartalan, 
mert a hangulat egységét meg tudja 
tartani. Jékely Zoltánt akaratlanul 
is guzsbakötik a modern regényírás 
kötelezőnek érzett fogásai, melyeket 
nem tud alkalmazni, mert szubjek-
tiven, átforrósodott fantáziával ír, 
nem pedig hidegen, eseményeket és 
rejtelmes fordulatokat kiagyalva. 
A költő vérmérséklete, a magáéból 
alkotó költő vérmérseklete az egyéni-
ség trópusi atmoszféráját teremti meg 
regényében s kár, hogy amit bele-
toldott, a regényszerűség és a túl-
ságosan komolyan vett angolos re-
gényírói-fogások kedvéért, sohasem 
tud erre a magaslatra emelkedni. 
Regényének legszebb részei arról be-
szélnek, hogy a megoldás így lett 
volna egyedül sikerült, együttes hatá-
sában is egy Fournier vagy Green 
lírai rémregényéhez mérhető. 

A költő győzelme és a regényíró 
botlásai, — mik Jékely Zoltánnak, 
a regényírónak prózaírói értékei? 
Mindenekelőtt gazdag emberábrázoló 
képessége, de ez sem a kicsit színházi 
statisztériának ható felnőtt kincs-
keresőkben, hanem mélyebben, a hát-
tér, a mellékes epizódok hőseiben. 
Az apa alakja, melyről alig ír, csodá-
latos szépséggel emelkedik ki például, 
pedig sem «jellemezve», sem tüze-

tesen «leírva» nincsen, mint legtöbb 
kincskereső hőse. Ezek az emberei 
akkor elevenek, vértől forróak, ha 
mellékesen érinti őket és azonnal 
bizonytalanokká lesznek, ha a «köte-
lező jellemfestéssel» fog hozzájuk. 
Egészen különös tehetsége ez. Meg-
lepően biztos könnyed elbeszélése is, 
a jó és értékes mesemondók tempó-
jában, a szemléletes stílus minden 
érzékletes erényével. Kitűnően be-
széltet : egy-egy kurta, monológnak 
ható párbeszédből szinte testileg ta-
pinthatón lép ki némelyik figura. 
Mindez ritka prózaírói erény, mely-
nek igazi, gyakorlatibb értékét az 
dönti majd el, hogy Jékely Zoltán 
meri-e vállalni a lelkifurdalás-nélküli 
líraibb kompoziciót, meri-e egyénisé-
gének tüzében ízzó fantáziájától ve-
zettetni magát, a regényforma rová-
sára, vagy pedig ennek a könyvének 
felemás megoldását veszi föl újra? 
Az érdekes, anyagában értékes Kincs-
keresőket a megmunkálásának me-
részségében is teljes, utat törő új 
megnyilatkozási forma csak így tudja 
fölváltani s csak így ugrik ki teljes, 
hozzá méltó vértezetben a költő Jé-
kely Zoltánból a regényíró. 

Thurzó Gábor. 

Dénes Gizella: Kisasszonykirály. 
(Singer és Wolfner kiadása.) 

A kisasszonykirály a leghatalma-
sabb magyar királynak, Nagy Lajos-
nak a leánya, Anjou Mária, ez a nagy 
örökség terhével született kicsiny 
asszonyteremtés, akinek tizennégy 
éves gyenge gyermeknyaka megbi-
csaklik, amikor fejére teszik vesze-
delmes hatalom súlyával nehéz ko-
ronáját a birodalomnak, amely há-
rom tengert számlál ekkor határainál. 

Ami a regényből történelem : tar-
talmi szövegezésben körülbelül annyi, 
mint egy történelmi korba szövege-
zett kosztümös opera tartalmi ki-
vonata, aminthogy a regény törté-
nelme: szervesen bedolgozott háttere, 
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mintegy ürügye csupán ennek a re-
gényben megírt operának. A korhű-
nek elgondolt szereplők, kötelező, 
megfelelő és gondos kiállítású dekó-
rumaival a kardcsörtetésnek, hata-
lomvágynak, hazafiasságnak, király-
hűségnek, cselszövő politikai bosszú-
vágynak, megjelennek egy-egy trón-
székes tanácsterem, brokátbaldachi-
nos királyi hálóház-szoba, oszlopos 
várfolyosó vagy keskeny ablakvá-
gású, csendes toronycella felvonáson-
kint változó színpadán, ürítik a ku-
pákat, ráütnek ököllel az asztalra, 
hírthozó csatlóst fogadnak vagy tit-
kos futárt menesztenek, vitáznak az 
ország állapotán, heves felindulásban 
elmondják egymásnak a színpadon 
mindazt, amit ők ugyan enélkül is 
tudnak, de amit a hallgató, illetve 
az olvasó enélkül nem tudna ; min-
den előttünk történik, a szemünk 
láttára, a szereplők a színpadon meg-
jelenésük első pillanatában jellemük 
befejezett, külső kellékekben készen-
adott felismerhetőségével lépnek 
elénk; sokhangú, mégis kevésszínű 
hangszerelésben kapcsolódnak mé-
lyebb, magasabb szólamok, hegedű-
ből, torokból kifuttatottak, vagy ifjú-
szavú csellóból fölbúvók, néha 
hiba csúszik el a szólóban vagy az 
együttesben, vagy dallambeli követ-
kezetlenség ; — de mind e lát-
ványos, itt-ott meglazuló (pedig 
elég biztosan vezetett) sokszólamú-
ság fölött őszinte, érzelmes, tiszta 
líra egyszerű és meleg mezzoszop-
ránjával vezet a gyermekien bátor-
talan kicsike asszonyhang: a sze-
relmes szűzecske szívű szép kis Anjou 
Máriáé. 

