
E L V E K É S M Ű V E K 

SZUBLIMÁLT SZÉPSÉG KÖLTŐJE ERDÉLYBEN: DSIDA JENŐ. 
«Már leng körülötte 
a gyertya: 
legyen neki fényes az út. 
— Fátylat az arcra! 
— A kezébe keresztet! 
— Lába elé koszorút! 

(Dsida: A költő feltámadása). 

A sorscsapásos időben szükségszerű hirtelenséggel pompázón kivirág-
zott, új erdélyi líra három legmarkánsabb arcélű művelőjének : Reményiknek, 
Áprilynek és Tompának a neve túl jutot t már Erdély hegyein, át a Királyhágón 
az egyetemes magyar irodalom nyilvántartott értékei közé. A «Tizenegyek» 
fiatalos mohóságú, a transylvániai égboltra felrakétázó mozgalma is túlsustor-
gott a zeniten. Az erdélyi irodalom akkor élte «hőskorszakának» a végét. 
Akkor már nemcsak erdélyi írók voltak, hanem kifejezetten külön erdélyi 
irodalom. Kolozsvár, mint irányadó irodalmi centrum, folyóiratok, mint aminő 
a modernséget a nemes erdélyi hagyományokkal összeegyeztető «Pásztortűz» 
és az Erdélybe került «emigránsok» szellemi befolyása alá jutot t ottani «Nap-
kelet», amely azonban nem ért hosszú életet. A kezdet nehézségein, a talaj 
megtörésén túllevő, a «Sturm und Drang» korszakot átvészelt erdélyi litte-
ratura most már hozzáláthatott a komolyabb feladatokhoz. Körülbelül 1924 
az az idő, amikor a jelszavak, problémák és a nevek körül felkavart viha-
rok lassan leülepednek és megkezdődik a viszonylag nyugodtabb, kevésbbé 
zajtalanabb, de művészi szempontból annál termékenyebb és értékesebb 
periódus. 

A «Tizenegyek» lelkes kezdeményezéséből nőtt ki a báró Kemény János 
által összehívott marosvécsi Helikon 1926-ban. Ekkor már olyan szilárdulási 
folyamat mutatkozott az erdélyi irodalomban, hogy a költőket és az írókat a 
művészet égisze alatt a kollektív célok érdekében lehetett tömöríteni. A régi 
értékek mellett ott voltak e táborban már az erdélyi «második nemzedék» 
költői, akik között mint a legreményteljesebbről beszéltek, a húszesztendős 
Dsida Jenőről. 

Dsida Jenő első költeményét már i t t Budapesten, a trianoni gránic 
innenső oldalán olvastam először egy kolozsvári folyóiratban, úgy emlékezem : 
«A Hirnök»-ben. A kolozsvári derék ferenceseknek ez a szépirodalmi folyó-
irata a többiek, nevezetesen a «Pásztortűz» mellett, amelynek szinte döntően 
ítélkező fórum szerepe volt Erdélyben, hasznos és érdemes hivatást töltött be. 
Ez a finom hangú költemény, amelyet az akkor nyolcadikos szatmári gimna-
zista Dsida Jenő küldött be a folyóiratnak, igen megkapott. Nemcsak azért, 
mert akkor még igen szorosan, hús-vérrel odatapadónak éreztem magam 
Erdélyhez és azért sem, hogy még akkor nem voltunk olyan túlsokan, hogy 
ne kelthetett volna egy-egy új név magában is feltűnést. A költeményt meg-
jegyeztem, el is tettem, mert később nemcsak ott, hanem másutt is, ahová 
közösen dolgoztunk : így a «Pásztortűz»-ben is találkoztam a nevével. «A Dsida-
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verseknek már pénzértékük van, Erdélyben igen jól fizetik» — mondotta 
1925-ben fiatalos önérzettel az egyik budapesti irodalmi hetilap befolyásos 
tekintélyű szerkesztőjének egy Budapestre egyetemi hallgatónak felkerült 
fiatal erdélyi költő, amikor a szerkesztő atyai hangon kijelentette neki, hogy 
a verseiért nem tud honoráriumot fizetni, ellenben majd másként «rekompen-
zálja». Ez a fiatalember — neveket most nem írok — együtt indult el Dsidával 
az erdélyi Parnasszuson. «Mi hárman alkotjuk az új erdélyi költői triászt» — 
mondotta az ifjúság lelkesen túltengő önérzetével a jóakaratúan mosolygó 
budapesti szerkesztőnek. Nos, tizenhárom év után hármuk közül Dsida az, aki 
nem él, de ő számít egyedül igazi költőnek. Kettőjük ; neki és még egy társá-
nak, akit akkor szintén említett, működése és foglalkozása lényegesen el-
kanyarodott a költészettől. A szelektálódásban Dsida Jenő maradt felül és 
hogy földi élete elmerült, még annál inkább felszökkent a csillaga az erdélyi 
égboltra. 

Most, hogy a pünkösd utáni napokban Kolozsvárott egy fiatal költő : 
Dsida Jenő koporsója után mentek a gyászolók, akik benne az erdélyi iroda-
lom — mi mondjuk : az egész magyar irodalom reménységét és értékét 
siratták, felszínre dobódott a közelmultból az emlékezetembe ez a szerkesz-
tőségi jelenet. Fiatal költő munkáját ilyen korban — az elhalálozott Dsida 
Jenő mindössze harmincegyéves volt — nem szokás komolyhangú értekezés-
ben méltatni. Hiszen előtte áll a beteljesülések, a sikerek sorozata. A művészi 
ítélkezés azonban még sem ismer határidőt, főként azzal szemben nem, akinek 
földi élete immár bezárult. Azt úgy kell venni azzal, amit adott, amije meg-
maradt. S még azt sem lehet tekintetbe venni, hogy mennyit adhatott volna, 
s nem szabad számára «aránylagos» mértéket felállítani. A kritikusnak mind-
egy : huszonhat év, harminchat év, vagy nyolcvanhárom év. Ő nem ismeri, 
mert nem ismerheti a nyárspolgár eszközeit és méricskéléseit. Aki nála a mér-
legre kerül, az vagy könnyűnek, vagy nehéznek találtatik minden mentegető 
vagy magyarázó melléktekintet nélkül. 

Dsida Jenő a maga harmincegy esztendejével — úgy ahogy elköltözött 
— megméretett és súlyosnak találtatott. 

Felesleges most arra kitérnem, hogy a magyar irodalom — de vegyük 
csak most az erdélyit — mennyire gazdag torzókban, fiatalon eltávozott 
tehetségekben. Sipos Domokos, a fajsúlyos kiváló fiatal novellista, Kuncz 
Aladár a «Fekete kolostor» európai hírű szerzője, az agilis, fanatikus Balázs 
Ferenc és a markáns, kulturált tehetségű Kovács József után most Dsida Jenő 
hullott ki a sorból. «Bizony mind hős az, ki itt élni és törekedni mer» — írja 
Tompa László Sipos Domokos halála alkalmával egy komorhangú versében. 
Áprily Lajos szerint «a hűség Krisztus szege tartja» a költőt és a nevelőt, aki 
ott pusztul el «az erdélyi Thermophilében némán, büszkén, örökké névtelen». 

