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Korunk kritikai impresszionizmusa talán semmit sem támadott olyan 
türelmetlenül, mint a mult század tudományosságának pozitivista szak-
szerűségét. A «tudós» szót lejáratni igyekeztek azok, akik a tudományban 
is csak művészek tudtak vagy akartak lenni. Huszadik századi kritikánk 
és esszéírásunk kétségkívül sok új szemponttal, gondolattal termékenyítette, 
tartalomban, még inkább formában finomabbá, színesebbé és hajléko-
nyabbá tette irodalomszemléletünket, de nem egyszer elműkedvelősítette is. 
Az intuíció távlat-lázába estünk s egy-egy Babits Mihály vagy Németh 
László meggyőződéses eredetisége, pazar nagyvonalúsága jogosultságot adott 
is lázunknak. De valahányszor az intuició magasra szárnyaló repülőgépét 
igazságkutató alázattal, pozitivumokkal ki nem egyensúlyoztuk, a felelőtlen 
szellemesség cinizmusába zuhantunk. E körülmény folytán nyilvánvaló, 
hogy századunk kritikai impresszionizmusa csak úgy óvhatja meg édes-
gyermekét : az esszét a mindenkori divatoknak kijáró időelőtti haláltól, 
ha a pozitivista módszerességgel, szakszerűséggel — harc helyett — véd-
és dacszövetségre lép. 

Örömmel vesszük tudomásul, hogy Jánky István előttünk fekvő 
komoly könyvét e véd- és dacszövetségre törekvés hatja át. Lelkiismeretes 
forrástanulmányozás, széles körültekintésen alapuló szolidan rendszeres föl-
dolgozás, higgadt észjárás és tárgyias előadásmód azok a pillérek, melyeken 
szerzőnk esszéízű problematizáló érdekessége és ambiciója nyugszik. Ezzel 
persze korántsem azt akarjuk mondani, hogy a szűkebb értelemben vett 
tudomány és esszé szintézise, melyben az ú. n. neopozitivizmus szerves 
progresszivitásának zálogát látjuk, Jánky körül kristályosodhatnék. — 
Hiszen Jánkyban a tudós még nem oly biztoskezű, hogy az esszéírót minden 
dilettantizmustól távoltarthatná. S az esszéíró nincs annyira gazdag és 
bővérű, hogy a tudós pozitivizmusát messzemenő következtetések látó-
határává tágíthatná. Stílművészete nyájasan komoly fegyelmezettségébe is 
bele-belelopózkodik valami ártatlanul fontoskodó tanáros áhítat. Mind-
amellett is el kell ismernünk : Jánky alapjában véve jó úton halad, okos-
sága és becsületessége bízó figyelmet és rokonszenvet érdemel. 

«Gondolattól a kifejezésig» — ez könyvének címe. E cím után speciális 
stílustant várnánk. Azt ad is, csakhogy — mint maga megállapítja — «a 
szűkebb értelemben vett stílusproblémát az általános emberi kifejezés — 
illetve kifejeződés — problémájává szélesíti ki.» Mielőtt a jelképekkel fog-
lalkoznék, a jelképek létrejövetelének távolabbi feltételeit, körülményeit 
világítja meg a teremtő szellem sorsában. Vizsgálja először a technikának 
a szellemhez és erkölcshöz való viszonyát. Részletesen megtárgyalja a mű-
vészi alkotás lélektanát a feladatérzés gyötrelmes jelentkezésétői a cél-
képzet megvilágosodásáig. S áttekinti ennek folyamán a különféle alkotás-
elméleteket, a menekvés-érzelmet, a zsenialitás és a művész nevelhetősége 
kérdését. Majd rátér a teremtő személyiségnek azokra a gátlásaira, melyek 
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a sorsban, testben, eugenetikában, társadalomban, önkritikában és kritiká-
ban, környezetben, földrajzi helyzetben leselkednek. Külön fejezetet szentel 
a «vidék»-nek, mint tömeglélektani problémának. Igy érkezik meg az «elefánt-
csonttorony»-hoz, hogy onnan necsak a «tiszta művészet fikcióját», a «tény 
mögötti valóságrendet», a művészek testi és lelki magányát, komikus és 
tragikus gyakorlati életmegnyilvánulásait ismertesse, bírálja, hanem a köz-
fantáziának a művészről alkotott álomképeit és a művészetnek a műélvezőkre 
tett hatását is. S a könyv első része a művészi kifejezés végső céljának meg-
jelölésével záródik. E végső cél, az «én» kollektív erővé tágulása, a feltétele 
az életformáló maradandósulásnak. 

Számos kényes művészetelméleti kérdést tisztáz Jánky könyve első 
részében helyesen és szépen. Becsülésreméltó tiszta és hajlékony intelligen-
ciája, mely általában arányossá teszi látását. Természetesen ő sem mentes 
logikai s más egyéb hibáktól. A technikának a szellemhez és erkölcshöz 
való viszonyát pl. nem tart ja leverőnek két utóbbira nézve, ha «a gépet 
úgy fogjuk fel, mint a kifejezés egyik eszközét». De elmulaszt rámutatni, 
miként foghatjuk föl a gépet a kifejezés egyik eszközének. Sőt a technikával 
kapcsolatban a közlelkiismeret és lélekmegismerés hanyatlásáról beszél. 
Pedig hogy a technika esztétikai szempontból nem hátrányos a művészetre, 
azt megfogóan fejtegeti pl. Guyau A modern esztétika problémái című 
könyve. Okulhatott volna belőle. 

