
E L V E K É S M Ű V E K 

A D I N A M I Z M U S 
(Hankiss János tanulmánya a Debreceni Szemle 1939. februári 

füzetében.) 
A romantika lényegének vizsgálatánál az irodalomtudomány 

eddig nem talált olyan egyetemes érvényű jegyet, mely e kérdés-
komplexumot maradéktalanul tisztázná. Egyesek a «személyiség» 
uralkodó szerepét vagy a «történelmi» szemléletet vélték döntő 
tényezőnek ; mások viszont az «érzelmesség» és az «erőszak» túl-
tengésében sejtették e költői irány vezértulajdonságait. Irodalmi 
forradalom-e a romantika vagy irodalmi protestantizmus ? Akad-
tak vizsgálók, akik még a romantika öncélú programmját is 
vitatták : a romantika nem több, mint a klasszicizmus tagadása 
és Boileau ellenzéke, a lényeg voltakép az ellentétes előjel hasz-
nálatán múlik. Duhamel szerint a klasszikus író mindig mérték-
tartó, sőt önmegtartóztató, sohasem túlhangos s gondosan ügyel, 
hogy maradjon «tartalékja» ; a pazarló romantikus ellenben erején 
felül költ és «adósságba veri magát». Ám ha e vázolt elméletek és 
ítéletek részletigazsága vitathatatlan is, ki kell jelentenünk : a 
műalkotásokat nem a célzat, az alapgondolat vagy a művészi technika 
emeli romantikussá, hanem valami hallatlan és kimeríthetetlen 
«erőtöltés» izzása. Ez az erő szűntelenül forrong és sistereg, rombol 
és gyujt, mint a lávaömlés s állandóan kisülésekre kész feszült-
ség, akár a villamosság. Közeli rokona a hellén életigenlés : a 
Nietzsche dionysosi erőfeleslege. 

A romantizmus tehát «az erő öntudatlan kultusza». S ha ebből 
az egyetemes szempontból tekintjük a romantikát, könnyű meg-
értenünk, hogy ez a szellemiség nem egy körülhatárolt korszak 
függvénye. Már a görög irodalom «tele van romantikus csirákkal», 
«tragikus borzalmakkal» s a renaissance termeli «a romanticizmus 
első modern előfutárait» (Shakespeare és mások !). Ebbe a kate-
góriába tartoznak a XVIII. század praeromantikusai, valamint 
a Sturm und Drang költői (Kraftgenie-k). Tudjuk, hogy a natu-
ralistákban is romantikus lélek lappang s van felfogás, mely egybe-
foglalja a gótikát, barokkot, romantikát és az expresszionizmust. 

Ha ezek után keressük, mi ennek az erőnek a megnyilvá-
nulása a romantikus alkotásokban, akkor először is a fizikai erő 
irodalmi hatására kell rámutatnunk. A klasszikus drámákban a 
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felkavart szenvedélyeket elegáns és kiegyensúlyozott mondatok 
kendőzik, a romantika azonban polgárjogot követel a durva és 
erőszakos behatások, a nyers mozgalmasság és a testi kínok ábrá-
zolására. A dinamizmus e feszülő ereje, ez a valóban «expanzív 
imperializmus» azután minél tágabb térségek betöltésére törek-
szik. Az egész földet, az egész világegyetemet, az egész emberisé-
get akarja («Seid umschlugen, Millionen !«). E hallatlanul termé-
keny talajból sarjadzik a népies irodalom s a népi sajátságok kuta-
tásának vágya, más síkon pedig az ú. n. romantikus politikusok 
kiépítik a demokrácia gigantikus épületét s az álmodó nép-
apostolok szociális utópiákat terveznek. De a romantika őssejt-
jében találja meg eredetét a XX. század kollektív gondolata is. 
A diktátorok titáni romantikus hősök. 

A romantikus imperializmus hódításvágya kiárad a nyelv, a 
szellem, a biológia s az élet valamennyi vonatkozásának területére. 
Szókincsét jellemző szavakkal bővíti (vibrant, souffle, verve, 
fureur, charogne, stb.). A romantikus író képzelete felröppen a 
holdba és leszáll Párizs csatornáiba. Koncepciója herakleszi 
vállalkozás (Victor Hugó, Madách). Hősei túlméretezett emberek ; 
lázadók és tűzrablók, mint Promentheus. Büntető önbírái a 
gonosznak, az egész társadalomnak s ilyen értelemben «a diktátor 
a justicier legmagasabb hatványa». A romantikus szellem erőtöltése 
keresi a feszültséget fokozó ellentéteket s kisülései meglepőek és 
döbbenetesek («épater !») Ez az erő sohasem pihen, nem tűri a 
megállapodottságot s alig érdekli a cél. Innen, a mozgalmasság-
nak ez örök nyugtalanságából született a romantika jellemző 
formanyelve. Ez a nyelv csupa lobogás és vihar. Színek, szinoni-
mák és szimbolumok vetélkedése. (Bár a szimbolisták nem roman-
tikusok : erejüket nem villamos centrálékból, hanem zseblámpa-
elemből nyerik.) Ez a metaforadús nyelv ihleti meg a század leg-
különbözőbb tudományágait, «a nyelvészettől a faj elméletig» (át-
öröklés, növényszövetkezet, a hő mozgási elmélete). «Vivos voco, 
mortuos plango, fulgura frango», ez a romantikus Schiller harang-
jának jelmondata. «Élet, szózat, halál, fájdalomkitörés, villám, 
törés . . . így darabokra zúzva is csupa erő ez a mondat. A XVIII. 
század «szépzengésű ércéből» így lesz a romantikus élet legteljesebb 
szimboluma : félrevert harang.» 