Dsida Jenő, aki utolsó, de sajnos nem a legutolsó az erdélyi irodalom 
hősi halottai sorában, vállalta ezt a sorsot, ha nem is hangoztatta ezt a vég-
zetszerű hivatást a hangjában olyan fekete szomorúsággal, mint a zord székely 
hegyek közé zárt Tompa László. És a «névtelenség» helyett a törékeny fiziku-
mát felemésztő küzdelmekben a költői hírnév csillant meg lázas szeme előtt. 
Őt nem nyűgözték, nem görnyeztették le annyira a havasok, a renegetegek, a 
sziklák. Szatmári volt, vagyis Partium-beli: lelke félig a hegyek, félig a síkság 
felé hajlott. Erdélyben és mégis Erdélyen kívül. A hegyeknek vetette meg 
hátát és szembenézett a pusztai nappal, s olykor, vagy talán nagyon is gyak-
ran nyugat felé irányult tekintete. Az erdélyi lelket, minden, a csapásokban és 



129 

megpróbáltatásokban is megnyilvánuló nyugalmassága ellenére is, bizonyos 
nehézkesség jellemzi. Ez a «nehézkesség» úgyszólván teljesen hiányzott Dsida 
Jenőből. Ennek a megállapítása nem fölösleges szőrszálhasogatás. Budapesti 
bennszülötnek szeme talán elsikkadna rajta, de aki tapasztalta, hogy az 
erdélyi irodalom keretén belül is milyen lelki-, felfogás- és stílusbeli különbsé-
gek nyilvánulnak meg az «erdélyi magyar» és az úgynevezett «székely» írók 
csoportja között, az egy költői pálya megítélésében fontosságot kell tulaj-
donítson a származási helynek is. Az udvarhelymegyei Farkaslakán született 
Tamási Áronnál természetes és ösztönösen magától adódó ennek a környezet-
nek rajza, a székely tájszavak használata, mert gyermekségétől fogva abban 
élt, vérévé vált. Viszont annál, aki bár közvetlen-közeiben, de mégis városban 
született és nevelkedett, ez természetellenes, erőltetett és modoros. S ennél-
fogva hatástalan. Igazán hivatott író nem is szánhatja magát ilyesmire. 

Dsida Jenő 1907-ben született Szatmáron. És meghalt 1938-ban Kolozs-
várott . . . Lexikonba való adatokból mennyi fér a két határkő közé? A szat-
mári diákévek után Kolozsvárra kerül jogi tanulmányai végett, de már korán 
kapcsolatba jut az irodalommal és az ujságírással. Kolozsvárott már ismerik a 
nevét. S nemcsak a nem közönséges tehetségű költőt, hanem az alaposan ki-
művelt, több nyelvet értő komoly esztétát is honorálták benne, amikor a 
«Pásztortűz» helyettes szerkesztőjének hívták meg. Évekig viselte ezt a tiszt-
séget és az ő kifinomult kritikai ízlése tartotta fenn nem csekély mértékben a 
«Pásztortűz» régi tekintélyét és színvonalát az erdélyi olvasó közönség előtt. 
Ujságíróskodott is. Dolgozott a nagyváradi «Erdélyi Lapok»-nak, s később 
Kolozsvárott a «Keleti Ujság»-nak, a magyar párt hivatalos lapjának lett a 
segédszerkesztője. Meg is nősült, de családi boldogságát alig élvezhette egy 
néhány hónapig, mert a fiatalkora óta benne lappangó betegség kínos szen-
vedések után elvitte. Sápadt, vékony, szemüveges és finom arca eltűnt a 
kolozsvári utcákról. S amit itt hagyott? Két verskötet s egy útleírás : «Magyar 
karaván Itálián keresztül. . .» Ez utóbbi inkább ujságírói munka, egy társas-
utazás élményeit foglalta össze. Amit ő igazán komolyan vett, szolgált, s 
amiben fanatikusan h i t t : az a vers volt. 

Ha valakit, úgy Dsida Jenőt igazán megrohanták az irodalom felületesei 
és snobjai, hogy «mikor ír már valami komoly dolgot?» Az európai irodalmat 
tökéletesen ismerő, magasan fejlett ízlésű Dsida Jenő mégis vállalta a laikusok 
előtt kevesebbet, a «komolytalanabbat». Megmaradt csaknem kizárólagosan 
lírikusnak. Nem olvastunk tőle idegen idézetekkel bőven telitüzdelt nagyképű 
tanulmányokat, ellenben a műfordító igenis versenyre kell benne a költővel. 
Latin, francia, német és román fordításai becsületesen megállják a helyüket 
és nemcsak hézagot pótolnak, hanem egyik-másik darab a maga nemében 
utolérhetetlen. Magától értetődik, hogy a különböző európai irodalomba való 
belemélyedés — Dsidának különös fogékonysága volt a latin kultúra iránt — 
bizonyos erős színezést adott költeményeinek. Ez a különféle árnyalatok 
azonban csak még erősebben kihozták költői egyéniségének markáns, eredeti 
alapszínét. Nem érezzük meg bennük a tudós hidegségét. Dsidában az intuitív 
elem, az érzés, a szív volt az uralkodó, a mindig kizengő humánum és fölényes 
kultúrájú, bravuros formakezelése mellett sohasem fenyegette az, hogy 
poeta doctus-sá merevedjék. 

Két verskötete közül az első a «Leselkedő magány», amely 1928-ban 
jelent meg a «Minerva» kiadásában, inkább mégcsak alapvonalait adja Dsida 
magasba ívelő tehetségének. Színkeverést kapunk. A költő lelke, a mondani-
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valói még nem tudták egészen lehámozni magukról a szavak, a jelzők, kifejezé-
sek burkolatát. Itt még határozottabban dominánsan jelentkeznek a különféle 
idegen hatások. A formaművészete tökéletes, de kicsap mögüle a költő nyug-
talanul vibráló érzése. Még nem talált magára ebben, a tartalom és a forma 
közötti küzdelemben hol az egyik, hol a másik jut túlsúlyra. De mégis : inkább 
mintha a túlságosan zárt forma diadalmaskodnék. 

A második verskötetében, a «Nagycsütörtök»-ben már kiegyenlítődnek 
ezek az ellentétek és a fiatalsága ellenére is csaknem kész költő profilja alakul 
ki előttünk a maga kiforrottságában. A kezdeti harc már eldűlt a mondani-
való és a belső tartalom javára. 

Kitűnő formakészsége egyik helyütt óklasszikus versformában jelent-
kezik, a másik helyütt («Bútorok» című kollektivista verse) a tartalom széttöri 
a forma korlátait. De ez az expresszionista hangszerelésű és szavalókórusra 
kínálkozó költemény is bizonyíték arra, hogy szabadverset csak azoknak 
szabad írniok, akik mesterei a formának. A költő minden lelki adottságánál 
fogva elefántcsonttoronyba kívánkozik és mégis önmaga rombolja szét ezt a 
menedéket, elvegyül a tömegben. Úgy érzi, hogy vállalnia kell a többiek sor-
sát, szenvednie kell mindenkivel és mindenkiért és belül mégis egyedül kell 
maradnia. A legpregnánsabban a címadó «Nagycsütörtök» című verse mutatja 
ezt a hangulatot. Hogyan tudja a költő egy vasúti váróteremben való sivár 
várakozás pállott ízű valóságát egyetemes érzéssé megnöveszteni és meg-
nemesíteni. 

«Nem volt csatlakozás. Hat óra késést 
jeleztek és a fullatag sötétben 
hat órát üldögéltem a kocsárdi 
váróteremben nagycsütörtökön.» 

A költő rosszul érzi magát a mozdonyoktól zakatoló éjszakában, a 
savanyúszagú váróteremben, ahol csak ő van ébren. 

«Körülnéztem: szerettem volna néhány 
szót váltani jó, meghitt emberekkel, 
de nyirkos éj volt és hideg sötét volt, 
Péter aludt, János aludt, Jakab 
aludt, Máté aludt és mind aludtak . . .» 