Ahogy a zseni-kérdést megvilágítani véli, abban sem nyugodhatunk 
meg. Zseni az újabb fölfogás szerint Jánky fogalmazásában : «a zsenialitás-
nak huzamosabb s erősebb lelkiállapotában alkotó lélek». Ez eddig rendben 
van. Általánosító értelmétől megfosztva még azt az állítást is elfogadjuk, 
hogy a zsenialitás huzamosabb állapotában lévő lelkeknek vannak oly 
perceik, sőt éveik, mikor a zsenialitásnak semmi nyomát sem mutatják. 
De hogy az úgynevezett átlagembernek is vannak időpontjai, amelyekben 
zseniálisan gondolkodik és cselekszik, ezt már tagadjuk. Tud-e mutatni 
szerzőnk egyetlenegy zseniális fölvillanást is pl. Tinódi krónikáiból, életé-
ből, kire pedig idevonatkozólag nyilvánvalóan céloz? Tagadhatatlanul van 
több olyan írónk, aki átmenet a zseni és talentum közt. De ezek még akkor 
sem számíthatók átlagembereknek, mikor teljesítményeik nem zseniálisak. 
A zseni pedig még akkor is a zsenialitás passzív lelkiállapotában van, mikor 
zsenialitásának nincs aktív eredménye. Szóval: hogy az egyén a zsenialitás 
színvonalára jusson, abban közrejátszhatik valami külső ok : pl. a miliő, 
a helyzet zsenialitása is. De csak akkor, ha az egyénnek megvan a belső 
alap diszpozíciója a zsenialitásra. A zseniális lelkiállapot tájékozódhatik a 
«levegő»-ből, de a külön, öröklött zseniális lelkialkatból ered. A zseni «non 
fit, sed nascitur». Mi teszi a zseniális lelkialkatot zseniális állapotúvá? A szerző 
kifejezésével élve : «a zsenialitásig fokozódó lelki feszültség». Vagyis : «az 
egyéni-idegéleti, vérmérsékleti, lelkiismereti érzékenység, sajátos fogékony-
ság» lángolóvá hatványozódása. Ime a biedermeier-romantikus zseni-fogalom, 
mely szerzőnk szerint frázisokból és szimbolumokból tevődik össze, a «láng-
elme», «lánglélek» «frázisai» révén így hagy tartalmi nyomot még a legmoder-
nebb zseni-elméleten is ! 

Szándékosan időztünk ennél a pontnál kissé hosszabban. Egyrészt 
azért, mert a zseni-kérdés máig eldöntetlen, fontos vitatárgy. Másrészt, 
hogy rámutathassunk : a fogalmak, az ideák újraértékelése terén alkal-
mazott relativizmus nem egyszer mennyire relatív értékű ! Míg a beható 
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analízist keresi, a szintézist: minden analízis végső értelmét elszalasztja. 
S ott is komplikál, ahol a tények egyszerűek. Bonyolultsága tehát ilyenkor 
nem a pontosabb és finomabb lényeglátásból, hanem éppen a szeszélyes 
találgatások távlattalan bőbeszédűségéből származik. A zseni-fogalom 
szétoldása amellett még erkölcsi veszéllyel is járhat. Kiábrándítja a tömeget 
az emberi nagyság hitéből s ezzel sok törekvést, mely a tökéletesedés felé 
irányul, értelmetlenné tesz. A «zseni» cím olyatén demokratizálása ugyanis, 
hogy azt a leglángtalanabb, leglelketlenebb sport-állatember is megkaphatja 
csak azért, mert állati erejét és ügyességét bebizonyítja : az emberi szellem 
legelvetemültebb, legöngyilkosabb cinizmusa. Amennyi joggal beszélhetünk 
pl. zseniális birkozóról, ugyanannyival lehet zseniális szamárról. 

Bármennyire kerüli az egyoldalúságot, hiányérzést keltő Jánky könyve 
első részben az alkotáselméletékkel szemben elfoglalt álláspontja is. A feJ-
adatérzésben jelentkező játékösztönt mi sokkal mélyebb értelmében fogjuk 
föl, hogysem csupán a dilettáns kedvtelésekkel lehetne rokonítanunk. A mű-
vészet valóban sokszor szenvedés eredménye, de a szenvedés a játékösztön 
teremtő-alakító ereje által lesz művészetté. A színész nem egyszer a leg-
nagyobb vajudások árán készül el szerepével. Mégis csak akkor lehet belőle 
jó színész, ha végig meggyőzően játssza szerepét. Ilyen értelmezésben a játék-
ösztön legtávolabbra kerül a dilettáns kedvtelésektől és az igazi művészi 
teljesítmény kritériumává válik. A művészi lelkiállapot fő tulajdonsága: 
a lelki feszültség csak úgy törhet ki biopozitiven passzivitásából, ha a fel-
adattal való viszonylatban játékká aktualizálódhatik. S minél mélyebben 
játékos a művészet, annál valóságosabb az élet számára. A zseniális művészet: 
halálosan izgalmas hintajáték álom és élet póznái közt, melynek biztonsági 
hálója a játék zsenialitása. 

Még csak egy lényegesebb kérdésben emelünk kifogást Jánky könyvé-
nek első része ellen. Egyik helyt (24. l.) azt írja : «Ha értéknek tekintjük 
a menekvés-érzelmet, akkor éppen a zsarnokok, az igazságtalanok a leg-
nagyobb jótevőink és legtöbb hálával az élet azon eseményei iránt tartozunk, 
melyek kiragadnak bennünket valamilyen meleg emberi kollektivitásból, 
melyek felébresztik bennünk az én érzését: az önérzetet, az öntudatot». 
Másutt pedig (40. 1.): «. . . az elzüllésnek, a tehetség elkallódásának leg-
általánosabb oka éppen a társadalmi védelem hiánya, az elhagyatottság 
érzése . . .» Az éremnek tehát két oldala van. Ezt Jánky is tudja, de az érem 
két oldalát az egymásnak ellentmondás látszatával nézi. Holott kibékítő 
mértékül vehette volna a kérdés eldöntésében a művészek akaraterejének 
és szellemi szuverénitásának különbözőségét. Mind a közösségbeilleszkedés, 
mind az attól elfordulás egyik művésznek növeli az egyéniségöntudatát, 
alkotásvágyát, a másiknak apasztja. Kivétel ez alól a kicsinyes «vidék», 
hol — mint szerzőnk megállapítja — a közösségbeilleszkedés színvonalbeli 
alkalmazkodást is jelent. 