Similis simili gaudet. Hankiss János, a tudós maga is roman-
tikus. A romantika «színzuhatagát, hangorkánját, illatfelhőjét» 
színes, szellemes, fordulatos, gazdag, romantikus nyelven magya-
rázza. S ez éppen az ereje. Mert a romanticizmus elsősorban is : 
erő, d i n a m i k a . Szakáts László 
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B U D D H A ÚTJÁN A TÁVOLKELETEN 
Irtá : dr. Cholnoky Jenő 

SZÍNESEN, az úti élmények érdekesebb részleteivel tarkázva, 
sok tanulságot közölve, röviden írja le a szerző dél- és kelet-
ázsiai utazását. A mű első kötetének első 150 oldala Indiáról 

szól, a második fele Japánról, a II. kötet legnagyobbrésze Kíná-
ról, de közben Japánról is szól, mert mai nap már könnyen megy 
Japán és Kína közt a közlekedés. Illetőleg könnyen ment a 
szörnyű háború előtt. 1935 november 21-én indult el London 
felé, de aztán, hogy mikor hol volt és mikor érkezett vissza, 
arról a könyvben szó sincs. Ez elég kár, mert az utazások tör-
ténetének ezek fontos dátumai. 

A szerzőnek ajánlólevelei voltak az indiai, kínai és japáni 
hatóságokhoz, előkelőségekhez, tudósokhoz, művészekhez és 
múzeumigazgatókhoz. Előadásokat is tar tot t s mondhatni, min-
denütt nagyon szívesen fogadták. Csak Japánban voltak nehéz-
ségei, mert ott a múzeumok kincseit nem szívesen mutogatják. 
De azért sikerült neki Japánban is minden fontos gyüjteményt 
megtekintenie. 

A műemlékek, művészi alkotások leírása nem fárasztó, 
helyenként szép és költői. Persze rendszeres műtörténetet nem 
várhatunk a könyvtől s az fogja legjobban élvezni a leírásokat, 
összehasonlításokat, kritikákat, aki már némileg járatos az indiai, 
kínai és japáni művészetben. A műtárgyak láttán érzett el-
ragadtatásnak sokszor igazán szép szavakkal ad kifejezést. 

India nagyszerű építészeti alkotásai közt nagyon érdekelte 
őt a görög és szkíta hatás, hisz az utóbbi a Turáni-alföldön át 
még a mi ősművészetünkkel is érintkezésben áll. Kár, hogy az 
olvasó tájékoztatása végett nem szentelt egy fejezetet az indiai 
építőművészet történetének rendszeres összefoglalására, sokat 
tanultunk volna belőle és jobban megértettük volna művészi 
fejtegetéseit az utazás eseményeinek sorrendjében elmondva. 

Japánban kevesebbet szentel az építészetnek és többet a 
festőművészetnek. Nekünk európaiaknak a japán festőművészet 
meglehetősen idegenszerű. Inkább vázlatrajzok, impressziók, de 
a mi fogalmaink szerint nem azok az igaz remekek, mint Raffaello, 
Rubens vagy Munkácsy felülmúlhatatlan alkotásai. A mi nagy, 
művészi alkotásaink olyanok, mint az irodalomban a drámák, 
époszok vagy a nagyszerű regények. Japán festőművészete — 
a hasonlattal élve — csak epigrammák, egy-két versszakos, lírai 
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sóhajtások. A mi drámáink prózában is óriások, de a japáni 
festőművészet a díszítés törekvéseivel azt mondhatnám, nagyobb 
súlyt helyez az iparművészet céljait szolgáló külsőségekre, mint 
a gazdag tartalomra. Ezért sok helyen nem tudom egészen 
osztani a szerző elragadtatását egyik-másik japáni (és kínai) 
festészeti remek láttán. Azt hiszem, ez az oka annak, hogy a 
japániak maguk is érezvén ezt az alsóbbrendűséget, igyekeznek 
az európai festőművészet tartalmasságát, valószerűségét utá-
nozni. Takács Zoltán ezeket az európai hatásokkal gazdagodott 
japáni festményeket nem tart ja nagyértékűeknek s csak a «hami-
sítatlan», eredeti japáni alkotásokért tud igazán lelkesedni. Ez 
így is illik a műtörténészhez. Hisz idehaza is így vagyunk. Akár-
milyen gyenge legyen is Rembrandtnak valami kis alkotása, 
sokkal többre értékelik, mint a legszebb, modern művészi remeke-
ket (nem az ultramoderneket értem, mert azok ma sem tetsze-
nek, azok néhány évtized mulva, mint divathóbortok, mint az 
elfajult művészet bizarrságai, lomtárba fognak kerülni). 

Nagy örömmel állapítottam meg a két szép kötetből, hogy 
a szerző sokkal magasabbra értékeli a kínai művészetet, mint a 
japánit. Sajnos, Kínában a remek épületek, templomok a rossz 
anyag és különösen a rossz technika miatt, gyorsan pusztulnak. 
Takács nem említi meg, hogy a kínai építőízlés a bambusz-
házak építészetéből ered — no természetes ! nem német, hanem 
magyar ember találta ki, márpedig csak az az igaz, amit a né-
metek, a franciák, az angolok vagy az olaszok írnak. A bambusz-
technika fára meg márványra átvive, természetesen nem tud 
szilárd, tartós szerkezeteket előállítani. Ez az oka, hogy az 
elhanyagolt épületek Kínában hamar elpusztulnak. 

A kínai művészet megy át Koreán keresztül Japánba s ott 
kissé átalakul. A klasszikus azonban a kínai marad, ebben a 
szerzőnek tökéletesen igaza van s műértő szemével minden nép-
szerű véleménnyel szemben helyesen emeli ki a kínai művészet 
magasabbrendűségét. 

De így van minden dilettáns utazó Kína és Japán össze-
hasonlításával. Kínában az európai utazó nem talál kényelmet, 
nem talál tisztaságot, mert a kínaiak bizony nem sok gondot 
fordítanak a tisztaságra. A japániak viszont rendkívül tiszták 
s az európai utazó — a szék és asztal kivételével — minden 
kényelmet megtalál Japánban. A kínai mogorván, rejtett gyű-
lölettel fogadja az európait, a japáni szívesen látja, különösen 
ha nem angol az illető. A japáni épületek jó állapotban vannak, 
festményeik, iparművészeti alkotásaik tetszetősek, tiszták, íz-
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lésesek. Hogy el vannak terjedve nálunk például a japáni lakk-
dobozok stb. A kínai festőművészet remekeit európai nem igen 
láthatja, legnagyobb részük magántulajdon. Ezért aztán minden 
dilettáns utazó el van ragadtatva a japániaktól s rossz véle-
ménnyel van a kínaiakról. Csak szaktudás és a Takács Zoltáné-
hoz hasonló éles szem és hozzáértés emeli ki a kínait ebből a 
lekicsinylésből és sok tekintetben a japáni fölé helyezi. 