Ezt a nagycsütörtököt, a váróteremben eltöltött rossz éjszakát s egy 
másik, az első : a Megváltó nagycsütörtökje árnyékolja be. A kettő között 
mennyire tökéletesen érezzük a költő lelkében kialakult összhangot. Zsáner-
kép lenne ez és Dsida e műfajban ugyancsak kiváló, mint ezt több kisebb 
versében látjuk Finom, halk és erőteljes. De ő nem elégszik meg ennyivel, a 
lelkét kivetíti a miliő holt tárgyai közé. Verset ír az öreg postásról, aki nem 
kapott borravalót és szomorú, s a kishivatalnokról, aki súlyos lázzal betegen 
megy a hivatalába : 

«Egyszerű józan és kérlelhetetlen, 
mint a kenyér, 
mint a zárszámadás, 
mint a kötelesség». (Amundsen kortársa) 

Sorsának előérzése gyakran kísérti: «Elalszom — írja — mint a meg-
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hajszolt őzek a bozótban, napkeltekor», pedig boldogságra vágyik, s ezt 
reméli: 

«Holnap fehér abrosz mellett ülök 
s piros alma, sárga körte 
koppan a verenda tetejére, 
s aranybort iszom ezüst-pohárból. 

Fiam is lesz, hogy meg ne haljak 
s ha sárga levél hull lassan gyásszal, 
bölcsen mosolyog tömjénszagú szívem: 
Milyen jó lesz a mennyországban!» 

Ez a költőnek a vágyódása, amiről tudja, hogy nem érheti meg. A köz-
napi embernek kijáró nyugalmas boldogságot. Mennyire élesebb ő nála az a 
vízió, amikor igazából a saját elmúlását és apotheozisét látja meg : 

«Bomlad a test már, 
barnul a hulla, 
a tömjénfüst gomolyogva 
kicsap, sírva köhögnek, 
felnyöszörögnek, 
torkát köszörüli a pap. 

És akkor 
lám fölemelkedik 

Ő. 
Ajtóhoz tántorog 
és kimegy Ő. 

A tártölű fenyves alatt 
mellébe özönlik 
a hűs levegő, 
meghajlik a szirti fenyő, 
a sok suhogó 
fa-titán. 

s ő 
elrohan alkonyi fényben 
egy lángszínű lepke után». 

Az erdélyi és a korszerű problémákon túl itt a költő szólal meg. Dsida 
Jenő mindenekelőtt igazi költő volt. Egyéni szín, maradandó érték. Egy-
magában a l 'art pour l'art megnemesített és testet öltött fogalma. 

Mihály László. 

Fannie Hurst: A nagy kacaj. 
Fordította: Görög Ilona. (Athenaeum 
kiadás, 1938.) 

Ez a bizonyos «nagy kacaj», amely 
inkább szimbolikus, mint valóságos, 
egy öregasszony aszottá fonnyadt 
ajkáról hangzik el. Cambell özvegye, 
a nagymama, már három nemzedéket 
látott felnőni épségben, s nemcsak 
teljes szellemi és testi frisseségben 
élte meg ezt a nagy időt, hanem cse-
lekvően belefolyt a család életébe, 
irányított, parancsolt, mai kifejezés-
sel : Ő volt a Neal Cambell család-
nak egy személyből álló agytrösztje 
és diktátora. A terebélyes százfelé 

ágazó skót familia — bár a regényben 
ironikusan hivatkozás történik a fél 
százalék zsidó vérre is — szálait 
tart ja kezében. 

Neal Cambellék bár nem jöttek 
Amerikába a «Mayflor» hajóval, mind-
azonáltal éppen olyan tipikus yen-
kik, mint az Új Világ első gyarma-
tosai, akik pár évszázaddal ezelőtt 
telepedtek meg itt. A XVII. század 
idevándorolt kalandvágyó angol puri-
tánjai, akik a biblia mellől puskázva 
vigyáztak a farmjukra és telepeikre 
a támadó indián törzsek ellen, késő 
utódaikban is megőrizték azt a kincs-
szomjat, ami ide hajtotta őket, azt 
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a hideg fanatizmust, amely nem is-
mert akadályt, ha a cél eléréséről 
volt szó : verítékeztek, erdőt irtot-
tak, építettek, mocsarat szárítottak, 
s ha kellett — öltek is. Megőriztek 
magukban valami hajthatatlanságot, 
szertelenséget céljaikban, s a válo-
gatás nem ismerését a célokhoz 
vezető eszközökben — azt, ami előt-
tünk, európaiak szemében gátlás-
nélküliségnek tűnik föl — s valami 
gyermekesen csodálkozó hallatlan 
naivitást. Az utódok csak vissza-
ütöttek az ősapákra, akiknek szá-
mára otthon forró volt a talaj, s 
vérük vagy más kényszerítő körül-
mények hajtották őket oda, ahol 
korlátlan lehetőségek között tör-
hettek maguk számára megfelelő 
világot az őserdőkben. 

Ezzel körülbelül meg is van adva 
a newyorki Szent Lukács-téri házban 
lakó Neal Cambell család általános 
jellemzése. Mert a nagymama ugyan 
öt éves korában az óhazában, a skóciai 
Calmechieben, fogta le haldokló anyja 
szemét 1839-ben, de ugyanolyan vért 
és nevelést kapott otthon, mint 
Amerika szintén innen kivándorolt 
puritán honalapítói. Már korán sok 
megpróbáltatást ért. Egyik bátyját 
a takács-sztrájk alkalmával lőtték 
agyon, kiömlő vére hugára freccsent, 
a másik bátyja szintén tragikus mó-
don halálozott el a sztrájk követ-
keztében és ő strázsált mellette. 
Ahogy később is, holtaknál, nehéz 
betegeknél. A calmechiei takácsok-
nak ínséges volt a soruk s ezért 
vették nyomorúságos helyzetükben 
Amerikába az útjukat. Köztük a nagy-
mama is az urával. Ez a sok vi-
szontagságot megért életerős és egész-
séges gondolkozású öregasszony tör-
zse, fenntartója, s felvirágoztatója a 
terebélyes családnak. Az első olda-
lon úgy ismerkedünk meg vele, hogy 
nyolcvanhat éves és lázas betegen 
fekszik. Az utolsó oldalon pedig az 
immár százesztendős nagymama a 

tiszteletére összegyűlt családi lakomán 
kijelenti, hogy még 10 évet akar élni, 
mert a mai nemzedéknek szüksége 
van reá. Vissza akarja szerezni a 
dollár-krizis által megvékonyodott, 
de a család fantáziájában még min-
dig több milliót képviselő vagyont. 
Zsarnokságát lázadás nélkül viseli 
el a család, mert úgy érzi, hogy a 
gúnyos szemű, szárazon fel-felka-
cagó öregasszony nélkül szét hulla-
nának. Lám, egyetlen leánya, az 
özveggyé vált Linda, aki tíz gyermeket 
szült a világra, milyen gyámoltalan, 
tanácstalan és őszülő hajával is sírva-
fakadó, szepegő leánygyermek. Igazi-
ból nem is ő neveli a gyermekeit, 
hanem a nagymama, akitől még 
menyei is félő tisztelettel tartanak. 
Másik gyermeke, a rajongva szere-
tett Vally nincs közöttük, azonban 
az ő távolléte, mint nyomasztó fe-
kete felleg sötétlik felettük. És a 
nagymama az éjszaka csendes órái-
ban, amikor visszavonulhat, árkus 
papirokat ró teli öreges betűivel — 
a Neal Cambell-család krónikája ez — 
néha maga elé dermed egy-egy pil-
lanatra, mert a távollevő Vally képe 
merül fel előtte. Ez kísérti őt ébren, 
s ez bukkan fel lidérces, verejtékez-
tető álmaiban. Közben számolja a 
napokat. Már negyvenhárom éve s 
néhány hónapja eltűnt Vally, aki 
igen rossz, pajkos fiú volt, furcsa, 
nyugtalanító hajlamok jelentkeztek 
benne már igen korán. Serdülő korá-
ban rendőr hozta haza, mert bicská-
val lefeszítette egy madárnak a cső-
rét. Megnevelni nem lehetett. Valami 
súlyosabb ballépés után búcsút mon-
dott az otthonnak és elmerült a világ-
város forgatagában. Aztán egy esős 
nyári este bekopogott valósággal tol-
vaj módra fellopakodva a családi 
házba Vally, a rossz fiú. A hatvan-
egyéves, megtört arcú férfi mint va-
lami remegő gyermek omlik a nagy-
mama mellére és sírja el magát, fel-
tárva azt a rettenetes bűnt is, hogy 
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álnév alatt élt s két embert megölt. 
Menedéket kért. A nagymama elgon-
dolkozott, feltámadt benne a fiát 
védő ösztön, aztán józansága le-
gyűrte ezt és amikor a megrögzött, 
bűnös fiú reájön élete céltalanságára, 
visszaadja neki az előbb elvett re-
volvert, hogy végezzen magával. 