A könyv második része: «A kifejezés mestersége» értékben nincs 
alatta a könyv első részének : «A kifejezés ideológiájá»-nak. Jánky itt mindjárt 
tudtunkra adja Faguet állítását, mely szerint a Buffon-féle stílusmeghatá-
rozás nem tartalmaz többet, mint azt, hogy a stílus maga a terv, a rend, 
a raison. Ismerteti a stílustudomány két alapvető módszerét: a Stilistik 
von unten-t, mely az egyéniség stilisztikája és a Stilistik von oben-t, a for-
mulák és osztályozások stilisztikáját. A két módszer közül határozottan 
előbbit szereti jobban. Igen helyesen mondja, hogy utóbbi akkor válik 
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ellenszenvessé az alkotó lélek előtt, amikor a szép stílus számára jelöl ki 
normákat. «Az utánzott szép stílus — ellentmondás». Majd röviden föl-
vázolja a stílusnak a testhez és testülethez, egyéni és közösségi lélekhez való 
viszonyát. Szerinte a szellemtudománynak nagy érdeme, hogy a stílusról 
a stílusokra irányítja a figyelmet: «előbb vannak a stílusok és csak az egyéni 
változatokból lehet és szabad kikövetkeztetni, normatív értékűvé emelni 
a stílust». 

E módszertani kérdések jó megvitatása után az egyéniség stílusbeli 
jogainak elismerője érdekkeltően nyitja szemünket a stilisztika normáira. 
Hangsúlyozza a külső forma fontosságát, mert ezen keresztül a stilisztika 
a belső formára is tud hatni. És szembefordul a külső forma konvencióinak 
haladásellenes tiszteletével. A stilisztika minden normáját az érthetőség 
követelményében sűríti össze. De e követelményt nem azonosítja a «széles-
körű érthetőség»-gel. Siet megállapítani, hogy a széleskörű érthetőség a 
konvenciók tiszteletbentartásának folyománya. S a megértés normájának 
három összetevőjét: a magyarosságot, világosságot és szabatosságot föl-
szabadítja attól a túlságosan konvencióőrző értelmüktől, melyet a hagyo-
mányos stilisztika rakott rájuk. Magyarosság szerinte a magyar nyelv szel-
lemében való gondolatközlés. A nyelv szellemének nevezzük a nyelvben 
kifejezésre jutó néplélektani törvények összeségét. A világosság és szabatosság 
pedig a szépség szolgája : mindkét stíluskövetelmény csak annyiban szük-
séges és jogos, amennyiben ellentétbe nem kerül a szépséggel. 

Elfogulatlan, az író és olvasó stilisztikai érdekeit igényesen átértő 
állásfoglalások ezek. Mégis mélyükön meghúzódik egy-két olyan stílus-
esztétikai, stíluslélektani fejtegetés, mely ellentmondásra ingerel. Kétel-
kedünk abban, hogy «az idegen szó általában kevesebbet mond, mint egy 
magyar szó, mert a ráértés bizonytalansága és szóhasználat rugalmassága 
mindig valami homályt borít a fogalomra». A legtöbb idegen szónak pontos 
és finoman árnyalt jelentéshasználata idegződik belénk. Amelyiknek nem, 
annál meg a «ráértés bizonytalanságá»-ra és «szóhasználat rugalmasságá»-ra 
éppen a többetmondás szüksége, gazdagságvágya támaszkodik. Ezzel világért 
sem a magyarossági törekvések ellen beszélünk, hiszen átérezzük azok fon-
tosságát. Mindössze annyit ajánlunk : ne támadjuk abban az esetben az 
idegen szót, amikor magunkat védjük vele. Jánky az iróniát nevezheti 
«lényegében pacifista harcmodor»-nak, de akkor ne sorozza az irónia alá 
Voltaire temperamentumos «csípős nevetését». Leginkább csak a szorosabb 
értelemben vett irónia «irtózik a nyílt ütközettől». A stílus világosságát a 
léleknek inkább a nyíltságával, mint őszinteségével és a stílus homályosságát 
a lélek zárkózottságával hoznók kapcsolatba. Elismerjük ugyan, hogy az 
őszinteségnek a nyíltság a mennyiségmeghatározója. Csakhogy a művészet-
ben az őszinteségnek nem foka, hanem minősége képvisel stílusértéket. 
Ezért nem adhatunk igazat szerzőnknek abban, hogy a «brutalitásig fokozódó 
őszinteség . . . éppen olyan bántó jelenség, mint a vakító fény». Hogy a 
vakító fényt nem bírjuk, az nem a vakító fény, hanem a saját szerveze-
tünk viszonylagos «gyengeségét» árulja el. A brutális őszinteség önmagában 
bántó jelenség. De az emberileg brutális őszinteség még magasodhatik 
avagy mélyülhet művészien brutális őszinteséggé. Bizonyság erre pl. Zola 
művészete. 

Mit kell még okvetlenül megemlítenünk a könyv hátralévő részeiből? 
«A hang és kép» című fejezetet, mely az egyéni hallás és látás kifejezésteremtő 
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szerepét méltatja s a pazar, lázas fantázia és «játékos» szeszély meglátásai 
közt éles különbséget tesz? Vagy Albalat és Gourmont vitáját a művészet 
és mesterség határkérdéseiről, illetve e vita mérlegelését? Vagy az írás-
technika és merkantilizmus szellemellenes érdekszövetkezésének nemes és 
bátor elítélését? Mindegyik fejezet mond valami megszívlelni valót. Mind-
egyik megérdemelné a taglalást, de erre nincs itt terünk. Igy csak annyit 
zárószóul, hogy Jánky könyvének még a hibáihoz is több köze van a munkás, 
magvas, öntudatos szerénységnek, mint a hiú könnyűvérűségnek. 