Aki a kedves leírásokat figyelemmel olvassa, az maga is 
meggyőződhet Takács Zoltán felfogásának helyességéről. 

Nagyon helyes és érdekes az a törekvés, hogy a kelet-ázsiai 
művészeti alkotásokban keresi a kapcsolatot a népvándorlások-
kal Európába, különsen hazánkba került műtárgyakkal. Azt 
hiszem ez ránk nézve egyik legfontosabb eredményét tartalmazza 
szép utazásának. 

A könyvet elsőrangú, kitűnő műnek és irodalmunk nagy 
nyereségének jelentem ki. De ennek az állításomnak nem volna 
sok értéke, ha bíráló megjegyzéseket nem tennék egyes rész-
leteket illetőleg. Ezek a bíráló megjegyzések a könyv nagy értékét 
nem kisebbítik. 

Első megjegyzésem az, hogy a földrajzi helynevek írásmódja 
iskolapéldája annak, hogy hogyan nem szabad földrajzi hely-
nevekkel bánni. Különösen a kínai helynevek írásmódja hívja ki 
a kritikát. A könyv bizonyosan el fogja érni második kiadását, 
abban a helyneveket okvetlenül át kell írni azzal a módszerrel, 
ahogy Ligeti Lajos azt a Kőrösi Csoma Archivumban megadta. 

A második megjegyzésem az, hogy a könyvben sok kép 
és sok ügyes rajzocska van, de a legjobban magasztalt, sokszor 
elragadtatással leírt műtárgyak képe hiányzik. A közölt képek 
közt sok régi ismerősre találunk, de nem mindig sikerült re-
produkciókban. Ilyen például az Ég temploma (II. kötet, 20. 
oldal mellett). Igazán gyönyörű részleteiből semmitsem lehet 
látni. A «Wen miao» Pekingben, meg a Taimiao képe (II. kötet 
68. oldal) szintén értéktelen reprodukció. Miért Wen miao, 
miért nem Ven, helyesebben Van miao? Az Akadémia szabályai 
szerint is, meg a Magyar Földrajzi Társaság ajánlata szerint is 
a nem latin betűvel író népek helyneveit kiejtés (lehetőleg) szerint 
kell leírni. A japáni helynevek kérdése más, mert a japániaknak 
van hivatalos, latinbetűs helynévírása. 

Nem lehet kritikának minősíteni, amit általánosságban kell 
mondanom a műtörténészek és a műbírálók frázishalmozásáról. 
A Tadss Mahal például a szerző szerint «lélekzett». «Akármelyik 
oldalról néztem, mindig lélekzett». Nagy «cúg» lehetett benne ! 
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Abban azonban tökéletesen igaza van, s ezzel megint sok olvasójá-
nak szerzett lelkes örömet, amikor így í r : «Csak az a nemzedék 
alkothat jó építészeti formákat, amely díszítőformáknak is tud 
életet adni. Ami ma megy végbe, az nyomorúság és sivárság. 
Tengődő élet, amelynek nincs ereje ahhoz, hogy kényszerítő 
erejű stílust teremtsen és amelyre kimondhatatlan átok nehezül». 
Ebben minden művészetet szerető olvasója tökéletesen egyetért 
vele. 

Takács Zoltán nem természettudós, nem csoda, ha ebből a 
szempontból néhány erős tévedés is belekerült a könyvbe. 
Haiderabad környékén a gránit jólismert pusztulás formái, a 
hatalmas, gömbded sziklák nem vándorkövek, nem a «glecs-
cserek (!)» szállították oda őket. Dekkán-félszigeten sohasem 
volt eljegesedés (I. kötet 33. oldal és ráduplázva 52. oldal). 

A Kutb-minar mellett emelkedő vasoszlop nem rozsdásodásá-
nak «titka» rég ismeretes. Ha a vasat minden széntartalmától 
teljesen megtisztítjuk s más egyéb szennyezőanyagokat is el-
távolítunk belőle, akkor teljesen tiszta, puha vasat nyerünk s 
ez nem rozsdásodik. Csak azt nem tudjuk, hogy a régi indiai 
kovácsok hogy pörkölték ki a vasból a szenet ilyen tökéletesen 
(I. kötet 77. oldal). 

A kínai jü-követ nem helyes jadeitnek nevezni. A keletiek 
jü-kőnek nevezik az egymáshoz külsőleg hasonlító nefritet, 
jadeitet, zöld jászpist és zöld avanturint. A nefritet és jadeitet 
sokáig a minerológiában sem tudták egymástól megkülönböztetni. 
Csak Krenner József tisztázta teljesen a kérdést. A kínaiak 
legtöbbre becsülik a zöld avanturint, ebből van a császári pecsét 
is (II. kötet 132. oldal). Ezért a művészetben és műtörténetben 
csak jü-kőnek szabad nevezni. 

A kínai nők hajdan eltorzították lábukat, de a lábujjakat 
nem hajlították a talp alá ! Ez téves ! Csak rosszul sikerült 
torzítás eredményezhette ezt. 

A kedves két kis kötetet mindenkinek a legmelegebben 
ajánlhatom, sok érdekes dolgot tanulhatunk belőlük és sok 
szép, művészi meglátásban gyönyörködhetünk. 

Németh László: Alsóvárosi 
búcsú. (Franklin.) 

Az Alsóvárosi Búcsú a Tanu 
utolsó évfolyamában beígért 
Utolsó kísérlet című nagy regény 
második része. Hőse, Jó Péter, 
Sáriból, falujából súlyos teherrel 

érkezik meg a városba, Vajtra. 
Paraszti volta, öntudata min-
denütt az úri gőg, az úri világ 
gáncsait keresi, bizonytalan vá-
gyai felé szenvedélyes, csak-
azértis-erő lendíti s rosszindu-
latot szimatoló gyanakvás mér-
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gezi. Az úri osztály felé való 
törekvését apja rosszalása s az 
úrrá züllött parasztok elkalló-
dására te t t jóslatok kísérik. 