És hogy ez így történik, ezen dől 
el a regény sorsa, a regényé mint írás-
műé. Anjou Mária szeretetre vágyó, 
egyszerűen fiatallányi, meleg kis szí-
vének dobogása teszi, hogy írójának 
e jó ösztönnel megtalált vezető alak-
ján keresztül a könyv minden hi-
bája ellenére rokonszenves olvas-

mány, amely figyelemreméltó jótu-
lajdonságokkal lep meg mindannyi-
szor, amikor a történelmi apparátus 
rendbentartásával erején felül elfog-
lalt író Mária alakjában lélekzethez 
jut és őszintén, belülről, önmaga asz-
szonyi szavával szólal meg. Az író-
nak a történelembe tévedt, ám az 
asszonyi líra melegénél azonnal ön-
magára találó hangja — s a gyer-
meknek is törékeny, félénk, magába-
húzódott, engedelmes kis leány-ki-
rály, aki mozdulni sem tud a vele 
rendelkező vezető kezek nélkül a he-
lyen, amelyre sorsa jelölte, de gátlás-
nélkülien magában-biztos, tettrekész, 
— sőt lázadásra — a legnagyobb 
ügyben, amelyet magáénak érez : asz-
szonyi volta tisztára érzelmi életé-
ben, — az író lelki alkatának s regény-
alakjáénak e sajátos analógiájából 
kerülnek a könyv legéletesebb olda-
lai. Érdekes tisztán mesterségbeli 
szempontból megfigyelni, milyen fel-
oldottan jelentkezik az írásmű nehéz 
anyaga az író kezében (s milyen fel-
oldóan hat az olvasóra !), amint ön-
magát éli, adja s hagyja szétoldódni 
a hatalom idegen terhét viselő lélek 
érzelmi őszinteségében, akinek pon-
tosan olyan nehéz az élet helyett a 
történelemben élni, mint neki. És 
ezen a ponton forr össze szervesen 
a merőben külsőleges anyag mégis 
csak a belső kompozícióval, a tör-
ténelemből kiemelt, mintegy auto-
matikusan adódó esemény-sornak itt 
külsőleges okozat-lánca az elhatáro-
zóan személyes élménnyel s végső 
soron az eredménnyel, amellyel az 
író a maga elé tűzött feladatot meg-
oldotta. Nem mesterségbeli bravúr-
ral, ellenkezőleg, csaknem akaratán 
kívül, az őszinteség ösztönös kife-
jezőkészségével, minden igaz írónak 
azonban legmegbecsülnivalóbb tőké-
jével. 

A regénynek egyébként sokese-
ményű, drámai fordulatoKtól duzzadó 
történet-sodra az író e szubjektív 



758 

állásfoglalása miatt mindvégig követ-
kezetesen vétkezik önmaga érdekes-
sége ellen : a történetet továbbmoz-
dító eseményeknek mindig csak egy 
szemszögből, úgyszólván állandóan 
csak a szereplők által tudomásunkra 
adott, közvetett bonyolításmódja 
eleve megfosztja a fordulatokat köz-
vetlen hatóerejüktől; ahhoz, hogy 
utólérhessük, egy kicsit mindig késve 
— és mindig másoktól tudjuk meg, 
hogy mi történik, mint akiktől logi-
kusan várhattuk volna. Ne haragud-
jon Dénes Gizella, de meg kell mon-
danom : itt komolyan próbára tette 
nem egyszer türelmemet, éppen mert 
mindennél távolabb áll tőlem a szán-
dék, rosszindulattal mulattatóvá je-
lölgetni néhány kellően át nem gon-
dolt jelenet fonák logikátlanságát. 
Annál szembeszökőbb ez, mert stílu-
sában a regény gondos megmunká-
lást mutat. Ez a jó, egészséges, ép-
kézláb, szép mondatokból összeálló 
stílus kissé heveskedő, kissé kellem-
kedő ; ábrázolásmódja, amely meg-
elégszik a legközelebb fekvő felszín 
megoldásaival, akasztja bele mind-
untalan stílusát is sablón-sallan-
gokba. Amennyiben a témához hí-
ven régieskedik, terhessé egyszer sem 
válón, erőltetettség nélkül teszi, sőt 
helyenként olyan tiszta jóíze érzik 
egy-egy mondatsorának, olyan figye-
lemreméltóan adja jelét a nyelv, a 
szavak értő szeretetének, hogy szinte 
csodálom : miért nem éli bele magát 
jobban e szép jóízekbe? Nincs más 
hátra, Dénes Gizellának meg kell 
találnia a maga igazabb mondani-
valóit azon a szebbik hangján, amely 
nem «köz-irodalmi» s amelynek ő kü-
lön ízeit érzi és érti, — hogy a kö-
vetkező könyvét szívünk szerint még 
magasabban mérhessük. 

Molnár Kata. 

Pjotruska. (Karácsony Benő regé-
nye. Révai, 1937.) Baltazár György 
fiatal író a vidéki szerkesztő báb-

ruhájába kényszerülve, elvarázsolt 
királyfiként él városkájában, mely-
nek csendben pocsolyásodó életét 
nyughatatlan, ki nem elégített szel-
leme fel-felkavarja. Körülötte az em-
berek belefulladnak a szűk horizontú 
kisvilág sarába. Félkótya, nagyszívű, 
de minden társadalmi kategóriából 
kihulló barátja, Csermely, az elcsa-
pott fogalmazó, tragikomikus buk-
dácsolásokkal evickél ebben a sekély 
életben, mely végre is könyörtelenül 
elnyeli. Rövid, bolondos pillangó-
életében az ellenséges környezettől 
elfordulva, kedvenc orosz íróinak 
zavarossá torzított reminiszcenciáiból 
ró magának össze képzeletvilágot, 
melyben szabadon csaponghat. Pjo-
truskának becézett Baltazár barátja 
az egyetlen pont, mellyel még a való 
élettel némiképpen összefügg s aho 
gyan ez távolodik tőle, úgy vész ő 
bele a mindennapi életnek számára 
ismeretlen, fojtó vad hínárjába. Hó-
bortosok és szellemi törpék közül, 
a háború borzalmaiból röpül ki a 
megpróbált Baltazár a szabadságba, 
a nagy írónak kijáró siker és a sokat 
szenvedett embert megillető szerelem 
elé. Alatta elmarad multja, tegnapja 
romjai alatt végképp eltűnnek ellen-
ségei, barátai, de ez a felszabadult súly-
talanság a regényt is elkapja s a kissé 
keserű, egyéni humorú, mondani-
valóktól fűtött — talán kissé túl-
fűtött — írásból végül is szabály-
szerű karrierregény lesz, aminek a 
mű zavartalan összbenyomása ment-
hetetlenül áldozatul esik. 