Karinthy Frigyes halálára. 
Nem művei, súlyos és méltó for-

mába öltözött mondanivalója, nem 
vaskos és tiszteletes kötetek jutnak 
eszembe nevének leírásakor, hanem— 
személyes ismeretségtől független — 
emberi arca villan elém. Munkáira, 
drámáira, elbeszéléseire, villámhegyű 
ötleteire emlékezve, fegyverre kell 
gondolnom: bajvívónak érzem, az 
élet cselszövései, hazugságai ellen 
harcolónak. 

Grockot, a bohócot «Herr Kollege»-
nek szólította. Mindkettejük egy-egy 
ötlete csupa fintor, futó villantás, 
furcsa és groteszk összefüggésekre és 
mélységekre mutat rá. Karinthyt 
humoristának nevezte közönsége. De 
kritikusai egyetértenek abban, hogy 
humora nem dickensi mosoly a köny-
nyek között, nem nyers és fűszeres, 
mint Mark Twain-é, nem kedélyes és 
nem szellemeskedő, hanem furcsa, 
vagy elképesztő, de mindig megdöb-
bentő. Kérdés az is, hogy mennyire 
akart mulattatni. Humorának elemei 
a keserűség és bölcseség : mindkettő 
a megértés mélységéből fakad. Nem 
jó és nem rosszindulatú az emberek 
felé, nem szereti és nem is gyűlöli 
őket, csak elnézi. Éppen ezért fan-
tasztikuma sem délibábosan könnyed, 
nem is torz világpusztító, örvénylő és 
átkos prófétai, hanem a lehetősége-
ket tapintó, az elképesztő felé épúgy, 
mint az elképzelhetetlen és valószí-
nűtlen felé. Ez az ő ügye és az ő kísér-
leti területe. 

A tizenkilencedik század, aminek 
ízlését és nevelését kellett már fiatal-

korában megtagadnia, a polgár szá-
zada. A polgár bölcsője a nyugodt 
megélhetés, ambíciója a biztos és 
derült öregkor, itala a kávé. A pol-
gári, vélt nyugalmak felkavarása, 
megcsontosodott és megszilárdult 
életformák, konvenciók leleplezése és 
később az ellentmondó eszmeáram-
latok, bizonytalanságok és kétségek 
a szertehulló emberben, — jelentették 
számára a világgal való első össze-
ütközést. A különöst és a rendbontót 
olyan felháborodás fogadta volna, 
ami a szentségtörésnek jut ki. Ennek 
a kornak a művészetéről még nem 
tudták megállapítani, hogy dekadens 
haldoklás-e, vagy tapogatózás. A me-
nekülésnek egy pontja volt talán, 
ahol a kétségbeesés megállítja a lel-
ket, hogy szembenézni kényszerüljön 
a veszéllyel. A hivatalosan elfogadott 
művészet pedig kitérés volt, az arány-
lag nyugodt légkörben élő egyén, a 
polgár védekezése. A felület művé-
szete volt ez, mélységeket nem kereső, 
amely megállapodott érzések mecha-
nizmusába menti át könnyed borzon-
gását, amikor az ismeretlen meg-
érinti. Az embereket tehetetlen düh 
és kétségbeesett irtózat fogja el, ha 
valaki álarcuk mögé kapar. Közhe-
lyeket és banalitásokat lerombolni, 
a nyugodt életformákat megingatni 
a polgár szemében szentségtörés. 
Kinek van joga ehhez? 

Nézzünk hát álarca mögé annak, 
aki ezt megteszi — sőt folyton váltott 
és változó álarcai mögé, amiken úgy 
hullámoznak át a fintorok és grima-
szok, mintegy hozzáidomulva védel-
mül, ahogy a bajvívó változtatja 
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állásait és mozdulatait egy-egy döly-
fös szúrás előtt — s amiket oly gyor-
san hajít le és cserél föl, hogy igazi 
arcát talán megsejteni sincs időnk. 
Nézzünk hát álarca mögé, ahogy ő 
tette velünk, — vajjon állja-e a 
próbát? . . . 

Különös dolog egy ember álarcá-
hoz nyulni, meghökkentő az érzékek 
sejtése. A festék mögött a vér üteme 
lélegzik sok-eresen, erei gyökerénél 
dobogó szíve, rángó idegei tövén 
meleg agya. Hiszen ez nem álarc : — 
mint a nagy bohócok, saját arcát 
használja lárvának, — hiszen ez nem 
is nevet: az arca végtelenül szomorú. 
Keserű és okos, mozdulatlan arc 
válik ki a zűrzavarból és csak eről-
ködő, kínlódó szeme éber, riadtan, 
ahogy a sötétségre rámered. 

Amit l á t : — ahogy velünk lát-
tat ja : — új és új, soha el nem képzelt 
szemszögek beállításában jelentkező 
élet. — Mi történik, ha egy marslakó 
kerül Pestre? — Egy csecsemő fél-, 
órás beszélgetés alatt szakállas aggas-
tyánná változik. — Gulliver folytatja 
kalandos utazását Faremido-ban. — 
A tengeralatti Capillariában a nők 
felfalják a szomorú és nyomorult kis 
férgeket, a férfiakat. 

A Krisztus vagy Barrabbás-ban az 
egyén Krisztust kiált, a tömeg Barrab-
bást. Az egyén békét akar, a tömeg 
háborút. Fantasztikum ez, torzítás? 
A fantasztikumnak ez a legtisztább 
realitása kellett ahhoz, hogy az igaz-
ságot ki nyilatkoztassa. 