A Bogárdi diófában felvázolt 
terv szerint itt kezdődik a 
nehéz út, a középosztálybajutás 
útja. Ha a Kocsik Szeptemberben 
a dunántúli tájhazát , a paraszti 
élet s a gyermeki lét össze-
szövődésén át a falusi-emberi 
gyökereket jelenti, Péter Vajton 
«Magyarországot lát ja meg és a 
hősöket». A kép kitágul. Mi-
csoda gazdagsággal, a részletek 
milyen bőségében mutatkoznak 
meg Vájton Magyarország! Pro-
testáns ellenzékiség, szittyama-
gyar nyelvészeti ábrándok, kato-
likus szerzetesi fegyelem, barokk 
rajongás, tudományos szláv-
nyelvészkedés, zsidó materia-
lista felszabadulásvágy, fürge 
sváb hatalmasságok, hajlongó, 
anekdotázó és kacérkodó közép-
osztály, az áhitatos falusiak 
búcsús menete, a 48 előttről itt-
maradt régi polgárság kísértete 
egy virágjait ápoló vénleány-
ban, paraszti groteszk egy rend-
őrben . . . széles kompozíció, 
nyugodt ecsettel. 

Péter vajt i öt éve szerencsés 
korszakot ölel fel, csábítót az 
írónak, aki meg akarja próbálni 
magát. Az elejének alaphan-
gulatát még a neszmélyi hegyre 
tet t kirándulások adják meg ; 
kedélyes Tisza-szidással vagy 
a középosztálybeli lakás szo-
báin, Ottika néni porcellándzsin-
jeiben érezteti meg az író nagy-
szerűen ezt az öntudatlan és 
mitsem sejtő békét, amit igazá-
ban a kisvajti földek kisajátí-
tásának «úri huncutsága» sem 
tud megzavarni. Aztán a há-
ború jön, a kórház karbolszaga, 
Ottika néni megkísértése, nyug-
talan levegő, kolerakórház, szi-
geti utászok robbantásai. Aztán 
elmarad a búcsú, egyszerre, a 

villanyoszlopon vörös zászló leng, 
csapkod, elvétve őszirózsát do-
bálnak : forradalom. Az ese-
ményekkel párhuzamosan Péter 
is tévelyeg öntudatlanul a ta-
nárok között, a háború áldozat-
vállalást hoz neki, idegen gon-
dok magáravételét, a forradalmi 
beszédet hallgatva kitör az ő 
testének régen lappangó for-
radalma is. Bármilyen bravúros 
is egy-egy korhangulat, egy-egy 
kép levegője, elsősorban még-
sem a történeti események fon-
tosak. Németh Lászlót, mint 
mindig, itt is nagyobb dolgok 
érdeklik, nagyobb dolog : egy 
lélek fejlődése. A történelem 
csak megsűríti a levegőt. 

«A művészet elsősorban at-
moszféra. Emberek fölött-között 
valami megsűrűsödik» — írta 
Németh László éppen a Bogárdi 
Diófában. A regény jelenetei 
úgy alakulnak, hogy Péter vajt i 
életéből választanak ki egy-egy 
ilyen sűrűsödési pontot. 

Németh László ábrázolás-
módja, hogy mindent a fő-
szereplő szemszögéből néz, kü-
lönösen alkalmas arra, hogy az 
életet fülledt feszültségében, ag-
godalmat keltő sűrűsödésében 
ábrázolja. Az Alsóvárosi búcsú 
nem egyszer elkezdett és végig-
folyó történet, fejezetei között 
néha évek telnek el. Összefüggő 
darabjainak részei egy-egy kép, 
egy-egy hangulat magja felé ha-
ladnak. Jó Péter hol egy sötét 
hálószobában fülel a felnőttek 
veszekedésére és szerelmére, hogy 
szagokon (Ottika néni «slafrokja», 
Panni ruhájának szaga), hango-
kon, fényeken, félig mint em-
lék, félig mint történés, ki-
táguljon a kép s eseménybe ol-
dódjék a hangulat és újra össze-
sűrűsödjön, ha visszatér egy 
mondat a hálószobára, vagy 
ha ott szorong a fiú a Koronás 
Máriához érkező búcsúsok töm-
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jénfüstjében. Akár a zsidó boltos 
fiával ül egy szobában, akár a 
forradalmi népgyűlés csődületé-
ben fog magának egy varró-
leányt, a hangulat mindig fe-
szültséget ígér, mindig erőt ér-
zünk, ami valamire készülődik 
s önmarcangolásban robban el. 

Jó Péter eddigi életének az 
ellentétes életformákkal (katoli-
cizmus, középosztály) való ösz-
szeütközését serdülőkorának 
testi-lelki válsága nehezíti. Egy 
elrekedő szerelem (Margitka), egy 
elrekedő kaland (a nagyszerűen 
rajzolt Hilda) s a szűzességgel 
való küzdelem a legfőbb jelei 
ennek. Velük egy életkor jel-
lemző zavarának és túlzott ér-
zékenységének szűrőjén át íz-
leljük Magyarország ízeit. 

Mert Péter nemcsak néze-
lődő. A vajt i magyar körképet, 
a súlyosodó időt Péter átéli ! 
Neki minden, ami látókörébe ér, 
személyes ügye, a vaj t körül 
elszórt magyar törzsnevek épp-
úgy, mint a piarista iskola-
dráma és Jób Arzén nőknek 
tar tot t lelkigyakorlatai. Péter 
mindenhez hozzányúl, neki min-
denhez köze van, mindennek 
egzisztenciális jelentősége van 
számára, mindenhez gyanúval 
és szenvedéllyel közeledik. 

Jó Péter eleve megadott 
jelleme, ahogy az eseményeken 
áttetszik, vonzó és ijesztő egy-
szerre. Mindig bírál, mindenki-
vel szemben vitára keményszik. 
Ha elfogad valamit, csak azért, 
hogy maga alá gyűrje, azzal, 
hogy épít rá, hogy túlrugasz-
kodik raj ta . Önkéntesen, daco-
san és kéretlenül «többet» vállal, 
«nagyobbakat» akar énekelni, 
mindenkiről ő akar gondoskodni 
(«egy pillanatban «legszívesebben 
egész Vajtért felelősséget vállalt 
volna . . .»). Baj kell neki, ne-
hézség, hogy feszülhessen. 