Vally elmegy, végrehajtja a tet-
tet. A nagymama az ujságokból ér-
tesül erről, de nem árulja el érzéseit, 
belső felindulását. Fő a becsület, ami 
a több-kevesebb szeplővel is, de 
mégis csak ott sugárzik a Neal Cam-
bellek arcán. Az unokák? Paul a 
világháborúban esett el, Larry ott 
szerzett tüdőbajában hátrahagyva 
feleségét, a déli származású Carmel-
lát, akinek napsugaras szépsége, ked-
vessége lebilincseli az egész családot. 
Titkon mindenik kicsit szerelmes 
belé. Aztán a család tekintélye és 
esze Chauncey, aki benn van a po-
litikában. Látszatra gondosan ügyelő, 
fölényes és szép karrier várakozik 
reá. John, a másik hangversenyéne-
kes, az amerikai városokban turné-
zik és csak néha rándul be a Szent 
Lukács-téri házba. Harvey fogorvos, 
aki feleségül veszi Elsiet, ezt a fel-
világosult, emancipált nőt, akiből a 
házasságban mégis egyszerre olyan 
boldog és gyermekének örülni tudó 
igazi anya válik. Cox, az ügynök, 
feleségével, Mabellel únja magát, cél-
talannak látja életét a szűk családi 
portán és állandóan farmról álmo-
dozik, míg egy alkalommal nagy-
mama értesül erről s hozzásegíti őket, 
bár tudja, hogy Cox és felesége nem 
farmra valók, elveszítették a földdel 
való kapcsolatukat. A tapasztalatok 
őt igazolják. May, az örökké patta-
násos arcú, békés May kozmetikus 
lesz, majd érett korában belebolon-
dul egy egészen szimpla és fiatal 
fiúba, feleségül megy hozzá a család 
felháborodása ellenére is. Josie, a 
szép, kreolbőrű, okos hivatalnoknő 
főnökének, Costain Japenak, a híres 

bankvezérnek válik szeretőjévé és a 
puritán gondolkozású család, ame-
lyet mint szörnyű istencsapás ér ez 
a felismerés, kénytelen szemet húnyni. 
Végül az ikrek : Luis, a tanító, majd 
igazgató és Abbey tanítónő a maguk 
különc, szélsőségesen modern felfo-
gásával nyugtalanságot keltenek. 
Luisban rendellenes sexualis hajla-
mok ébredeznek, ami boldogtalanná 
teszi, Abbey pedig kivágyik Ame-
rika gépies rendjéből Szovjetoroszor-
szágba. Onnan bizonyos kiábrándu-
lással számol be más-más megfogal-
mazásban a család tagjainak ottani 
sorsáról. 

Ime, mennyi széthúzó indulat, tö-
rekvés. Ennek a megrendszabályozá-
sához bizony a nagymama keze kell, 
meg a Szent Lukács-téri ház, amely-
ből kivágynak, de a bajok és a csa-
ládi ünnepek alkalmával visszavágy-
nak mint valami familiáris Noé bár-
kájába. Itt védve vannak, itt meg-
nyugosznak. Ez Amerika? — kíván-
csiskodhatik az olvasó. A választ 
úgy lehetne megfogalmazni: talán 
nem ez, de ilyen. A Neal Cambell-
család egy csöpp víz az Új Világ 
tengeréből, de e csöppben benne mo-
rajlik az egész Oceán. Az írónő mű-
vészi vegyelemzése sikerült. Egyben 
megemlíthetjük a gondos, a tartalom-
hoz simuló, zökkenő nélküli, artisz-
tikus fordítást. M. L. 

Halász Gyula: Édes anyanyelvünk. 
(Nyugat kiadása, Budapest.) Nyel-
vünk közismert és általánosan mél-
tányolt gondozói között érdekes és 
hálás szerep jutott Halász Gyulának. 
Nem tudományoskodó, tehát nem is 
unalmas. A közbeszéd mindennapi 
gyakorlati szükségleteit tar t ja szem-
előtt, azaz nem szigorú a kérlelhetet-
lenségig és nem is szőrszálhasogató. 
Mindenki által elismert sikerének 
titka az a szelíd, mondhatnám bájos 
előadási mód, mely adomát, megro-
vást, kioktatást, érdekes adatot, csil-
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logó példát a magyar ember termé-
szetének legmegfelelőbben kever egy-
másba. Mintha csak beszélgetne ve-
lünk asztal mellett vagy séta közben ; 
mindenre van szellemes észrevétele 
és okultató esete. Földrajzi íróból 
nyelvészeti íróvá vált, lelke, ösztö-
nösen vitte ebbe az irányba; az 
Édes anyanyelvünk termékeny nyel-
vészeti munkásságának betakarító-
ünnepe. 

Azt mondja előszavában, hogy 
a nyelvrontás és nyelvszegényítés 
ellen való hadjáratot ráhagyja a 
nyelvészhadvezérekre, maga csak ösz-
szeszedegetett példáival «segít egy 
kicsit» a nyelvvédelemben. Mi Halász 
Gyulát a szellemi honvédelem arc-
vonalán rohamcsapatvezetőnek lát-
juk s ez több, fontosabb minden had-
vezérségnél. Aki végigolvassa az Édes 
anyanyelvünk-et, lépten-nyomon érzi 
ezt a rohamravezetést. Nem rob-
bant. A szelíd gúny visszaverhetetlen 
fölényével ver agyon hibákat, nyel-
vészeti babonákat, fattyúsarjakat és 
— nyelvészkedő zabhegyezéseket. 
Tartalommutatója negyvenkét feje-
zetről ad számot s abban jeleskedik, 
hogy pompás kivonata az egész 
könyvnek. Tessék ezt a tartalomjegy-
zéket átnézni: minduntalan megáll 
az ember, elgondolkozik és fellapozza 
a fejezetet. Az ilyen böngészés — a 
szellem emberének legnagyobb gyö-
nyörűsége — véget nem érő Halász 
könyvének kézbevevésénél, mindig 
újra meg újra akad valami, amire 
még kíváncsiak vagyunk. Ideírok né-
hány ilyen csalogató címet, önmaguk-
ban is bírálatot mondanak ezek : 

«Mindenki nyelvművelő, aki ír. 
Nem mindenért az újságok felelősek. 
Bicegő mondatok. Nyelvhigítás. A 
rossz hírbe kevert határozatlan név-
elő. Szavainkat nem mind Ázsiából 
hoztuk. Az idegen szavak szemérmet-
len szaporasága. Tétlenségre kárhoz-
tatott magyar szavaink. Üres szavak. 
A méltóságos halott úr. Diffikultá-

lom a purifikáció konszolidációját. 
A furfangos igekötő. Az autóprin-
cessz randevúja. Ajaknégerek. Azo-
nos vagyok önmagammal. A göregá-
boros ragozás. Ha már «happy end», 
írjuk helyesen ! Összekevert szólá-
sok, félreértett közmondások. «Utolsó» 
divat és ember. A bébi nörsze. 
Maradéktalan magyarok. Gróf Bethlen 
István Bástya Sétány». 