A Pjotruska erdélyi kiadása kere-
ken tíz éve látott napvilágot. Kará-
csonynak első nagyobb lélekzetű mun-
kája volt, az elsőszülött írás minden 
sajátos, kedves zamatával és minden 
kirívó fogyatkozásával teljes. A min-
den árnyalatot végigjátszó, állandó-
sított akasztófahumor és a szinte 
mániákus ember- és békeszeretet 
azóta is áramoltató pólusa maradt 
művének, de a hangsúly lassanként 
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érezhetően eltolódott. A Pjotruska 
írója még lendületesen, vitézül szidta 
a társadalmat és, Csermely szavaival 
élve, «tehénpalancsintának» bélye-
gezte nyomorult világunkat, de a 
jobb élet és a nagy lehetőségek remé-
nye, a saját kisvilágán túli érvénye-
sülés délibábja, ha titkoltan, szégyen-
lősen is, ott kísértett a sorok mögött. 
A «Napos oldal» Karácsony Benőjé-
nek sincs alapjában véve kedvezőbb 
véleménye a dolgokról, de a kezdeti 
hév már kihült, a heveskedéseket 
csendes irónia és bujtatott keserűség 
váltotta fel. Az új regényhős is érvé-
nyesülni akar, de lehull, várakozásai 
lehervadnak, már csak a békét akarja, 
melynek mélyén a lemondás kiábrán-
dult fanyarsága borong. Más vonalon 
azonos ez az út azzal, amelyet az 
erdélyi irodalom többi írói is meg-
tettek s amely legélesebben Tamási 
könyveiből kiált ki : a csalóka kül-
világtól befelé, önmagába fordulni 
s ott építeni föl, ahogy lehet, az új 
kozmoszt. Irodalmi szempontból 
nézve, ez a változás csak használhat 
az írónak. Karácsony Benő újabb 
könyvei is mélyebbek, készebbek a 
Pjotruskánál. De ez a kiadás azért 
mégis jókor jött, mert azonkívül, 
hogy igazi, hiteles humorával és a 
kisvárosi légkör megkapó érzékel-
tetésével szórakoztat, elgondolkoz-
tató, tanulságos irodalmi dokumen-
tum is. Makkai László. 

Ignácz Rózsa: Anyanyelve ma-
gyar. (Regény. Dante-kiadás. 1937.) 

Irónőink névsora gazdagodott : 
Ignácz Rózsa, a Nemzeti Színház 
egyik fiatal ígérete, regényt írt s 
máris szép, megérdemelt sikert ara-
tott vele. 

Hálás téma: a mai Erdélynek 
egyik kolozsvári zuga, magyarok, ro-
mánok keveredésével, az impérium-
változás óta felmerült problémákkal. 
Emberek kavarognak előttünk, ott-
honukban megzavart, szűkebb kere-

tekbe fogott magyarok s románok, 
akik hódító mivoltukban is rabjai a 
körülményeknek, mintha csak bal-
jósan adakozó végzetük sodorta volna 
őket mostani helyzetükbe. Valami bi-
zonytalanság, mondhatni ijedtség van 
az arcukon, kissé félszegek s kényel-
metlenül érzik magukat; voltakép 
azoknak a szeretetéért esengenek, 
akiknek uraivá véletlenkedte őket az 
idők szeszélye. Kovács Ilona nyolca-
dikos tanuló a megkötöttségükben is 
szabad, felülkerekedő magyarok, a 
legjobbak, legkevesebbek közül való, 
s ez okozza egyetlen nagy dilemmá-
ját : jó magyar s mégis eminensül 
megy át a rettegett érettségi vizsgán, 
melyen kitűnők is sorra szoktak 
bukni. Szóval a csüggedetlen, okos 
székely típusa, túljár a helyzet urai-
nak eszén s egy kicsit maga ellen hide-
gíti gyámoltalanabb magyar testvé-
reit is. Nem kell féltenünk, igaza van, 
meg fog élni a regényen túl is. 

Kis kosztosportán vagyunk, matu-
zsálemi korú nénikék s egy öreg, csön-
des gavallér árnyékában. Magyar, ro-
mán s félmagyar diáklányok zsibon-
ganak itt, a könyvnek, a törekvésnek, 
a boldog, tiszta házasság vágyálmá-
nak élve (ezt a típust, sajnos, alig 
képviseli más, mint a regény főalakja) 
vagy a kilátástalanság parancsszavá-
tól, a kitartás hiányérzetétől hajtva 
a könnyűvérű, éjszakai flörtök vilá-
gában. E furcsa társaságon át a kis 
óraadó, vacsorára szerencsére meg-
maradt két sovány parizer-szeletet 
majszoló Kovács Ilona kisasszony pá-
lyája vezet, sugárútként, melynek 
fénye jólesőn világít a jövőbe. 

A regény hangulatát az író vissza-
emlékezéseinek melegsége, megha-
tottsága adja. Érdekességét pompá-
san vázolt-rajzolt, itt-ott olajban is 
megfestett figurái. Jó, elpusztíthatat-
lan kedélye van Ignácz Rózsának: 
még a legellenszenvesebb alakjáról is 
letörli a visszataszítót, gyűlöletkeltőt, 
s a humor, az emberi megértés verő-
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fényébe vonja. Látszik minden során, 
hogy nem elméletből ismeri a nem-
zeti kérdést, a háborúutáni erdélyi 
életet. 