A sikerrel nem tud mit kez-

deni, az nem neki való. Az osz-
tályugrás éppenhogy egy kis 
gőgöt kicsihol belőle s éppen-
csak hogy könnyebben szívja a 
vaj t i levegőt. Amikor á t ju t a 
szűzesség kínzó kérdésén, ki-
buggyannak a könnyei : nem 
tud igazán megszabadulni, iga-
zán | fölszabadulni. (Megemlít-
sük-e, hogy nem is játszik soha?) 
Sorsa sötét tragikumot hordoz. 
Meghajlunk az emberlátás gö-
rögös mélysége, a jellemkon-
struálás nagyszerű következetes-
sége előtt, de félünk, hogy hova 
megy ki ez a sors s nem igenl á t juk 
az isteneket, akiket megsértett. 

«A műélvezésből nem igen 
lehet kiirtani az emlékezést» — 
írta Németh László éppen a 
Napkeletben. 

Ahogy a Bogárdi Diófa nem 
választotta szét pontosan, hogy 
az Utolsó kísérletben mennyi 
lesz a fikció és mennyi az ön-
életrajz, hogy magáról ír-e egé-
szen, vagy egy parasztgyerek-
ről, aki «fajának utolsó kísérlete», 
az Alsóvárosi Búcsú alakjai mö-
gött is egyre ott kísért Németh 
László emléke. A műalkotásból 
sem lehet kizárni az emlékezést. 
Hogy Németh László emlékszik 
önmagára, az néha igen nagy 
hasznára van alakjainak. Ami 
jellemükben a lázas és lázadozó 
nagyotakarással, a «maiora cana-
mussal» és a kísérteties érzé-
kenységgel, vagyis a valóságos 
Németh László-vonásokkal érint-
kezik, az jó, még részletességé-
ben is magával ragadó, élmény-
szerűen érdekes. Imre bátyja, 
Jób Arzén remek portrék Né-
meth Lászlós vonásokkal. De 
a Jó Péterbe ömlő Németh 
László néha elsöpri a mértéke-
ket, a gondolatok nincsenek a 
gyereklélekre modellálva, a szim-
bolumlátás tudatossága mind-
egyre elárulja a felnőttet, aki 
nem tud (vagy nem akar?) a 
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tizenöt-tizenhétéves Péter mö-
gött elrejtőzni. 

Az emlékezés az olvasó gond-
ját is nehezíti. 

Nem vakít-e el bennünket 
egy megszokott szerep? Amit 
hiányolunk az Alsóvárosi Búcsú 
Németh Lászlójában, az való-
ban hiányzik-e? Nem a rendet 
féltjük-e, a rendet, amelyben 
Németh Lászlót a kritikai maga-
tartás legnagyobb hordozójának, 
magasanjáró nevelőnek köny-
veltük el? Nem csupán szellemi 
alkalmazkodás hiánya-e, hogy 
az Alsóvárosi Búcsúban nem 
látjuk akkorának alakját? 

Az a Németh László, akire 
emlékszünk, megkövetelheti ma-
gának, hogy jól meggondoljuk 
kétségeinket. «Jó könyv» — 
mondhatnák — nagyszerűnek 
láthatnánk Vajton át Magyar-
ország rajzát, a lélekanalízisek 
alaposságát és mélységét, a ser-
dülőkor rajzának bátorságát és 
érdekességét. De nem ilyen di-
cséreteket szeretnénk Németh 
Lászlóról írni. Azt pedig, azt a 
forrót, élményszerűt, «felrázót», 
amit a tanulmányok Németh 
Lászlójáról bármikor elmonda-
nánk, itt mégsem tudjuk ki-
mondani. Amikor folyóirataink 
sokkal rosszabb könyveket óriás 
dicshimnuszokkal illetnek, ez 
nem «kifogás» akar lenni és nem 
«bírálat». Csak hűség Németh 
László mértékéhez. 

Sőt «fenntartásunk» végleges 
sem akar lenni. Bizonyos, hogy 
Németh László műve érdekes 
könyv, jó könyv. Hogy fenn-
tartásunk nem lesz-e időszerűt-
len az egész mű előtt, hogy 
nem kell-e egy nap, legnagyobb 
örömünkre, az Alsóvárosi Búcsút 
«nagy írásnak» neveznünk (Né-
meth László értelmében), azt 
az Utolsó Kísérlet egésze dönti 
el majd. 

Lovass Gyula 

Kállay Miklós: Báthory 
István. Dante kiadása 1939. 

A modern regényre úgy te-
kintenek le ősei, mint vékony-
pénzű gavallérra a családi arc-
képtár bővérű, megtermett, kí-
vül-belül hatalmas apái. Van-e 
gazdagabb és sokrétűbb műfaj 
a regénynél? Van-e műfaj még 
egy, mely több idegen vért hor-
dozna ereiben ? A mese, a 
monda, a fantázia tölti meg 
élettel, bőséggel a hajdani re-
gényt. Szétágazó, néha elefan-
tiázisosra feldagadó történetek, 
— és élet, élet! Egy-egy mese 
a regény mult jából : az Arany-
szamár, a Don Quijote, a Gar-
gantua, a Vörös és fekete. Egy-
egy portré : a búsképű lovag, 
Münchhausen a nagyszabású ha-
zudozó, Julien Sorel, vagy akár 
Móricz Zsigmond hősei. Úgy 
sodor az igazi regény meséje, 
mint a szökőár a folyókon, s 
van-e jobb, mint fulladásig jó-
lakni az igazi regény breugheli 
bőségével ? A modern regény 
hősei, miliője, meséje úgy cse-
nevészedett el, mint a Budden-
brook-ok ága a vékony Han-
nóvá. S a hajdani bőségen nem 
sokat segít, hogy egy új-regé-
nyes áramlat aprólékossággal 
próbálja pótolni a bőség páto-
szát. 