Mennyire érdekes tükre a könyv-
nek ez a pár találomra kiszedett cím ! 
Mai kérdések halmozódnak bennük 
egymásra valami tiszteletreméltón 
hatalmas magyar és mégis nyugati 
műveltséggel. Az idegenmajmolók e 
korában, mikor a helyes magyarságot 
sokan már nem is értik, sőt fölénye-
sen üldözik, helyénvalóbb könyvet 
alig gondolhatunk. Tele van a ma-
gyar közélet idegenek által nevelt, 
idegenben sokat élt vezetőkkel, akik-
nek garasára magyar műveltségük 
nincs, mégis irányítani akarnak. 
Ezeknek nem ártana hivatalból ke-
zükbe nyomni Halász Gyula köny-
vét. És hivatalból oda kell állítani 
az Édes anyanyelvünk-et minden köz-
könyvtár polcaira, minden közép-
iskola könyvtárába. Siralmas, szánal-
mas a magyar «művelt» férfiak és nők 
magyar nyelvi öntudattalansága ! El-
szomorítón sok olyan embert isme-
rünk, akinek semmi magyar nyelvi 
műveltsége nincs, minduntalan át-
gagyog idegen nyelvekbe, melyekben 
megintcsak nem ért el semmi mé-
lyet, igazit. Édes anyanyelvünket 
csekély szókinccsel, sivárul beszéli ez 
a «gondosan nevelt» réteg és felszisz-
szen minden magyaros szófordulatra 
és magyaros kifejezésre. Eljut-e az 
ilyen üdvös könyv hozzájuk? Aligha ! 
Az azonban bizonyos, hogy a kiala-
kuló, valóban magyar közszellemet, 
a várvavárt mélyszántású magyar 
műveltséget segíti. Erkölcsi és szel-
lemi emelkedés felé visz, de nemzeti 
tartalmú emelkedés felé, mely nem 
torpan meg többé az idegen hang-
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lemezen és rosszul beszélt idegen 
nyelven édelgő fölényeskedés és ki-
nyilatkoztatás előtt. 

Szellemi gerincet ad Halász Gyula 
kitűnő könyve, több érdemet nem is 
kell róla mondanunk. 

Kilián Zoltán. 

Báró Szurmay Sándor: «Vadász-
emlékek — Horgászélmények». Impo-
záns méretű kötettel lép a nyilvános-
ság elé a világháború hős hadvezére, 
hogy beszámoljon közönségének egy 
nemes sportokban eltöltött hosszú 
élet páratlanul érdekes, értékes és 
gazdag emlékeiről. Az első olasz va-
dász-halász könyv ez a rengeteg ter-
jedelmű írás, amit bátran vehet ke-
zébe a laikus is, nem kell félnie, 
hogy számára kínaiul írott szakkönyv 
bonyolult fejtegetéseibe téved. 

Érdekes világba vezet Szurmay 
tábornok könyve. Első része vadász-
történetek sorozata, amelyek pontos 
adatokkal, dátumokkal és a lehető 
legtárgyilagosabb hangon, akárcsak 
valami vezérkari jelentések, a ter-
mészettel való izgalmas találkozások-
nak, a különböző vadon élő állatok-
nak szokásait, természetrajzát örökí-
tik meg. Bizonyos, hogy vadászember-
nek komoly studium ez a beszámoló, 
de még bizonyosabb, hogy a termé-
szet puska nélküli kedvelőinek is sok 
mindent érthetővé tesz, amitől előbb 
idegenkedve fordul el. Színes leírások 
és kiagyalt «vadásztörténetek» helyett 
egyszerű, emberi hangon ad hírt az 
igazi vadász öröméről a szerző. Nem 
író a szónak szépirodalmi és művé-
sziértelmében. Megtörtént eseteket 
mond el az élő beszéd mindennapi 
nyelvén. Szabatos, katonás mondatai-
ban nem is keresünk mást, mint 
ezeknek a történeteknek lényegét, a 
szándékot, amiért íródtak és amiért 
ez a hatalmas fóliáns megjelent a 
magyar könyvpiacon : a nemes spor-
tok megkedveltetését a legszélesebb 
rétegekkel s a fiatal vadász- és halász-

nemzedék eligazítását a változatossá-
gok és lehetőségek tarka útvesztőjé-
ben. 

Különösen érdekes a vadászatról 
szóló résznek az a fejezete, amely az 
orosz fronton és a front mögött a 
világháború alatt lefolyt vadászatok-
ról emlékezik. A csapatok körletében 
természetesen nem lehetett rend-
szeres vadászatról szó. Ott, ahol 
mindenkinek állandóan töltött fegy-
ver van a kezében az állandó figye-
lemben megfeszített idegeknek való-
ságos pihenés volt egy-egy apróbb, 
vagy nagyobb vad felbukkanása a 
lövészárok előtt. A legénységet min-
dig felvidították az ilyen jelenetek, 
nem is szólva arról, hogy néha a 
konyhát is sikerült kissé változato-
sabbá tenni. Bizonyos, hogy sok vad 
pusztult így el, de ezt nem lehetett 
megakadályozni. Egészen más volt 
a helyzet a csapatok mögötti terüle-
teken, ahol magyar földön és Galiciá-
ban épúgy, mint orosz területen, 
több rendszeres vadászatot is lehetett 
rendezni. 

Itt kell megemlékezni arról a 95 
pompás felvételről, amely a könyvet 
díszíti. Két karikatúrya is van ezek 
között Schramm főhadnagy vázlat-
könyvéből : bennük a véres háború 
nehéz megpróbáltatásaiban is örök 
emberi, sőt gyermeki készség a hu-
morra, amely nélkül nem a háborút, 
de a legigénytelenebb életet sem 
lehetne elviselni. Két pompás rajz, 
nem lehet elfelejteni, mindig vissza-
vissza lapoz az olvasó, hogy újabb 
derűs részleteket keressen bennük. 
A vadászról és puskájáról szól ennek 
a résznek utolsó fejezete. Bizonyos, 
hogy vérbeli vadász számára talán 
ez a fejezet lesz a legérdekesebb és a 
legtanulságosabb. 