A korlátok lerombolásának vágya 
jelentkezik stílusparódiáiban. Nem 
tiszteli az irodalmat: csak az igazság 
a fontos. Nem tiszteli az irodalmat 
és a tudományt, sokkal komolyabban 
veszi, amiért vannak, semhogy ezeket 
tisztelje. Tudja, hogy az élet áramá-
nak csak medre lehet mind a kettő — 
és mit tiszteljen halott formákon, 
amikor ami bennük van, az él!? 
A lényeget keresi, a folyton változót, 
a megújul ót és újjászületőt és vezetői 

ebben a gondolat, a tiszta logika és 
a képzelet. «Hiszek a tudományban — 
mondja —, hogy ami rejtély és ho-
mály nekünk, az csak gyenge sze-
münknek az, nem a valóságban. De 
éppen mert hiszek az emberi meg-
ismerés fejlődéstanában, nem hiszek 
és nem hihetek egyetlen tudományos 
módszerben és elméletben sem.» A tár-
sadalmi dogmák rombolója nem áll-
hat meg a tudományok tiszteletre-
méltó dogmái előtt sem. 

Az irodalmon túl a lét értelmének 
kulcsát kereste. A gondolat műked-
velői keserednek el azon, hogy a ha-
talom nincs (valószínű, hogy alig is 
volt) a lélek dolgaival foglalkozók 
kezében. Szerintük gondolkozni sem 
érdemes, egyszerűen azért, mert nem 
lehet a gondolat eredményét valóra 
váltani. Azért nem lehet, vallja 
Karinthy, mert a világot nem a gon-
dolat kormányozza, hanem valami 
egészen más. Ki nem mondott követ-
keztetése : minden, ami gondolat, 
merev és hideg és csak eszköz az 
igazság elérésére. Szerinte valami 
kúsza álomvilágban élünk, amiből 
nem a halál a fölébredés. Mivel a 
halál rossz az élet miatt és az élet 
rossz a halál miatt, kell lennie egy 
harmadik állapotnak, amire e kettőt 
vonatkoztatjuk ; és ez a túlvilág. 

Hogy újat alkotott a drámában, 
különös és egyéni írásaiban pedig 
nem múló értékű műveket: ezek 
írói értékek. De köze volt korához, 
együtt lélegzett vele, szíve együtt 
dobbant az eseményekkel, — óh nem 
az aktuális problémákkal , — hanem 
azzal, ami a korban küzdő és mara-
dandó. Volt bátorsága meglátni a 
veszélyt és nem lépni hátra, volt 
bátorsága bánni az igazság késével: 
ezek emberi értékek, amelyek múló 
földi életén túl, munkásságát és mű-
veit magukbafoglalón, az egyete-
mesbe teljesednek. 

Soós László. 

19* 
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Magyar Irók Levelei. (XV—XX. 
század.) Összeállította Fábián István. 
Budapest (1938), Egyetemi Nyomda 
kiadása, 410 l. (A Tanítás Problé-
mái 21.) A régi irodalomtanítás cen-
trifugális vol t : egyre jobban távo-
lodott céljától, az írói egyéniségtől s 
nem közvetlenül a műveket tanul-
mányozta, hanem megtanulható véle-
ményeket és ítéleteket csoportosított. 
Kazinczy, Toldy, majd Gyulai ki-
faragták klasszikusaink arcképét s 
az utókor irodalomtörténettanítása 
csak az arcképek sikerült másolását 
követelte. Fel kellett fedezni Ber-
zsenyi mögött Horatiust, a Kazinczy-
verseket meg csak azért olvastatták, 
hogy lássuk benne a «gyenge költőt». 
Ez az irodalomtanítás egyre jobban 
távolodott a művektől, a szövegek-
től, az irodalomtörténet elsajátítható 
anyag lett. Ma megfordult a tanítás 
iránya, centripetális lett, s a szöve-
geken, a fennmaradt műveken ke-
resztül igyekszik megközelíteni az 
írót, s ma már nagyobb fontosságot 
tulajdonítunk egy írói mű apróbb 
forgácsainak, a levelekben eltékozolt 
zsenialitás-villanásainak, mint régen. 
A levelezéseken keresztül hátsóbejá-
rat nyilt meg az írókhoz, ott lessük 
meg őket, ahol a halhatatlanság köte-
lező pózai nélkül élik a maguk hét-
köznapi, emberi életüket. S mégis, 
mennyi stílus, mennyi egyéniség van 
ebben a mindennapi életben ! «Ke-
gyelmednek barátja míg él» — írja 
férfiasan és határozottan Zrínyi —, 
«alázatos és köteles szolgája», «az ő 
szegénylegénysége szerint bizony tö-
kéletes szolgája» — alázatoskodik 
Gyöngyössy. Kazinczy meg legszíve-
sebben «élj szerencsésen» köszöntéssel 
búcsúzott barátaitól. «Igaz barátod», 
írja egyszerűen Arany . . . 

Fábián István öt század leveleiből 
válogatott s részint az egységes mű-
vészeti stílus, részint az irodalom-
történeti korok szerint csoportosí-
totta anyagát, hogy ezzel is meg-

könnyítse a tanár és a tanuló felada-
tát. Természetesen minden ilyen cso-
portosítás önkényes, gyakran bizony 
átlépi a szorosabb időrendi korláto-
kat. Igy nem tartjuk egészen szeren-
csésnek Kölcsey több levelét a rokokó 
és szentimentális levél ürügyén Kár-
mán és Csokonai levelei mellé csapni. 
Nagyon tanulságosan építi azonban 
fel Kazinczy levelezését. ízelítőt ka-
punk legalább a széphalmi mester 
igazi tevékenységéből és néhány sze-
melvényen keresztül fogalmat alkot-
hatunk magunknak a «híres» Ka-
zinczy-levelezésekről, elsősorban a 
Kazinczy—Kisfaludy és a Kazinczy— 
Berzsenyi levelezésről. A Kazinczy-
levelezés kitűnő forrás a kor irodalmi 
mozgalmaihoz : külön fejezet csopor-
tosítja Kazinczy irodalmi küzdel-
meire vonatkozó fontosabb leveleket. 
Nagyon szerencsés néhány önálló le-
velezés együttartása (Petőfi—Arany 
és Arany—Tompa-levelezés). 