Első munkának kivált meglepően 
érett ez a regény. Szinte minden 
hiányzik belőle, ami a «szárnybonto-
gatás» jegyét ott szokta felejteni a 
legnagyobb gonddal megfésült kezdő 
íráson is. Ignácz Rózsa igen öntuda-
tosan vonta meg mondanivalójának 
határait, közlési formája is szeren-
csés, el tudta kerülni azokat az aka-
dályokat, melyekben beérkezett re-
gényírók is könnyen megbotolnak. 
Igy ügyesen van megoldva a regény 
kompozíciójának kérdése is. Közvet-
len elbeszélés az egész, mondhatni 
naplójellegű s a napló keretén mégis 
kívül eső. Regény, bár az egész törté-
net csupán egymás után sorakozó 
mozzanatokból áll, kisebb-nagyobb 
párbeszédekkel teleszőve. Művésziet-
lenül előadva is érdekes lenne ez a 
sok friss, kivált nekünk, távolesők-
nek minden sorban új helyszíni kép: 
Ignácz Rózsa azonban nemcsak cse-
vegni tud elevenen, alakító ereje is 
van, hogy az átéltet magasabb szín-
vonalra emelje. Mert mégis csak nagy 
dolog egy nagyobb eseményekben, 
hogy úgy mondjuk: főcselekmény-
ben eléggé szegény eseménysort mind-
végig érdekfeszítőn előttünk tartani, 
mellőzni minden kiagyalt helyzetet, 
bonyodalmat s ami legnagyobb ér-
deme e regénynek, kerülni az ál-
páthoszt, a lírai ömlengést. 

Vajthó László. 

Berényi Dániel: Oltár. (Regényekét 
kötetben.) Ennek a regénynek két 
egymásbakapcsolódó meséje van. 

Ágoston Sándor (az előneveket az 
író szokásától eltérően most mellőz-
zük) közjegyzőhelyettes regényt ír és 
szerelmes — nem teljesen ismeretlen 
tárgy az irodalomban. Ez a keret. 
A készülő regény főnöke fiáról, De-
rékváry Lászlóról szól: László ön-

gyilkosságot készül elkövetni a hű-
vösvölgyi erdőben, de már megelőz-
ték — a kiszemelt tisztáson egy telje-
sen hasonló külsejű francia, mint az 
iratokból kiderül, bizonyos Louis de 
Landou, már megölte magát. A gya-
korlottabb olvasó most már sejti a 
továbbiakat: Landou-t — pardon, de 
Landou-t — eltemetik, mint Derék-
váryt s Derékváry megjelenik Pes-
ten, mint de Landou. Hogy mit akar 
Landou-Derékváry, azt azonban a 
legrutinosabb olvasók sem sejtik: 
Magyarországot akarja megmenteni 
francia pénzen. Amilyen köznapi és 
lapos az első téma, olyan hihetetlen, 
ha nem is rendkívüli a második. Be-
rényi tud mesélni, van fantáziája s 
sok mindent tud alakjairól, hogy 
raccsolnak, hogy a szájuk szélét 
nyalogatják, hogy ridegek, s tudja 
azt is, hogy egy bizonyos mennydör-
gésnek mennyi volt a rezgésszáma, 
hogy mit látott Ágoston Sándor, mi-
kor a megyeszékhelyre utazott, hogy 
a közjegyzői lakás fordított L alakú... 
De egyetlen arc, egyetlen hang, 
egyetlen jelenet, egyetlen mondat 
nem maradt meg bennünk. A szerző-
nek ahhoz, hogy író legyen, hiányoz-
nak az emberábrázolás, az elhitetés 
és a kifejezés legelemibb eszközei. 
Nem életet érzünk a jólfésült, kor-
rekt mondatok mögött, hanem csak 
tintát, papirost és adatokat. A re-
gény egy groteszk könyvégetési szer-
tartással végződik : az író-közjegyző 
feláldozza regényét. Kérjük a szerzőt, 
tegye ezt az Oltárral is. 

Sárkány Oszkár. 

Kolozsvári Grandpierre Emil: 
A nagy ember. (Regény, Franklin 
Társulat kiadása.) 

«Az értelem felfedezte igazságok 
terméketlenek, a gondolkodó hajlam 
alkalmatlanná tesz minden vállalko-
zásra, csak a rövidlátó, korlátolt em-
ber képes cselekedni.» Mintha ezt a 
kikezdhetetlen France szellemességet 
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— mely egyetlen korban sem válha-
tott volna annyira közhellyé, mint 
ma — akarná bizonyítani ez az ala-
pos felkészültséggel, «szakértelemmel» 
megírt történet. 

Két ellentétes egyéniség halad 
egymás mellett ebben a regényben : 
Miklós, a külföldet járt, tehetséges 
élvező és gondolkozó fiatalember, aki-
ben az első pillanatra észrevehető az 
öntudat erőtlensége és Szilasy Gazsi, 
a csodálatraméltó érzéketlenség, el-
ragadó faragatlanság erőfölöslegétől 
duzzadó megtestesülése. Mindkettő 
bölcsészettanhallgató egy vidéki egye-
temi városban. Féligmeddig bará-
tokká lesznek. Miklós kénytelen fo-
gadni Gazsi fanatikus ragaszkodását 
s részben örül is, hogy mulathat rajta, 
csupa gúnyból ötletekkel látja el s 
egy hedonista mosolyával élvezi, hogy 
barátja szívére veszi azokat. A játék 
azonban kezd egyre veszélyesebbé 
válni, mert a gép megindul s mérhe-
tetlen erőfölöslegével, mint egy tank 
tör előre. Gazsi az életét s tanári pá-
lyáját teszi fel, hogy a Miklóstól el-
lesett néhány aforizmát, mint például 
a «legkevesebb munka elvé»-t érvé-
nyesítse. Miklós belátja mit tett, de 
a bummerang kiröppent. Gazsi ott-
hagyva az egyetemet Pestre megy, 
tőkést keres elvei kamatoztatására. 
A vak energia természetes útja he-
lyett fanatikus rögeszmék meredé-
lyein, a klasszikus korlátoltság meg-
ingathatatlan önbizalmával halad 
egyenesen — fölfelé. Fölfelé, mert 
végül is csak ő lesz a «nagy ember». 
Miklós gúnyos önkényből véletlenül 
«naggyá» teszi eszméi fullajtárját, ma-
gánál is nagyobbá, hogy aztán egy-
szer ő legyen a szolgájává : a bumme-
ráng visszaperdül. 