Ami Kállay Miklós regényei-
ben mindig meglep, az a vissza-
térés a regény igazi hagyomá-
nyaihoz, a műfaj önelvűségé-
hez. Gondoljunk csak eddigi 
két kötetére: milyen áradó 
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gazdagság, bőség, milyen vérbő 
illuziók] már a címekben is. 
«Trón a vérhegyen» az egyik, 
«Magóg fiai» a másik, — s nem 
csal-e érzéke annak, aki már a 
címek mögött is nem érzi a 
mozgalmas mese, a dús miliő-
rajz, a szenvedelmes hősök igé-
retét ? Kállaynak kitűnő ér-
zéke van ahhoz, hogy megta-
lálja regényei számára a meg-
felelően «regényes kort, egy-
szer Erzsébet királynő vérgő-
zös Angliáját, vérpadokkal, 
bosszúkkal, lüktető kormos ár-
nyakkal, hússzínű skót palo-
tákkal, kormos londoni tornyok-
kal, — máskor a kereszteshad-
járat morális lazulásának arany-
vörös Európáját, a pireneusi 
sziklákat, terméketlen köveket, 
eretnekségek és megváltó lelki 
autodafék eksztázisát. Hol van 
most már a modern regény so-
ványságának, vékonypénzűsé-
gének igazi hibája, — abban-e, 
hogy a szenvedély csekély, 
amely a mesét mozgatja, vagy 
az ügyesség kicsi, mely a miliőt 
megtalálja ? Nem lehet az in-
tellektuális fegyelmet se vá-
dolni, hiszen az értelemnek 
olyan lovagja, mint Chesterton, 
találta meg utoljára a legva-
dabb miliőt: az anarchisták 
londoni alvilágát és a titokzatos 
jövőt, ahol Notting Hill sán-
cain egy elmechanizált kor el-
len harcol a leendő századok 
embere. Kállay Miklós ösztö-
nösen megtalálja mindig a mi-
liőt, ahol a romantikus kedély a 

maga természetességében élheti 
ki magát és i tathatja át a re-
gény műfaji lényegének szen-
vedélyével a mondanivalót. 

A Báthory István az első 
Kállay-regény, amely itt ját-
szódik le ezen a szűk magyar 
tájon. Szűk magyar tá j ? A leg-
vérmesebb. Egy erdélyi késő 
reneszánsz gazdag hősei népesí-
tik be és elárasztja a bomlás bő-
sége és babonás igézete. Babona: 
ez Kállay regényeinek állandó 
velejárója, — az élet szemlé-
letének misztikus borzongása, 
állandó titok-szimatolás, a misz-
tikum elemeinek, a mirákulum 
ízeinek tobzódása. Vegyük 
mingyárt a regény első taktu-
sát : az öreg Báthory István 
halálát, a reálításnak, a misz-
tikumnak ezt az együvé zövő-
dését. A regény reális meséjét 
átszövik ezek a motivumok, s 
Kállay Miklós kitűnő érzékkel 
mindig megtalálja az alkalmas 
helyet, hogy a vér és élet tobzó-
dását megrajzolhassa. Elvezet 
az első protestáns égetések bor-
zalmai közé, a reneszánsz Pá-
rizs féktelen paráznáságába és 
testi eksztázisába, — minden 
pillanatban csavar egyet a mese 
fordulatain : regényt ír, a vér-
beli regényíró bőségével, dús-
kálásával és kedvtelve adagolja 
a történelem tényei közé a fan-
tázia lángoló festék-csomóit. 

Mert a történelem tényeit se 
ferdíti és hanyagolja el. Bát-
hory Istvánja, — aki hatalma-
san, mint egy magasba nőtt, el-
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terebélyesedett fa nyujt ja lomb-
karjait a regény fölé, — a tör-
ténelem figurája, a regényhős 
élete és a történelem rezumáló 
távlata egyszerre van meg benne. 
Nemcsak önmaga tragikumát 
viseli, mint Móricz Bethlen Gá-
bora, nemcsak önmagából ala-
kul ki a körötte alakuló törté-
nelem, hanem a valóság tényei-
ből is, melyeket Kállay Miklós 
ritka szerencsével oszt föl sze-
repekre, jellemző jelenetekre, 
egy-egy rövidebb monológba. 
Egy pillanatra sem vész el szem 
elől az író történelmi közölni-
valója, a kötelező hűség, mely-
lyel a regényes életrajzot író 
Kállay végig tudja, hogy nem-
csak szórakoztatni, elmélyíteni 
akar egy történelmi regényhős 
életével, hanem nyújtani akarja 
a regényes életrajz lényegét is : 
éles körvonalakkal megrajzolni 
a kort, kiemelni az események-
ből a hősöket, vázolni szilárd 
menetben a kor eszméinek út-
ját. A történetíró és a regényíró 
kettős szerepe egyesül Kállay 
Miklósban, ezért lesz könyve hi-
teles történeti forrásmű és le-
bilincselő regény. 

Az igazi, «műfaj-tiszta» re-
gény gazdag zabolátlanságának, 
mélységes fantasztikumának, 
erőteljes lüktetésének ritkán ta-
lálni ma ilyen szép példáját, 
mint Kállay Miklós könyve. 
Az erdélyi fejedelem és lengyel 
király Báthory István képe 
minden történelmi jellemzésnél 
hitelesebben merül föl belőle 

korával egyetemben : mert a 
regényíró képzelete élettel, gaz-
dagsággal töltötte ki a történet-
írás sémáit, jellem-vázát. 

Thurzó Gábor 

Fertsek Ferenc: Pubi és a 
körülmények. (Könyvbarátok 
kis könyvei. Egyetemi nyomda.) 
«Az én fiam tudta ezt meg-
tenni? De hát hol rejtőzött 
idáig az az Ismeretlen Gyer-
mek, aki ugyancsak az én fiam 
volt és itt élt az én fedelem 
alatt? Hol volt idáig, hogy 
nem tudtunk róla, sem az anyja, 
sem én?» Valahol itt bukkanunk 
rá a valódi termőrétegére ennek 
az ifjúsági regénynek : a mai 
apa szavaiban a kamaszkor kü-
szöbére érkezett fiáról, erről a 
még maibb fiúról, aki életének 
e legválságosabb fordulóján ott-
honában, környezetének egész 
felfogásában az értetlen tegnap-
pal találja szemben magát. S 
ahogy végighaladunk a meleg-
szívű, bátor tekintetű és biztos 
ízlésű szerzőnek élénken fordu-
latos, lélektani ismeretekben és 
tapintatban szokatlanul gazdag 
regényén : kedvünk támad ezt 
a kérdést is fölvetni: miért 
maradt ez az Ismeretlen Gyer-
mek oly reménytelenül isme-
retlen azok szemében is, akik 
róla és neki szoktak beszélni, 
az ifjúsági írókéban? 