Fábián István gyüjteménye egye-
dülálló a maga nemében, úttörő s 
minden tekintetben mintaszerű 
munka. Közli a forrásokat s jegy-
zeteket ad, amennyiben szükséges. 
Mégsem mulaszthatjuk azonban el, 
hogy néhány kisebb, jelentéktelenebb 
hiányra fel ne hívjuk az összeállító 
figyelmét. A szabadságharc után c. 
fejezetbe például kitűnően beillene 
Czuczor Gergelynek börtönéből Bárt-
fay Szabó Lászlóhoz írt levele, mely-
ben kéri, hogy eszközöljék ki, hogy 
Magyarországon maradhasson. Czu-
czor Gergely különben egyáltalában 
nem szerepel a levélírók között. Érde-
kes lett volna közölni Madáchnak egy 
ifjúkori levelét anyjához — nemcsak 
a Madách-fiúk pesti életére vonat-
kozó élvezetes olvasmány, de nagy 
költőnk egyéniségéhez is közelebb 
hoz, mivel jellemének egy igen lénye-
ges vonásával, anyja iránt érzett nagy 
ragaszkodásával ismertet meg. Nem 
ártott volna Amadétól közölni egy 
valóban jellegzetes rokokó-levelet. 
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Hiányoznak még: Katona József, 
Vajda János, Teleki László s mások, 
akiktől talán nehezebb lett volna 
megfelelő, jellemző, érdekes levelet 
találni. De hiszen a teljesség nem volt 
a szerkesztő célja, inkább nagy 
íróinkról akart ezzel a gyüjtemény-
nyel teljesebb képet nyujtani. Bi-
zony, helyenkint lélekzetvisszafojtva 
olvassuk nagy költőink leplezetlen 
nyilatkozatait, melyek szinte szembe-
helyezkednek a róluk kialakult kép-
pel s reméljük, hogy ugyan ilyen 
izgatott érdeklődéssel fogja forgatni 
a tanulóifjúság is ezt a drága, kincses 
leveles-gyüjteményt. 

Sárkány Oszkár. 

Georges Simenon: A hosszú út. 
(Grill-kiadás.) Georges Simenon a 
mai francia irodalom egyik legnép-
szerűbb alakja. Az olvasó, aki ennek 
tudatában veszi kezébe ezt a ma-
gyarra elsőnek lefordított regényét, 
az első fejezetek után bizonyos csa-
lódással veszi tudomásul, hogy tagad-
hatatlanul jóképességű, biztos érzékű 
íróval áll szemben, de távolról sem 
olyannal, akinek nagy hírét ez a mű 
igazolná. Egy meglehetősen közönsé-
ges fiatal francia lány anarchista-
gyilkosságba keveredik s egy hajós-
kapitány jóvoltából sikerül barátjá-
val együtt elmenekülnie Francia-
országból egy fegyvereket csempésző 
teherhajón. A fiú, Michel, a matrózok-
kal együtt dolgozik a fedélzeten s a 
fűtőkkel együtt a kazánnál, Char-
lotte pedig együtt lakik a kapitány-
nyal. Igy tart ez Délamerikáig. Az 
író mindezt a legszenvtelenebbül 
mondja el, éles megfigyelésekkel, 
biztos középszerűséggel s valami im-
ponáló, programmszerű ridegséggel, 
érdektelen unalommal. Amerikában 
hamis útlevéllel partra száll a két 
szökevény. Egy aranymosótelepen 
kapnak állást s itt, ennek az ese-
ménytelen életnek a rajzában egy-
szerre megmutatkoznak Simenon re-

mek képességei, meg ennek a kicsit 
nemtörődöm írói magatartásnak ösz-
szes előnyei: olyan hitelesen és 
felejthetetlenül érzékelteti a szökevé-
nyek lelkiállapotát, olyan komor és 
határozott vonásokkal rajzolja meg 
társuknak, a félőrült mérnöknek az 
alakját, amilyen teljesítményekre 
csak igen kitűnő írók képesek. Ame-
rikából a hajóskapitány hívására 
Tahitiba utazik a szökevénypár s 
ez a Tahitiban játszó rész mutatja 
azután Simenont képességei teljes 
birtokában. A detektívdráma itt válik 
megragadó emberi drámává, az iz-
galmas helyzet itt válik tragikusan 
feszültté, ahogy a «család» abrándját 
kergető anarchista és az utolsó sze-
relemben fölgyúló kapitány szembe-
kerülnek egymással Charlotte méltat-
lan alakja mellett, Tahiti terhes dísz-
letei alatt. És Simenonnak még ahhoz 
is van ereje, hogy ebből a sűrű at-
moszférából visszatekintve megadja 
regénye első felének a hitelt és az 
értelmet, hogy egy szerencsétlen em-
bersors egységes dokumentumává 
avassa azt, ami eleinte céltalan és 
unalmas részletnek tűnt, egyszerűen 
elbeszélésnek, ami helyett bízvást 
mást is mondhatna az író. Nem, 
innét, a tahitii részből visszatekintve 
már látjuk : ezt a regényt így kellett 
megírni, ebben semmi sem fölösleges 
és minden a helyén van. S érezzük 
azt is, hogy Simenon új utat keres, 
új utat talál; csupán az marad 
problematikus, vajjon ez az új út 
valóban előre, biztató eredmények 
felé vezet-e? Az tagadhatatlan, hogy 
tudomásul nem venni nem lehet, 
aminthogy nem lehet úgy sem tudo-
másul venni, mint «új író» jelentkezé-
sét, aminek értékét majd eldöntik a 
további művek. Simenonnak ez az 
egyetlen könyve is értékes és olyan 
határozottan utal, mint Malraux-n 
kívül talán egyetlen mai francia író 
sem, egy új, talán kicsit barbár, de 
mindenesetre nagyvonalú realiz-
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musra. Simenon esetében, mint Mal-
raux Hódítók-jában is, realizmusra 
az exotikumban, az emberi dráma 
hiteles rekonstrukciójára, illúziótlan 
fölidézésére egy romantikus környe-
zetben. Ha a Hosszú út problema-
tikus, irányánál fogva az s nem 
mint írói teljesítmény ; aki keresztül 
tudja vágni magát a kezdet tárgyias 
unalmán, aki szívósan be tud hatolni 
drámájába, az mint íróra csak elis-
meréssel tekinthet Simenonra. S már 
maga a szándék is tiszteletet kelt-
het : detektívdrámát írni a detektív-
drámák összes olcsó fogásainak meg-
vető elkerülésével, pusztán az em-
berire, az élet tárgyilagos valóságára 
redukálva az események rendkívüli-
ségét. Talán ez az, ami Simenont 
«esetté» tette a franciáknál, s talán 
ez az, amit egyedül a franciák érté-
kelhetnek kellőképen, azok a fran-
ciák, akiknél ennek az exotizmusnak 
természetszerűleg nagy és dicsőséges, 
sokrétű és sokstílű hagyományai van-
nak. — Szávai Nándor fordítása jó, 
némely magyartalanságait leszámítva. 