Miklós okos gondolatokon vérzik, 
Gazsi féligazságokon erősödik. Aman-
nak csak tanácsra tellett, emennek 
arra volt szüksége. El sem lehet kép-
zelni ügyesebb írói fogást az érvé-
nyesülés speciális rúgóinak, a tömeg-

ember és a társadalom korlátoltságá-
nak humoros és szatírikus rajzára. 

A regény alakjai határozottak, 
mind következetesen típusok. Gazsi 
alakja túlméretezett, groteszk. Min-
denki bábbá válik körülötte, lassan-
ként látszólagos parancsolója : Miklós 
is, hogy ő szoborrá merevedve maga-
sodjék ki mindenki közül. De ez a mű 
természetében rejlik : a humorban és 
a szatirában. Gazsi mozgása, minden 
megnyilatkozása az egyszerű gépé, a 
négykézlábra ereszkedő «homo sa-
piens»-é. 

Meseszövése nem fantasztikus, 
nincs teleszőve emlékezéssel, vissza-
utalással, még kevésbbé elmélkedés-
sel, egyszerűen és következetesen tár-
gyilagos. Stílusa is a merevségig pon-
tos és szakszerű, ami humorának leg-
zamatát adja. Grandpierre «konzer-
vatív» író s mégis megdöbbentően új. 
Anyagát biztosan tartja a kezében, 
forgatja és mérhetetlen naggyá tudja 
növelni. 

De világa mégis szűk marad és 
hűvös. A szatira bölcs mosolya mellől 
érezzük, hogy hiányzik valami: a 
részvét, amely még valódibb bölcse-
séget adhatna. Jelenetekben sem túl-
gazdag. Sok jelenete és kifejezése va-
lami alig változó mechanizmussal tér 
vissza. 

Szatira ez a regény, amennyiben 
magunkra és korunkra ismerünk 
benne. «Etikumát» a fordulatos be-
fejezésben adja : mi történt volna, ha 
Szilasy Gáspár történetesen népszó-
nokká «növelte» volna magát? Azon-
ban ez az «etikum» is valami akasztó-
fahumorba torkollik. Kiss Tamás. 

Molnár Ákos: A hitehagyott. (Re-
gény. Tábor-kiadás. 316 l.) Molnár 
Ákos a problémakereső írók közé tar-
tozik. Nem elégszik meg a már elért 
eredmények kiaknázásával, a sikerült 
ötletek végtelenségig való vitelével. 
Problémaoldó tehetségével mindig az 
új felé fordul. Már első regénye, a 

Napkelet. 53 
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Végre egy jó házasság meglepő fris-
seséggel mutatta be egy groteszk élet-
pálya ferdeségeiben a tragikum és 
komikum keveredését. Molnár azon-
ban felismerte ennek a «stílusnak» 
buktató gátlásait s következő mun-
kájában a Tizenkét lépésben az élet 
valóság-ízéből mutatta be keserű él-
ményeit. A mai élet társadalmi réte-
geződésére, nüanszbeli finomságaira : 
a bűn és az erény útjának sokszor 
kereszteződő útvesztőire keresett pél-
dákat mai arcaival. De ez nem bizo-
nyult elégnek a végtelen lehetőségek 
kiaknázására. Modern szemléletű tár-
sadalomrajzai után a régmult eltűnt 
és elfeledett alakjait elevenítette fel. 
Első ilyen nagyszabású históriai fres-
kójában A császár dajkájában az 
erdélyi nemzetiségi villongások em-
brionális korszakát tárta fel egy ér-
dekes és alig-ismert alakján : Varga 
Katalinon keresztül. A történeti 
anyag feltárásában Kemény Zsig-
mond eklektikus módszerével dolgo-
zott, viszont az alakbeállításban azt 
az irányt követte, melyet híres tör-
ténelmi korrajzaiban, különösen 
A láthatatlan emberben Gárdonyi kép-
viselt : kisemberek lelkivilágán át 
mutatni be, mintegy szimbolizálni a 
világtörténelem sorsfordulatait. A tör-
téneti regénynek ez a formája is csak 
egy állomás volt Molnár Ákos írói 
pályáján. Legújabb munkájában a 
legdivatosabb irodalmi műfajjal, az 
életrajzi regénnyel is megpróbálko-
zott, mégpedig mindjárt a legművé-
szibb, a lélektani oldaláról fogva meg 
problémáját. 

A magyar történelem legforron-
góbb korszakába, «Zápolya öldöklő 
századába» vezet. A Mohács felé 
züllő királyi udvar a színtér s hőse a 
híres pénzlovag, Szerencsés-Fortuna-
tus Imre. Ennek az egyszerű zsidó 
családból származó kalandornak tra-
gikus magáraeszmélését tette centrá-
lis problémává. Látjuk életének vál-
ságos perceiben, amikor családja, 

hite és előrehaladása között kell 
választania s ő minden lelki megráz-
kódtatás nélkül dobja oda legszen-
tebb eszményeit: elsősorban a pénz-
ért és egy kicsit egy újabb szere-
lemért. Az író nem túloz, de nem is 
szépít. A valóságot adja az igazi mű-
vész formálókészségével. Témája ké-
nyes, de ő fölülemelkedik a vád- és 
védőbeszédek napi árjából, oda, ahol 
csak az igazság lebeg szeme előtt. 
Egyéni bukást rajzol Fortunatus 
sorsában, egy pillanatig sem akar 
faji jellemvonásokra következtetni 
«hőse» és története tanulságaiból. 
A regényben a legértékesebb az a 
biztos kézzel adott korrajz, mely 
szűkszavúan, csak az eseményekre 
szorítkozón történeti. A császár daj-
kája, mint műalkotás, monumentá-
lisabb, ez azonban mélyebben em-
beri, maga a történet is, mely tragi-
kusan veti előre árnyát a mohácsi 
Magyarországra. Kozocsa Sándor. 

Gombos Ferenc Albin : Catalogus 
fontium históriáé Hungaricae. I. kö-
tet. Budapest, 1937. (A Szent István-
Akadémia kiadása.) 

A Szent István-Akadémia első ki-
rályunk halálának kilencszázadik év-
fordulóját azzal ünnepli meg, hogy 
kiadja Magyarország árpádkori 800— 
1301-ig terjedő félezredéves történe-
tének forrásait. 