Ezzel, az eszközök és módok ismer-
tetésével kezdődik a könyv második, 
nagyobbik része, a horgászatról szóló. 
Több, mint háromszáz nagy oldalon 
beszéli meg a szerző olvasójával a 
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sporthorgászat ezernyi kérdését. Ki-
derül, hogy műléggyel, műkukaccal, 
műhalacskával sokkal jobb eredmé-
nyeket lehet elérni, mint a valódival 
és mindenek előtt kiderül, hogy a 
horgászás nem naplopás, hanem 
egyike a legizgalmasabb, legváltoza-
tosabb és legélvezetesebb sportoknak. 
Ha elámultunk előbb azon, hogy 
mennyire nemcsak jó puska és biz-
tos kéz kérdése az eredményes vadá-
szat, hanem ezernyi tapasztalat, gon-
dos előrelátás, a különböző vadak ki-
fogyhatatlanul változatos szokásai-
nak ismerete is kell hozzá, akkor 
most, Szurmay tábornok könyvének 
horgászattal foglalkozó részében ez az 
elismerő ámulat csak fokozódik. 
Mennyi ravaszság, kitartás, ötlet, 
minden helyzetben önmagát felta-
lálnitudás kell a sporthorgászathoz ! 
Mi mindent tudnak ezek a látszólag 
buta hüllők és mi mindent kell tudnia 
annak, aki nem a halcsarnok akvá-
riumából, hanem a maga ügyességé-
vel akar hozzájutni a különféle pom-
pás halakhoz ! Kimerítőbb alapos-
sággal megírt, a horgászat minden 
fontosabb kérédését magábafoglaló 
könyv magyar nyelven még nem je-
lent meg. Történeti áttekintést ka-
punk az elején : hogyan lett az ős-
idők foglalkozásából — sport, amely-
nek csupán az eszközeit 500 oldalas 
árjegyzékben hirdeti ma már az egyik 
horgászfelszereléseket készítő angol 
gyár. 

Röviden ismerteti a szerző a hor-
gászatra és általában a halászatra 
vonatkozó hazai és külföldi törvénye-
ket, amelyek nemcsak a tilalmi idő-
ket, de az egyes kifogható halfajták 
nagyságát és súylát is pontosan meg-
határozzák. 

Nálunk a külföldhöz, különösen 
Angliához és Németországhoz képest 
igen csekély még a vérbeli sporthor-
gászok száma. Pedig a horgászat olyan 
sport, amelyet mindenki, férfi és nő, 
gyermek és aggastyán egyformán űz-

het. Nálunk a köztudatban a sportok 
között még mindig utolsó helyen áll, 
de miért ? Mert a legtöbb ember azok 
után ítéli meg a horgászatot, akiket 
valamely víz partján lát, amint órá-
kon, napokon át üldögélve csendesen 
nézik a vizet. S ha történetesen sem-
mit sem fognak, hamar kész a néző 
ítélete : «hát, ez halálosan unalmas». 
Más azomban a kép, amikor a folyó 
partján lopakodva tovahaladó hor-
gászt figyeljük meg, amint könnye-
dén dobja horgát sok méter messzire s 
lassan maga felé húzva lesi a ráakadó 
halat. A sziklás partok közt tova-
rohanó patakokban történő horgá-
szásban már egyesül a horgászszenve-
dély a hegymászó alpinista ügyességé-
vel és bátorságával. Nem véletlen, 
hogy Angliában, ahol legmagasabb 
fokon áll a sporthorgászat, hétszáz-
éves szakirodalma van ennek a sport-
nak és ott senki sem nézi le a horgászt, 
hiszen a királyi család tagjaitól 
kezdve minden második ember mű-
veli. Amerikában mintegy tizennyolc-
millió ember horgászik. Kaliforniában 
külön horgászok számára tervezett 
kirándulóhajókat építettek, Német-
országban pedig százötvenezer szer-
vezet híve van a sporthorgászatnak. 

Külön kötetnyi része a könyvnek 
az, amely a vizek lakóiról számol be. 
Nagy tudományos felkészültséggel 
mutatja be a szerző a víz és a vízi 
állatok életét és ismerteti azokat a 
törvényeket és természeti erőket, 
amelyek olyan csodás egyensúlyban 
tart ják ezt a páratlanul dús életet. 
Nyomon követi a halak életének min-
den fázisát, vándorlásainak titkos út-
jait, szaporodásának egyes állomásait. 
Ismerteti a hal egész természetrajzát. 
Kiderül, hogy a halaknak nem öt, 
hanem hat érzékük van : a hatodik 
az oldalukon található, hihetetlen 
érzékenységű idegvégződések. Meg-
tudjuk, hogy milyen hatással vannak 
az időjárási és a légköri viszonyok a 
halak életére, majd részletes útmuta-
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tás következik a különböző halfajok 
fogásának módjairól. 

A könyvet a Franklin-társulat 
adta ki — különb címlapot is érde-
melt volna ! (s. m.) 

Weinek László: Hamlet rejtelmé-
nek titka. (A szerző kiadása.) A rej-
telmes dán királyfi tragédiája minden-
kor izgatta azok fantáziáját, akik a 
lehetetlent akarták megközelíteni. A 
szkeptikusok bőséges anyagot lelnek 
a Hamletben meditálásra s annak 
megértésére, hogy vannak olyan pro-
blémák az életben, amiknek igazságát 
csak megközelíteni lehet és sohasem 
végérvényesen elérni. Az a 335 év, 
ami a mű megjelenése óta eltelt, ke-
vésnek bizonyult még mindig ahhoz, 
hogy Hamlet aktái véglegesen lezá-
ruljanak. A világirodalomban bőséges 
anyag foglalkozik e kérdéssel s bár 
a magyar irodalom érdeklődése miatt 
nem kell panaszkodnunk, most mégis 
örömmel üdvözöljük a szerzőt s vas-
kos kötetét. Weinek László nevét 
hiába keressük irodalmi lexikonok-
ban. Hivatása elszólította az iroda-
lom tájairól, de a hamleti komplexum 
kezébe adta a tollat. Szinte egy élet 
koronája ez a mű, a szerző merészen 
és öntudatosan fog hozzá feladatához 
s a műből magából indul ki. Ez a ki-
indulás helyes, nem zavartatja magát 
azokkal a kitaposott utakkal, ame-
lyek végeredményben zsákutcába ve-
zettek. Ha olyan nagy szellem, mint 
Goethe a Vilhelm Meister megjelenése 
után 30 évvel bevallotta, hogy «kö-
rültapogatta» Shakespearet, de a 
probléma továbbra is sötét és komor, 
ilyen előzmények után érthető kíván-
csisággal böngésztük át a szerző Ham-
letjét. Nyilvánvaló, hogy sok ellent-
mondással kellett megküzdenie, hi-
szen a mű hemzseg a disszonáns han-
gok tömegétől. Ami Wagner a zené-
ben, az Shakespeare a Hamletben 
s a többi halhatatlan művében. 
Weinek különös gondot fordít művé-

ben ezekre a látszólagos ellentmon-
dásokra, miket az eddigi kutatók 
kényelemből kifelejtettek és számí-
táson kívül hagytak. Éppen ezeken 
keresztül óhajt eljutni az igazsághoz, 
amelyről már eleve megállapítja, hogy 
ott rejtőzik valahol a középen. Ezzel 
a vallomással máris megnyerte érdek-
lődésünket s az önmaga hitelét. Bizo-
nyos, hogy tanulmányában nem a vég-
letek játékának fogja fel mindazt, ami 
ebben a kérédésben hamleti, tehát 
megfejthetetlen, hanem az emberfe-
letti ész izzásának s célszerűségének. 
A szerző szakít a Hamlet kutatók 
hagyományaival és olyan újabb lélek-
tani kutatásokat is beállít eszközei 
közé, amik véleménye szerint köze-
lebb hoznak a probléma megoldásá-
hoz vagy legalább is megközelítéséhez. 