A Könyvbarátok kitűnő «kis» 
sorozatának nagy érdeme, hogy 
elszántan szakított a régibb ha-
gyomány két örökletes hibájá-
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val, hogy : vagy felnőttes gü-
gyögéssel közelítsen a gyermek-
lélekhez, vagy — sub titulo : 
«korszerűség» — a modern tech-
nikai tudás elemeit zsúfolja 
össze legfeljebb lexikális hasznú, 
de az egyéni, lelki és — ami 
nem kevésbbé fontos — élet-
tani tekintetben vigasztalanul 
száraz és érzéketlen írásmű-
vekbe. 

Fertsek Ferenc meghitt bi-
zalmasa a gyermeklélek úgy-
nevezett «rejtelmeinek», melyek 
csak a meleg, megértő és egye-
dül üdvözítő humánumnak lég-
körében bontakozhatnak ki a 
pubertás időszakának vörös kö-
deiből, s válhatnak a közösség 
értékes, friss lendületű erőivé. 
A mai irányzatban az ember-
séges érzületnek s az egyéniség-
tiszteletnek ez a kultusza egye-
nest forradalmi jelenség, de ma 
is alighanem az egyedül érde-
mes és méltó állásfoglalás. Az 
ő Pubija — miközben szemünk-
láttára változik át Lányi László 
felsőgimnazistává — azzal a biz-
tató ígérettel örvendeztet meg, 
hogy a jövő férfia és a jövő 
magyarja képes lesz tudomásul 
venni és a magáénak elfogadni 
a megváltozott világot, de nem 
úgy, hogy közben elveszítse — 
önmagát. 

Az igazán — mert nem a 
talmi «modernség» szellemében — 
kor- és időszerű szép könyvet 
szép és vonzó külsőben bocsá-
totta közre az Egyetemi nyomda, 
Janovits István ötletes, tartóz-

kodó rajzai pedig szinte irányt-
mutatóan figyelemreméltók. 

Rédey Tivadar 

Nyolcan a Parnasszus felé. 
(baracsi Kiss Júlia, Könnyű 
László, Mátyás Ferenc, Békeffy 
Gábor, Gazdag Erzsi, Bottka 
Iván, Molnár József Árpád és 
Ölbey Irén versei.) 

Mostanában megint kezembe 
került Juhász Gyulának egy 
gyüjteményes kötete, utána az 
alábbi költői szándékokat vet-
tem sorba s önkénytelenül is 
a halhatatlanságnak ezzel a nagy 
magyar mártírjával hasonlítot-
tam össze mélységüket, erejü-
ket, sodrukat, egyszóval költői 
beteljesedésre való törésük mai 
állapotát. A bírálat lényegében 
mindig is összehasonlítás : a mű 
egybevetése vagy egy ideológiá-
val, vagy egy ideállal. Nos, lás-
suk fényük erejét Juhász Gyula 
immár égivé magasztosult ra-
gyogása mellett! 

Mit is mondhatnék ebből a 
szempontból baracsi Kiss Júlia 
«verseiről», melyek a költői szán-
déknak is inkább csak cserepei, 
afféle tétova hangulatfoszlányok 
minden különösebb kifejezőké-
pesség és versírói felkészültség 
híján. Még inkább csak az arcát 
fordítja a Parnasszus felé, mint 
a lépteit. Kis füzetének mű-
nyomó papírja fényesebb a ráírt 
verseknél : pedig milyen szépe-
ket lehetett volna ráírni ! Ugy 
látszik, kiállítás és tartalom 
újabban mindinkább ellentmon-
dásba keveredik egymással ! 
(Sötétben, Bpest, 1938.) 

Könnyű László versíró kész-
sége már jóval nagyobb, csak-
hogy nála meg az a baj, hogy 
nagyon is könnyen, felületesen 
versel. Egyénisége elvész a fel-
szívott hatásokban : puffogó 
szavakban éli ki költői mivoltát, 
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ami azonban az igazi költőiség-
től még nagyon is távol van. 
Kevesebb önhittséggel, de több 
önbizalommal és elmélyedéssel, 
nemkülönben szerénységgel még 
magára irányíthatja valamikor 
a figyelmet. (Költögető álmaim 
ravatalánál, Tamási, 1938.) 

Egyéniségét Mátyás Ferenc 
sem találja még meg a nagy 
egyéniséghajszában. Nyomorá-
ból fakadó keserűsége a legfel-
tűnőbb sajátsága, de ez egyelőre 
még nagyon is salakos, olyan, 
mint a nyers agyag : ki kell 
égnie, hogy költészetté neme-
sedjék. Kifejezéseiben elárulja 
költői iskoláját, ahol mellbe-
vágó és meghökkentő szavakra 
írják a verseket s ilyenekre ta-
nítják az i f jú t i tánokat, de az 
effajta fedezetlen titánkodás ép-
pen az ellenkezőjét éri el annak, 
mint amit szeretne. (Elveszünk, 
Kispest, 1938.) 

Békeffy Gábor típusa a tala-
játvesztett falusi léleknek, aki 
megfelelő előkészület nélkül sza-
kadt a nagyvárosba s itt mint 
költő, ahelyett, hogy visszame-
nekülne emlékeihez s azokba 
bocsátaná gyökereit, mint egy 
virtuális talajba, a neki idegen 
nagyvárosi kultúrába próbálja 
beágyazni magát. Persze, siker-
telenül, mert az idegen ruhák 
lötyögnek raj ta . Még Ady leve-
tet t gönceit is magára szedi, ami 
még kirívóbban hat, s ez a hatá-
sokba vesző kritikátlanság ma-
gyarázza, hogy Békeffy versei 
sokszor inkább a torkában szü-
letnek, mint a szívében. Pedig 
kár a kétségtelen tehetségeért, 
amely már csak akkor teremhet 
ízes és hamvas gyümölcsöt, ha 
szakít a nagyvárosi aszfalttal és 
visszaülteti éltető talajába. (Meg 
átkozott örökség, Kaláka, Bpest, 
1938.) 