Rónay György. 

Kis falu a világ végén. (Arvi 
Järventaus regénye, Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda, 1938.) 

Ez a világ végén levő kis falu — 
a mi fogalmaink szerint — valóban 
eléggé világ végére esik. Ott áll 
Finnország északi részén, a Nor-
végiával érintkező vadregényes lapp-
földön az örök hó hazájában, ahol az 
író reális, de találó hasonlata szerint 
«a nyár csak olyan, mint a kölcsön-
kért báliruha, amelyet a tánc után 
hamar le kell vetni». Ennek az Isten-
háta mögé bujt halászfalucskának 
az életét kapjuk, jobban mondva 
helység értelmiségének viszonyait, 
alakjait rajzolja meg az író, mar-
káns, megjelenítő erővel. Olyan ke-
veset tudunk Suomiról, északi ro-
konainkról. Már a nevének a kimon-
dása valami romantikus asszociációt 

kavar össze képekből a szemünk 
előtt. Az ezer tó országa, ahol a ta-
vak száma az elképzelést sokszoro-
san felülmulva — hatvanezer. A kék 
vizek, a habzó, morajló zuhatagok 
közé nyúló keskeny, tenyérnyi föld-
nyelvek, a végtelen hómezőkön a 
rénszarvasoktól vont szánkók csen-
gőinek csilingelése, fenyőóriások, a 
rengeteg mélyén házikók, amelyek-
nek fedelén kékesen kígyózik a fe-
nyőforgács illatos füstje, s odabenn 
kantalé kísérete mellett énekli valaki 
a Kalevalaarunóit titokzatos a sam-
poról, fürdőházak, amelyek belsejé-
ben folyton sistereg az izzó kövekre 
loccsantott víz, s a kékszemű izmos 
finn óriások gyúrják, gyömöszölik 
formás testüket. Ime, ez Finnország. 
Legalább is ilyenformán vonult az 
emlékezetünkbe a romantikus re-
gényírók erősen idealisztikus elkép-
zelésében. Közülük az egyébként 
kiváló finn Ahó János «Panu»-jára 
emlékezünk, ahol még varázsdobok 
pörögnek, a rengeteg mélyén bronz 
bálványszobrok vicsorognak és a 
pogányság vívja véres, elszánt küz-
delmét az északi őserdőkbe lassan, 
de szívósan behatoló keresztény hit-
tel. Érthető, hogy a svéd, később pe-
dig az orosz uralom alá került fin-
nek költői a régmult felé fordulnak. 
Arvi Järventaus modern író, aki, ha 
hű is marad a finn írásművészet csa-
pásaihoz, mai szemmel lát, s a ma 
és a tegnap embereinek életét hozza 
elénk a közvetlen átéltség elevenségé-
vel. Egy kis lapp halászfalucska 
szürke napjait. Järventausnál azon-
ban ez a nagy, s egymásba olvadó 
szürkeség színeket kap. Nem adód-
nak itt megrázó események, s a 
mese : egy kis fiúnak férfiúvá serdü-
lése az a keret, amelyben az írónak 
kristálytisztán, művészi ökonomiá-
val egybefogott mondanivalója he-
lyet kap. Az előbb felsorolt és meg-
szokott rekvizitumokból semmit, 
vagy legalább is keveset ad s mégis, 
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vagy éppen ezért azt érezzük, hogy a 
legjobban megközelítette a való-
ságot. Friss zsánerképek egybefonó-
dása, emberi jellemek sorozata, sza-
bályosan lüktető cselekménybe bele-
illesztve. Megtudjuk, hogy nemcsak 
itt nálunk, hanem ott északon is 
megvannak egyetlen zárt területen 
belül is a kevert nyelvi és nemzeti-
ségi viszonyok. Lám, a szigorú Berg-
häll bíró, aki a regény elején a gyer-
mek Unkkát csinyje miatt kegyet-
lenül megveri, a gyermekeivel finnül 
beszél, a feleségével svédül, de tud az 
idelátogató norvég urakkal disku-
rálni, s a lapp törzsek idiómáját is 
ismeri. A szomszéd kerületbeli lappok 
nem értik az itteniek táj szólását, 
viszont finnül tudnak, mert ez az 
ország nyelve. Vagy az ideszakadt 
orosz patikus, a groteszk figurájú 
«Csöpp Nikoláj», aki ugyan Finnor-
szágban, de a svéd és az orosz jellegű 
Viipuriban született, otthon oroszul, 
németül, meg svédül beszéltek, s így 
hazája nyelvén finnül nem bírt meg-
tanulni, sőt még azt sem tudja meg-
mondani, melyik az anyanyelve. A 
nyelvkérdés problémája azonban egy-
általán nem okoz gondot a falucska 
lakóinak, hiszen eléggé lefoglalja őket 
a megélhetés gondja az éghajlattal, 
a természettel való férfias küzdés. 
Hiszen nem angyalok ők, nem is 
romlatlan gyermeki tisztaságú lé-
nyek, hanem csak emberek : erények-
kel és hibákkal, szenvedélyekkel, 
amelyek hol őket gyűrik le, hol pe-
dig azok maradnak alul. Az író elő-
szavában vallja, hogy a természet 
tette lappföldön ilyenekké az embe-
reket : «nagyon jókká és nagyon rosz-
szakká». Az előbbi állítás túlzását a 
jóságot illetőleg elfogadhatjuk, a rosz-
szaságra vonatkozást azonban — a 
mi nézetünk szerint — már valami-
vel kevésbbé. Az író emelkedett, szi-
gorú erkölcsi felfogásával — úgy tud-
juk, falusi lelkészcsaládból szárma-
zik, s ő maga is pap — magyaráz-