Serédi Jusztinián hercegprímás, a 
Szent István-Akadémia elnöke, latin 
nyelvű előszavában kiemeli multunk 
ismeretének fontosságát és elenged-
hetetlen voltát, hiszen egész mai éle-
tünk a multra támaszkodik. Azok a 
nemzetek, úgymond, melyek meg-
vetik multjukat, jövőt nem remélhet-
nek. Történelmünkből meríthetünk 
reményt a jobb jövőre. Annyi évszá-
zad előtti történetünket az itt közölt 
szinte megszámlálhatatlan forrásból 
bátran tárjuk a világ elé. Elmúlt éle-
tünkkel igazoljuk a jelent s követel-
jük a jövőt. 
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Gombos Albin latin előszavának 
magyar fordításából (egyetlen ma-
gyar szöveg a kötetben) idézzük a kö-
vetkezőket : «Azzal a szerény célkitű-
zéssel indultam el, hogy mindenkori 
legfiatalabb történetíróinkat és mind-
azokat, akik komolyabban és alapo-
sabban érdeklődnek a magyar nem-
zet történetének első félévezrede 
iránt, átsegítsem a kezdet nehézsé-
gein». Rámutat a források összegyüj-
tésének rendkívüli nehézségeire, hi-
szen egy-egy történeti kérdés kidol-
gozásakor a forrásoknak sokezerre 
menő köteteit kellene elolvasnia a 
kutatónak, melyeknek egy része nincs 
is meg hazai könyvtárainkban. 

Ettől kíméli meg a történetírókat 
a szerző, aki 37 év alatt egymaga vé-
gezte el ezt a rengeteg munkát. A sok 
ezerre menő forráskiadványt elejétől-
végéig elolvasta, s mindegyikből ki-
írta a magyar történetre vonatkozó 
helyeket (ad res Hungaricas pertinen-
tia). Néha csak egypár mondatot ta-
lált valamely nagyterjedelmű forrás-
munkában, máskor nagyobb részle-
tet idézhet belőlük, pl. Aventinus ba-
jor történetéből 45 apróbetűs lapot, 
de ezért a 45 lapért 699 lapnyi latin 
szöveget kellett gondosan átolvasnia! 

A szegénységünk követelte taka-
rékosságnak, úgy mint sok-sok tudo-
mányos kiadványunkban, óriási anya-
gának egy része, sajnos, még így is 
áldozatul esett. 

A rövid előszó helyett szívesebben 
láttunk volna hosszabb bevezető ta-
nulmányt, mely minden módszertani 
kérdésre kiterjedt volna, s a munkát 
előre részletesebben ismertette volna, 
de a szerző bizonyára azt gondolta, 
hogy a «Catalogus» önmaga beszél ma-
gáról. S valóban beszél is ! 

Az 51 íves, 811 lapos kötet betű-
rendben (A—C) 1844 forrást és for-
rásra-utalást tartalmaz. 

Hogy némi fogalmat adhassunk a 
páratlan szorgalommal és tudással 
összehordott, szinte beláthatatlan 

anyagról, a görög, német, cseh, len-
gyel, orosz, francia, angol, olasz, ma-
gyar s más egyéb forrásokról, néhá-
nyat megemlítünk közülük : Aeneas 
Sylvius (II. Pius pápa) III . Frigyes 
császárról írt életrajza, Albertus (Al-
bericus) kanonoknak a keresztes há-
borúkról szóló története, Dandolo 
András doge velencei krónikája, Saxo 
frank krónikája, egy cordovai zsidó 
orvos Magyarországon át küldött, 995 
táján kelt levele a kazarok királyá-
hoz, az 1327-g terjedő Chronicon Au-
striacum, az 1329-g terjedő Chronicon 
Bohemiae (Csehország), a magyar-
lengyel krónika és Szent István élete, 
a verses (latin) ausztriai krónika (1152 
—1268), a thüringiai Szent Erzsébet-
ről, II. Endre leányáról szóló német 
verses krónika, Conrad Botho szász 
tájszólásban írt szász krónikája, s 
Constantinus Porphyrogenitus híres 
munkája (görög és latin szöveg), s a 
sokat emlegetett szentgalleni esetről 
szóló teljes latin szöveg. A magyar 
krónikák közül megvan benne Ano-
nymus teljes szövege (28 lap) s a 
Bécsi képes- vagy Márk-krónikáé (72 
lap). 

Ez a sokféle nemzetiségű közép-
kori történetíró néhány kivételével, 
mind latin nyelven írt. Ilyenkor látja 
a mai modern ember, hogy milyen pá-
ratlan világnyelv volt az ősi és szép 
latin, melyet Európa minden orszá-
gában megértettek, s milyen pótolha-
tatlan, s holmi eszperantó-féle csinált 
nyelvtákolmánnyal sohasem helyet-
tesíthető közvetítő kapocs volt a nem-
zetek között. 

A tömérdek forrásnak (a magya-
roknak is) ez a latinnyelvűsége a kül-
földi történetíróknak éppen úgy hoz-
záférhetővé teszi történelmünk e nagy 
forrásgyüjteményét, mint a mieink-
nek. 

Mint halljuk, ezt az első kötetet 
gyors egymásutánban még két sokkal 
terjedelmesebb fogja követni. Az 
utolsóban lesznek az indexek, a jegy-

53* 
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zetek, a mindenféle függelékek és ge-
nalógiai táblázatok. 

A nagyérdemű tudós szerzőnek 
csak a legnagyobb tisztelettel és hálá-
val adózhatunk ezért a maga nemé-
ben páratlan tudományos teljesítmé-
nyéért, s csak büszkék lehetünk erre 
a nagy királyunk emlékét legméltób-
ban megörökítő monumentális alko-
tásra. Szinnyei Ferenc. 

Szabó Zoltán: A Vaskapun túl. 
(Élet kiadása.) 