Az eddigiek még tántorgó lel-
kek, akik többet állnak a más 

lábán, mint a magukén. A kö-
vetkezők már határozottak: tud-
ják, hogy mit akarnak s ezt 
több-kevesebb képességgel, meg 
sikerrel keresztül is viszik. Igy 
a harmatos lelkű Gazdag Erzsi is, 
aki főként csilingelő gyermek-
verseivel lopja üde tisztaságát s 
természetszeretetét, meg emberi 
jóságát a gyermeki szívekbe. 
Friss hangja jólesően üt el a 
szokványos gyermekversekétől. 
Van azonban három olyan verse 
is (Olyan vagy, Balassa Bálint 
elfelejtett éneke, Igy szeret az 
Isten), mely bármely komolyabb 
kötetben is feltűnően megállná 
a helyét és ígéretesen sokat sej-
tet róla. (Üvegcsengő, Vasi 
Szemle, Szombathely, 1938.) 

Bottka Iván (Versek, Bpest, 
1938) és Molnár József Árpád 
(Szivárvány, Gyóni Társaság, 
Bpest) között legfeljebb csak 
mennyiségi szempontból lehetne 
eldönteni az elsőbbséget, de ez 
viszont nem lehet az értékelés 
szempontja. Minőségi szempont-
ból már nehéz eldönteni, nem 
azért, mintha annyira hasonlí-
tanának egymáshoz. Sőt ! Mind-
ketten adni, vezetni akarnak, 
már ki-ki a maga módján, mert 
a költő pap is, ahogy Molnár is 
mondja. Ennyiben tehát egyek, 
aminthogy egyek az előzőkkel is 
technikai fogyatkozásaikban. 
Különböznek azonban egymástól 
lelki alkatukban, mondanivaló-
juk módjában. Bottka az elesett, 
de felkelt ember, a való földön 
most már szilárdan állva, a szen-
vedések tüzében megedzett em-
berségét, hitét és akaratát tár ja 
felénk, mintegy megnyitva mell-
kasát őszinteségének bizonyíté-
kául. Vele szemben Molnár in-
kább a föld felett lebeg étheri 
tisztaságban, krisztusi hitének 
szárnyai emelik és salaktalan 
gondolatai lebegtetik testtelen-
ségében. Körülbelül egyforma 
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képességű pozitív lelkek tehát 
mind a ketten, akik mesterség-
beli tudásuk növelésével még 
komoly helyezésre is számít-
hatnak. 

Mindnyájuktól messzire el-
ugrik azonban Ölbey Irén ki-
forrottságával és felkészültségé-
vel. Ha az imént égetnivaló 
agyaghoz hasonlítottam valaki 
költészetét, akkor az övé már 
a nemessé tisztult legfinomabb 
Zsolnay-porcellán. Csengése a 
lélek legmélyéből ered s hangja 
sokszor sejtelmesen továbbzeng, 
míg egybeolvad a szférák zené-
jével : ez a metafizikai ívelődés 
egyik legállandóbb sajátsága. 
Egyszerű, száraz matematikai és 
geometriai fogalmakon húzza vé-
gig a vonóját s hozza őket zen-
gésbe így. Hallgassuk csak : 

Fölötte számok, mint a hegy. 
A fundamentum ő: az Egy. 
Benne erő és hit lobog: 
a végtelen számoszlopot 
úgy hordozza, mint jó, szelíd 
Megváltónk a föld bűneit. 

Tájrajzaiban ugyanaz a tisza-
menti borongás fülled, életképei-
ben ugyanaz a magyar szomorú-
ság sajog, mint Juhász Gyula 
hasonló verseiben : az az érzé-
sem, hogy Ölbeynek jó tucatnyi 
versét ő is aláírta volna. Amivel 
nem azt mondom, hogy azono-
sak, vagy mester és tanítvány 
viszonya van köztük : csak nagy 
a lelki rokonságuk. Ölbeyben 
minden nőies lágysága mellett 
annyi a férfias erő helyenkint, 
akárcsak Juhász Gyulában 
ugyanezek a tulajdonságok. Ki-
fejező ereje életes, formaművé-
szete alig hagy kívánnivalót 
maga után, legfeljebb csak itt-

ott, az asszonáns rímek telje-
sebb kicsengésében. Utolsó kö-
tete (Szeptemberi láz) annyira 
duzzad az érett ízektől és any-
nyira feszül a mondanivalójá-
nak terhétől, hogy azt hiszem, 
ebből a gazdagságból még bőven 
fut ja arra a még elválasztó tá-
volságra, melynek végén nagy 
lelki rokona lepihent. 

Zalai Fodor Gyula 

Kozocsa Sándor : Bevezetés 
a bibliográfiába. 

Az ismertnevű, lelkes bib-
liografus kézikönyve, egyúttal 
az első magyar bibliográfiai 
szakmunka, amely e tudomány 
elméleti alapozásával foglal-
kozik. Beszél a bibliográfia 
fogalmáról, fejlődéséről, fajai-
ról, rendszereiről, problémái-
ról, feltételeiről és a folyóira-
tokkal való kapcsolatairól, kü-
lön fejezet foglalkozik a ma-
gyar bibliográfia vázlatos tör-
ténetével. Kár, hogy egyolda-
lúan csak német bibliográfiai 
szakmunkákra támaszkodik, 
ezért nem is érti meg a «bib-
liographie raisonnée»-t, amely-
ről csak mint «újabb divatról» 
beszél. Különben világos, lel-
kes stílusban, logikus rendben 
adja elő bőséges ismereteit. 
A könyv valóban «hézagpótló», 
méltó követője Kozocsa Sándor 
eddigi munkáinak, amelyek 
máris megbecsült helyet bizto-
sítanak szerzőjüknek a magyar 
szellemi életben. —fi— 