A szerző, aki szinte egy ember-
életet szánt ennek a problémának, 
elszabadult mindattól, ami eddig a 
Hamlet körül felburjánzott s mint 
magános, de öntudatos kutató indul 
«a shakespeare-i kosmos legzordonabb 
hegyóriásának» meghódítására. Wei-
nek stílusa meglepően kiforrott, tiszta 
és értelmes, okfejtése pedig minden-
kor olyan, hogy nem engedi ki kezé-
ből az olvasót, állandó kapcsolatot 
tart fenn vele s biztos kezekkel ve-
zeti a maga taposta utakon. Aki jól 
ismeri Hamletet s ideje van a hamleti 
komplexumban való elmerülésre, az 
keresve sem talált volna jobb vezetőt 
Weineknél. Induljon bátran az útra, 
két oldalt rejtelmes, de magasztos 
tájai vonulnak el az emberi bölcses-
ségnek. Ha az igazságot nem is sike-
rült megtalálni a dán királyfi histó-
riájában, a vizsgálat közben annyi 
bölcsességet lel, ami bőven kárpótolja 
őt a fáradtságért és a múló időért. 

Marék Antal. 

Halász Gábor: Az értelem kere-
sése. (Kultúra és Tudomány. Frank-
lin-Társulat kiadása.) 

Halász Gábor tanulmányköteté-
Napkelet II. 10 
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nek megjelenése nemcsak azért fon-
tos, mert minden új könyv irodalmi 
esemény. Ha meggondoljuk, kötetbe 
gyüjtve Péterfy Jenő tanulmányai is 
csak halála után jelenhettek meg, 
Halász Gábor viszont aránylag fiatal 
fejjel könyvben látja meg a Napkelet-
ben és Nyugatban közölt tanulmá-
nyait, akkor le kell vonnunk a tanul-
ságot : meg kellett változnia a koríz-
lésnek. Már sokat emlegették a tanul-
mány mostani divatját, e divat for-
rását : az értelem, a gondolkodás 
újra elfoglalt vezető szerepét az iro-
dalomban, ahol olyan sokáig tombolt 
az érzelem és szenvedély. Bizonyos, 
hogy a tanulmány műfajának terje-
dése — amit Halász Gábor kötete is 
bizonyít — egyik legbiztosabb jele az 
értelem uralmának, az irodalmi klasz-
szicizmus fellendülésének. 

Ez a mostani fellendülés alapjá-
ban véve a magyar klasszicizmus 
gyökereiből táplálkozik. Gyulai, Ke-
mény, Csengery magas színvonalú 
essai-it Péterfy és Riedl közvetítet-
ték Horváth Jánoshoz és Babits 
Mihályhoz, akiknek tanítványa Ha-
lász Gábor is, mint több kortársa. 
Azonban egyénisége annyira erős, 
hogy minden tanítványi kapcsolat 
mellett is eredeti. 

Ahhoz az erősen ritkuló típushoz 
tartozik, amelyik gondosan, de ke-
veset ír. Ennek egyik oka minden 
esetre a jól meggondolt klasszikus fel-
fogás következménye: egyensúlyo-
zott alkotást csak óvatosság, lelkiis-
meretesség hozhat létre. A másik — s 
talán még erősebben ható — ok az, 
hogy Halász Gábor igazában nem 
írónak, hanem olvasónak született. 
Kazinczyról írja : «Szenvedélyes ol-
vasó. Ismeri a legveszedelmesebb 
csábítást, amint az idegen gondolatok 
és idegen megvalósítások, mások 
eredményei ráfonódnak az agyra ma-
gukat kelletően, elcsitítják az új vál-
lalkozás kedvét, elfojtják az önbizal-
mat, a birtoklás élvezetét nyujtják az 

alkotás gyötrelme helyett.» Kazin-
czyra nem illenek annyira ezek a so-
rok, mint Halász Gáborra. 

A klasszikus stílus leglényegesebb 
vonását a «difficulté vaincue»-ben 
látja. A klasszikus költő annál szebb-
nek látja művét, mennél több nehéz-
séget sikerül legyőznie alkotás köz-
ben. Innen erednek a ravasz rímjáté-
kok, a sorfejekbe rejtett nevek, a 
rejtvényekhez hasonló utalások. Ha-
lász Gábor számára már maga az írás 
is legyőzendő nehézség. Érzékeny 
lelkű műélvező, finom ízlésű esztéta, 
akinek ízlése állandóan küzködik kife-
jező képességével. Az író mindig attól 
fél, hogy az olvasó Halász Gábornak 
nem tetszik majd, amit ír. Ez az 
aggódó gondosság teszi stílusát is ne-
hézkessé. Sokszor az igazi mondani-
való a mellékmondatba csúszik át, a 
főmondat csak magyaráz, bevezet. 
Ezért menekül sokszor a hasonlatba, 
melynek képes nyelve nem kényszeríti 
a gondolkodást a szabatosabb, de 
esetleg hamis kifejezésre. Más fajta, 
az értelmi, játékos klasszicizmust 
képviselik a tanulmányaiban sűrűn 
felbukkanó aforizmák. 

Azonban nemcsak stílusa árulja el 
a klasszikus izlés képviselőjét. Egyike 
az ujjászülető klasszicizmus legrégibb 
és legöntudatosabb hirdetőinek. 
«A líra halála» című tanulmányát a 
klasszicizmus újraébredésének jeleivel 
fejezi be : «Ma a romantikus csömör 
együtt jár az arisztokratikus ízlés 
ujjáéledésével. Mert a korlátok vál-
lalása, a formatisztelet, a játék, az 
érzelmi túláradástól, minden szenti-
mentalizmustól irtózás, a mértéktar-
tás, a szolgálat tudata, a tradiciókra 
ügyelés, az én háttérbeszorítása arisz-
tokratikus vonások életformában és 
költészetben egyaránt.» Halász Gábor 
itt arisztokratizmust mond, hiszen 
1929-ben írta ezt a tanulmányt, tehát 
négy évvel azután, hogy Maurrast 
olvastuk Párisban, de igazában klasz-
szicizmust gondol. 
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Évek multával önmagában mind-
jobban tisztázza a klasszicizmus fo-
galmát. Vizsgálódásait mindig több és 
több részletre terjeszti ki, mindig 
világosabban, élénkebb színekkel és 
határozottabb körvonalakkal látja a 
klasszikus stílust. Legjobb tanulmá-
nyai is azok, amelyekben e stílus egy-
egy képviselőjének lelkébe merül e l : 
A fiatalosan zsúfolt, dogmatikus és 
határozott «Kazinczy emlékezete», 
amelyben még az érdekli inkább, ami 
Kazinczy egyéniségében övével közös 
és az érettebb, hajlékonyabb «Bihari 
remete», amelyben már nem elveihez 
keres megfelelő egyéniséget, hanem a 
valóság, az ember gazdagítja az 
elméletet. 

Halász Gábor a francia szellemen 
keresztül jutott el a klasszicizmus elv-
rendszeréhez. A legfegyelmezettebb 
kutatót is eltérítheti céljától az út 
valamelyik érdekes szakasza. Néha 
úgy téríti el, hogy azt hiszi, azzal is 
céljához jut közelebb, amikor vala-
milyen mellékösvényt tapos. Az elem-
zés finom művészete egyik tartozéka 
a francia klasszicizmusnak. Viszont 
az elemzés egyoldalúsága bontja fel a 
klasszikus regényt Proustnál. Meg-
ható Halász Gábor erőlködése, amely-
lyel fiatalságának bálványát, Proustot 
bele akarja keverni klasszicizmusába. 

E fölösleg mellett bizonyos hiányt 
is érez az olvasó. A XVII.—XVIII. 
századi francia klasszicizmusból el-
vont elméletéhez Halász Gábor a 
magyar irodalomban keres példákat. 
De csak a XVIII. században és a je-
lenkorban. A «Fiatal Széchenyi» és 
egyéb e kötetbe fel nem vett tanul-
mányai azt mutatják, hogy a szerző 
érdeklődése a XIX. század felé for-
dul. Talán remélhetjük, hogy talál-
kozik a magyar klasszicizmussal, 
Arany—Gyulai—Kemény izlésével 
és világnézetével. Érdekes lenne, ha a 
franciás műveltségű, finoman elemző 
Halász Gábor elemezné ki klassziciz-
musunk sajátos magyar ízeit. F. I. 