Szabó Zoltán új könyve olyan vi-
dékekre vezet, amelyeket még ma is 
kicsit Európán kívülinek érzünk, bár 
népeik szerepe az európai politikában 
egyre jelentősebb. Az író csak azt 
mondja el róluk, amit maga látott és 
tapasztalt, műve riportszerűségében 
rendkívül közvetlen, de néhol túlon-
túl a fölszínen marad, s a látottak 
alatt nem mutatja meg a tájak népét 
formáló történelmi erőket. Az olvasó 
pedig nem egyszer szívesen venne 
egy-egy ilyen eligazító megjegyzést. 
Igy például a Romániáról írt kitűnő 
részletnek mindjárt nagyobb távlatot 
adott volna egy kis «történelmi össze-
foglalás», utalás a román nép hosszú 
elnyomatására, a fanarióta-uralomra, 
s arra a fokozott tevékenységre, 
amely a mult században indult meg, 
mintegy szükségszerű reakciójaként 
az addigi tétlenségnek. De Szabó Zol-
tán láthatóan húzódozik az ilyen «tu-
dós» anyagtól, s ugyanolyan fölénye-
sen áll a meglepő impresszió pártjára 
a «tudományosan» tárgyilagos és «ok-
nyomozó» anyaggal és módszerrel 
szemben, mint nemzedéke igen sok 
tagja. A szubjektivitással egyértel-
műnek vett «irodalomnak» ez a kul-
tusza a szárazabb, közönséget ke-
vésbbé érdeklő «tudomány» rovására 
azonban csak addig indokolt, amíg 
csak a megírás irodalmi módját hang-
súlyozza ; de óvatosságra int, mihelyt 
annyira tárgya fölé emeli az írót, 
hogy a tárgy lassankint csak ürügy 

lesz az írói lendület és lírizmus meg-
nyilatkozására. 

Fölmerülnek ilyen aggályok Szabó 
Zoltán balkáni útinaplójával kapcso-
latban is, de szerencsére az író éles 
megfigyelései, szellemes megjegyzé-
sei sokban feledtetik a hiányokat, a 
mélység és távlat hiányát. Mindjárt 
a könyv elején a hajón továbbélő 
monarchiáról mondottak igen talá-
lóak, s egyben jellemzőek is az író 
egész szemléletvilágára : jobban ér-
dekli a jelen, mint a mult, a ma tár-
sadalma, mint azok a történelmi erők, 
amelyek ezt a társadalmat kialakítot-
ták. Könyve legjobb részeiben éppen 
ez a társadalom-megfigyelő szólal 
meg, mint a Bukarestről adott kép-
ben, amely a mű messzire legjobb és 
legszemléletesebb szakasza. Látszik, 
hogy a Tardi Helyzet írójának szívé-
hez legközelebb ez a friss, népi gyöke-
rekből táplálkozó román kultúra áll; 
írói eszközei is sokkal alkalmasabbak 
ennek érzékeltetésére, mint arra, hogy 
például plasztikus képet adjon a pusz-
tuló Konstantinápolyról. 

Ezek az írói eszközök kitűnőek, s 
egyúttal azt a nagy utat is mutatják, 
melyet az író mint stiliszta a Tardi 
Helyzettől új könyvéig megtett. Ott 
érezhetőbb volt a kortárs felelős-
ségtudata. Itt nem a szomorú idők 
tanuja szól, hanem a szellemes utazó, 
s a tanu intelme tiszteletreméltó ta-
pintattal húzódik meg a szép tájké-
pek és élmények mögött. A figyelmes 
olvasó azonban okvetlenül kiérzi 
őket, s talán nem véletlen, hogy ép-
pen azok a részletek maradnak meg 
benne legélénkebben, amelyekben az 
író mintegy halk nosztalgiával vissza-
pillant a mohón élő Balkán zavarából 
a távoli haza felé, egy a születés lázá-
ban élő kultúrából a mi kialakult, 
nem egyszer merev és mozdíthatatlan 
világunkba. 

A Tardi Helyzet írója nem árulta el 
az első könyvével vállalt eszmét, a népi 
magyarság programmját; balkáni ki-



765 

rándulása mögött egy fajtájáért ag-
gódó lélek szorongása rejlik. S az 
egész kirándulás nem pusztán utazó 
szeszély, hanem őrjáratféle is, tanul-
mányút is ; annak az új szellemnek 
a jegyében fogant, mely a Duna-
völgye és Balkán politikailag sokszo-
rosan szembeállított, de kultúrában 
sokszorosan egymásrautalt népei közt 
a műveltségi érintkezés egészsége-
sebb s egyszer talán politikailag is 
termékeny kapcsolatait szeretné meg-
valósítani. Nem lemondás, jogföladás, 
hanem humánusabb utak keresése. 
Sikere bizonyára nem a jószándékú 
kezdeményezőkön múlik, s jogosságát 
elsősorban a mult igazolja, a történe-
lem számtalan adata, néprajzi és iro-
dalmi hatások. Ami a magyarságnak 
Bécs volt, az volt a Balkánnak Ma-
gyarország, a nyugati kultúra közve-
títője. Szép és fölemelő dolog, hogy 
éppen ez a magyarság tud annyira 
emelkedett lenni mai helyzetében is, 
hogy nem fél a szellemi kapcsolatok-
tól azokkal, akik szívesen tagadnak 
meg vele minden közösséget. Szabó 
Zoltán a balkáni útikönyvben nem-
csak érdekes riportot írt Európának 
erről a legnyugtalanabb félszigetéről, 
hanem egy tiszteletreméltó kultúr-
misszió szolgálatába is szegődött. 

Rónay György. 

Révay József : A költő és a csá-
szár. (Horatius és Augustus.) Pan-
theon kiadás 540 oldal. 

«Emléket állítottam magamnak, 
ércnél maradandóbbat» — írta Hora-
tius önmagáról ódái harmadik köny-
vének 30. költeményében és Horatius 
korában «méltán» kelthettek e sorok 
feltűnést, de ma, kétezer esztendő 
távlatában, igazat kell adnunk az 
aurea mediocritas utolérhetetlen mes-
terének ! A középiskolai latin okta-
tásnak ma is betetőzése a Horatius, 
ma is igen sok költőt ihlet meg s szá-
mos tudós foglalkozik vele, Deák 
Ferenc halálos ágyán is olvasta őt, 

a katona-Petőfi a tölténytáskájában 
hordotta stb. stb. És olyan értékes 
munkák jelennek meg még ma is 
róla, mint amilyen ez a Révay élet-
rajz-regény ! 