hatjuk csupán, hogy súlyosabban 
ítéli meg a házas Unkka botlását 
Saidával, a kacér és élnivágyó pati-
kusnéval. Viszont emberileg is, meg 
művészileg is remek ellentéte ennek 
a jelenetnek, amikor a csókravágyó, 
azonban mégis szemérmes Alina 
végső pillanatban harcosan és diadal-
masan védelmére kel megtámadott 
ártatlanságának. Meghat az öreg 
Bastman esperes, aki a papilak hideg 
szobájában dolgozik predikációin, 
amelyekbe mindig belekeveri Napo-
leont. Történész szeretett volna lenni, 
de a kenyér idezárta ebbe az eldu-
gott falucskába, s ambicióját abban 
éli ki, hogy a vasárnapi istentiszte-
leteken Napoleon hadmozdulatait ve-
gyíti bele az Evangélium magyará-
zatába. Olyan természetes felesége 
az erélyes Bastmanné, aki egyedül 
marad az elhagyott faluban a maga 
asszonyos, kissé nyers szókimondá-
sával, gondozója urának és később 
védelmezője emlékének. S a többiek, 
Jarvaus, a boltos, a harangozó, Ru-
silta, akit a nemesi származású 
Unkka zsellérsorsból emel magához, 
Sammeli, az öreg halász, aki norvég 
imádságokat mondogatott a gyermek 
Unkkának, a haszontalan Leon, akit 
apja, Bastman esperes Napoleon-imá-
datában keresztelt el a császárról, de 
aki nem örökölte apja becsületes eré-
nyeit, az életszerelmes Saida, aki a 
vidék asszonyainak megbotránkozá-
sára : «déliesen» kivágott ruhába öl-
tözködik, mind-mind érdekes, reáli-
san megfigyelt és megrajzolt alakok. 
A konok és a rengetegbe bujt újhitű 
Sieravaari Mattus, aki gúnyolódva 
járul évenként egyszer Bastman tisz-
teletes úr Úrvacsorájához, s végül is 
a végső útravaló nélkül távozik az 
örök hazába, félelmetesen megy el 
előttünk, szinte halljuk nehéz fóka-
bőrcsizmájának a dübörgését. Hősi 
éposz helyett hétköznapok, héroszok 
helyett emberek. De ez az élet — 
hogy az író magyar előszavával él-
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jek — igaz és mindenekfölött mű-
vészi. A fordítás munkáját Lakó 
György és Móricz Virág végezte fi-
nom stílusérzékkel, zavartalan mű-
vészi összehangolásban az eredetivel. 

Mihály László. 

Hitter József S. J.: Spanyol tűz-
tenger. Csak akkor látjuk meg, hogy 
mennyire szükség volt Hitter József 
könyvének megírására, ha elolvassuk 
azt. Magunk is csodálkozunk, hogy 
mennyi szempontot nem ismerünk a 
spanyol polgárháború elindulása kö-
rül. A szerző pontosan és részletesen 
tájékoztat bennünket a kérdés felől 
s miközben megismerjük a választá-
sok meghamisításának történetét, 
megértjük azt az ellenállást, amelyet 
a nemzetiek a köztársaságiakkal 
szemben elindítottak és kifejtettek. 
Részletesen ismerteti a vörös Moszkva 
szerepét s a forradalom borzalmait. 
Közben képek, újra csak képek, me-
lyek a spanyol vörösök hátborzongató 
kegyetlenkedéseikről adnak hírt. 
Mindez többet mond így, mintha csak a 

szavak ábrázoló erejét vette volna 
igénybe. Igaz, a stílus eleven és 
szenvedéllyel teli ahhoz, hogy a bor-
zalmakat úgy is visszatükrözze. Igy 
tökéletesebben sikerült a cél. Elbor-
zadunk és eltakarjuk a szemeinket. 
Nem igaz, hogy Krisztusra lövöldöz-
nek a spanyol vörösök ! Nem igaz, 
hogy Európa tűri ezt a szörnyű 
mészárlást. Csak akkor nyugszunk 
meg, amikor a kis kötet végére érve 
kicsendül a szerző bizakodása a 
füstölgő romok mögül. «Az új hajnal 
int és talán pirkad is már. A forra-
dalom tüzei lassanként kijózanítólag 
világítanak be a szívekbe.» Adja 
Isten, hogy úgy legyen. 

A Magyar Kultúra, amely annyi 
érdekes könyv kiadásával szerzett 
elvitathatatlan érdemeket, nagy szol-
gálatot tett a kereszténység ügyének, 
mikor Hittler József eleven kis köny-
vét mutatós címlappal ízléses kivitel-
ben kiadta. Az eszmék szörnyű vál-
ságában nagy szüksége van a közön-
ségnek ilyen irányt mutató kötetre. 

M. A. 