Heszke Béla: Brüsszeli délután. 
(Sziget-kiadása. Brassó.) Az író és a 
mű egymáshoz való viszonyát vizs-
gálja Heszke Béla a Brüsszeli dél-
után című művében. A francia Duha-
mel, Mauriac, Claudel és Proust mel-
lett a szűntelenül a halál felé vágyódó 
angol Quincey, a poésie pure német 
mestere Rilke finom gonddal, de lel-
kes hirtelenséggel megrajzolt arcké-
peit kapjuk. A francia írók dominál-
nak a műben s ezzel máris jelezzük a 
szerző szellemi rokonszenvét. 

Heszke Béla brassói tanár írásai 
eddig elszórtan jelentek meg erdélyi 
folyóiratokban, egy-két tanulmányra 
emlékszünk is futólag. Lelkes és tiszta 
szemű ember, aki meghatottan áll 
azok előtt, kiknek emberi és írói arc-
képének megfestédéhez néhány ecset-
vonással hozzájárult. Látszik, hogy 
mindegyik írótól kapott valami él-
ményt s most őszinte vallomásában 
kutatja a varázslat titkait. Aggódva 
kutatja lelkükben a vallásosságot 
anélkül azonban, hogy ezzel fonto-
sabb momentumok fölött elsiklana. 
Szeretett íróinak lekisége, annak bé-
kéje vagy bizonytalansága személyes 
ügye, amire minden válasz elsősorban 
érdekli. Ezenkívül van minden íróról 
valami egyéni mondanivalója. Duha-
mel «kiskertes francia polgár» ugyan, 
de Heszke érdeklődését elsősorban 
felkelti. Duhamel nagy vívódásai a 
béke, az öröm, a halhatatlan lélekbe 
vetett hit körül felébreszti szánako-
zását s megállapítja, hogy a vallást 
elveti ugyan, de azért annak elemei-
vel él. Ez a kettőség adja majd mind-
egyik regényének lüktetését, hullám-
hegyeit és völgyeit. Duhamel bár 
vérbeli író volt, orvosi oklevelet szer-
zett s a háborúban egyik kötözőhely 
főorvosa volt. A test szenvedése mel-
lett meglátta a lélek vergődését is s ez 
elengedő volt számára, hogy a civilizá-
cióba vetett hitéből mielőbb kigyó-
gyuljon. Rilke, sorrendben a második 
író, az anyagiatlan, sápadt nőies, sze-

10* 
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gény, beteg költő. Rilke misztikus volt, 
ellentéte Valérynek, aki az ész költője. 
Mauriac katolikusságát kihangsúlyoza 
a szerző s utal arra, hogy míg kor-
társai Chesterton, Huxley, Papini a 
nihilizmus bizonytalanságából lép-
tek a «katolicizmus tiszta és örök 
bizonyosságába», addig Mauriac kez-
dettől hívő katolikus volt. Heszke 
megállapítja, hogy regényei minden 
vigasztalanságuk ellenére reményt 
keltenek az olvasóban. Már pedig erre 
a reményre sohasem volt nagyobb 
szükség, mint éppen ma. Claudel lát-
szólagos érthetetlenségét abban látja 
a szerző, hogy az olvasó nem ismeri 
az alexandrinus vers tizenkét húrjá-
nak ti tkát. Proust szellemi világát 
nehezebben érti és elemzi, a trans-
cendentális távlatok felé mutató író 
továbbra is relytély az irodalomtör-
ténet számára. Quincey hálás téma s a 
szerző a róla szóló részt mesterien s 
érdekesen oldotta meg. 

A kötet végén húzódik meg szeré-
nyen egy novella, amelytől a kötet 
címét kapta. Tulajdonképpen útirajz, 
amelyben a lélek utazik s a tárgyak 
állanak mozdulatlanul körülötte. A 
prózaíró Heszke számtalan hatást 
mutat ebben a rövid prózai műben, 
egyben azt is bebizonyítja, hogy mint 
prózaíró is jeles s tehetséges. Az írás 
mélységes tisztelete és megbecsülése 
sugárzik ki minden betűjéből, egy 
tiszta lélek vallomása írókról és köny-
vekről. Az erdélyi irodalom büszke 
lehet erre a nagyvonalú s az essay-
írás minden szépségét visszatükröző 
kötetre. 

Marék Antal. 

A hetvenötéves Erdélyi Múzeum 
Egyesület emlékkönyve. Szerkesztette : 
dr. György Lajos. Az Erdélyi Múzeum 
Egyesület kiadása, Kolozsvár. 

A nagymultú, 1859. évben meg-
alakult Erdélyi Múzeum Egyesület 

1934-ben ünnepelte fennállásának het-
venötödik évfordulóját. A jubileumi 
közgyűlés ebből az alkalomból meg-
íratta az Egyesület történetét.A könyv 
impozáns, háromszázötvenoldalas ter-
jedelemmel «Az Erdélyi Múzeum Egye-
sület háromnegyedszázados működése» 
címen most jelent meg és a szerkesztő 
dr. György Lajoson kívül dr. Balogh 
Ernő, dr. Oberding József György, 
dr. Pataki Jenő, dr. Rajka László és 
Valentini Antal működött közre. Az 
Egyesületet annak idején gróf Mikó 
Imre alapította Kolozsvár székhellyel, 
az Erdélyi Magyar Múzeum társadalmi 
úton való létesítése, másrészt a szel-
lemtudományok ápolása érdekében. 
Az emlékkönyv részletesen ismerteti 
az Egyesület tudományos működését 
a különböző szakosztályokban. A böl-
cselet, nyelv- és történelemtudományi 
szakosztály különösen a magyar iro-
dalomtörténetet, történelmet és régé-
szetet művelte nagy sikerrel. A termé-
szettudományi szakosztályban mun-
kálkodott és indult ki a tudományos 
világhír felé Herman Ottó. S itt dol-
gozott Koch Antal is. Az orvostudo-
mányi-szakosztály szintén nemcsak 
országos, hanem európai viszonylat-
ban is kiváló nevekkel dicsekedhetik. 
A jog- és társadalomtudományi szak-
osztály 1906-ban alakult meg, de már 
azóta is jelentős eredményeket tud 
felmutatni és több téren végezte el 
az úttörés nehéz munkáját. A három-
negyed század alatt az Egyesület ösz-
szesen 3285 előadást rendezett. Az 
Egyesület félszázados évfordulója al-
kalmából, 1909-ben, az akkor terve-
zett emlékkönyv megírása anyagi 
okokból elmaradt. Ez a munka, egy 
újabb jubileumon, sokkal rosszabb és 
válságosabb körülmények között egy 
másik nemzedéknek jutott. S ők ezt 
elvégezték! Mindennél beszédesebb 
bizonyítéka ez a jeles mű, amelyet 
néhány sorban lehetetlen érdeme sze-
rint méltatni, annak, hogy az erdélyi 
magyar kultúra és tudományosság 
élete fölötte nehéz viszonyok mellett 
sem szakadt meg, hanem éppen ellen-
kezőleg, vitalitása növekvőben van. 
Dicsőségére azoknak, akik az Erdélyi 
Múzeum Egyesületben a nemes ala-
pítókhoz és az eddigi fényes multhoz 
méltóan munkálkodnak. 

Mihály László. 