Öt és félszáz oldal! Kicsit soknak 
látszik, mikor belefogunk s amikor 
a végére értünk : «fáj», hogy nincs 
folytatása. A nagy római császárnak, 
a pacificator orbisnak : Augustusnak 
és Maecenasnak mesterien rajzolt 
alakja — a többiekkel együtt — 
voltaképpen csak kisebb-nagyobb je-
lentőségű mellékalakok, mert a re-
gény főhőse és főalakja Horatius és 
a munka tulajdonképpen Horatius 
életrajz ! Ha azonban azt akarjuk 
eldönteni : mi az értékesebb benne, 
az irodalmi tudás, a korismeret, avagy 
ezeknek kitűnő bonyolítása, a héza-
gok kitöltése, úgy a döntés rend-
kívül nehéz, mert e munka, ezen nem-
ben, egyike a legjobbaknak, amelyek 
a világirodalomban Horatiusról nap-
világot láttak. Egy-két kisebb «elszó-
lás» zavarja ugyan néha-néha a tiszta 
műélvezetet, különben azonban a 
könyvet olvasás közben egyként ne-
hezen teszi le a latin tanár, a műve-
lődve-szórakozni akaró szellemi vagy 
testi munkás, sőt még a latintól 
annak idején erősen írtózó egyetemi 
polgár is ! . . . 

Legszebb részletei, főként a vonzó 
meseszövés szempontjából, azok, ahol 
a költő gyermekkorát és «eszményi» 
szerelmeit írja le . . . 

Azzal az érzéssel tesszük le e köny-
vet az olvasók asztalára, hogy Révay 
József nemcsak Horatiusnak állított 
kedves és szép újabb emléket a ma-
gyar irodalomban, de kedves és feled-
hetetlen órákat szerzett azoknak, 
akik e munkát kezükbe fogják és 
elolvassák. Koppány István. 

Egry István: Magyarság és Labanc-
ság. Szerző a természettudomány 
segítségével igyekszik megállapítani: 
minő hatással volt a labancság esz-
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méje a magyarság életére, fennmara-
dására s fejlődésére. Az eszme — té-
vedések elkerülése végett — azt hir-
dette, hogy a magyarság egymagában 
meg nem állhat s így, hogy fenntart-
hassa magát, symbiosisban kell élnie 
valamely más néppel. A labancság — 
bár akkor még e szó ismeretlen 
volt — a mohácsi vésszel született 
meg. A szerző hosszabb vitába száll 
Szekfű Gyulával, aki a török meg-
szállás minden katasztrófájának okát 
kizárólag a törökben látja. Ferdinánd 
nem szolgálta soha a magyar érdeke-
ket, sőt cselekedeteiből ennek éppen 
az ellenkezőjét lehet kiolvasni. Egry 
súlyosan elítéli a végvárrendszert, 
melyet magyar pénzen és véren állí-
tottak a török ellen, hol egyre a ma-
gyar pusztult, «kinek helyébe idege-
neket telepítettek be. A végvárrend-
szer, melyet a labanc elgondolás állí-
tott a török ellen, végeredményben 
azt szolgálta, hogy Ausztria és a 
németség mentesüljön a török vesze-
delemtől. Akár a török győzött, akár 
a német, a magyar mindig vesztes 
maradt — mondja Egry. A továb-
biak során a szerző igazolni próbálja 
Erdély különállásának szükségessé-
gét, sőt ezen túlmenően a jogosságát. 
Felteszi a kérdést: hogyan alakult 
volna hazánk történelme, ha Erdély 
II. Rákóczi György alatt nem veszti 
el addigi jelentőségét, hanem to-
vábbra is olyan tényezője a magyar-
ság sorsának, mint Bethlen vagy akár 
csak I. Rákóczi György alatt. A ku-
ruc felkelés is másképpen alakul, ha 
azt nem az elbukott, hanem az erős 
Erdély támogatja. Magyarország mi-
kor felszabadult a török iga alól, 
ugyanakkor egy másik igába hajtotta 
fejét. Sajnálatosnak tartja, hogy Er-

délyt, a magyarság fellegvárát is 
uralma alá hajtotta a bécsi kéz. 

Foglalkozik azután Rákóczi fel-
kelésével s megállapítja, hogy ennek 
a felkelésnek igazán nagyvonalú, 
nagyszabású hadvezére nem volt. 

A XVI I I . század magyarsága Egry 
szerint a bécsi politika ellenséges 
érzületének nyomasztó hatása alatt 
állt. E századnak s az utána követ-
kezőnek alig van kiemelkedő ese-
ménye. A XVI I I . században a ma-
gyarság életenergiája főleg szellemiek 
tekintetében nagyjelentőségű. Ki-
magasló tehetségek jelennek meg az 
irodalomban. Ez a fiatalos lendület 
Világosnál megtorpant. A ma törté-
nete itt játszódott le szemünk előtt, 
ezzel a szerző nem kíván hosszasab-
ban foglalkozni. 

Egry István könyve végeredmény-
ben, tévedéseitől eltekintve, friss, 
lendületes és logikus történelmi mű. 
A magyarság sorsa iránt való aggódás 
fűti át minden szavát és szépíti téve-
déseit is. Vitái során merész, állítá-
saiban következetes s a lehetőség 
szerint tudományos. A természet-
tudományok beállítását nagyszerűen 
alkalmazza a századok labanc gondo-
latának formálódásában s ezzel állítá-
sait az igazság távlatába állítja. 
A multban való tájékozódása tökéle-
tesebb és egyénibb, mint a ma szem-
léletében, hol mintha megtorpanna 
állításainak biztonságában s merész-
ségében. Igaz, hogy a ma történelme 
nem tartja annyira felszínen a labanc 
gondolatot, mint a szerző által oly 
bőségesen ismert és ismertetett török 
hódoltság kora s azt követő kuruc 
felkelés időszakában. Ezzel a szerző 
szerepe a ma történelmének vizsgála-
tánál befejezést nyert. 

Marék Antal. 


