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Furcsán érzi magát az ember, amikor leírja : Szabó Dezső
hatvan éves. Hogyan lehet hatvan éves a ma is állandóan forrongó,
kirobbanásokban élő, mindenkivel harcban álló Szabó Dezső?
Negyven éves korában aratta első nagy sikerét az «Elsodort falu»val és a fiatalságra hatott. Pár héttel ezelőtt egy társaságban az
irodalomtól távol álló művelt férfiak beszélgettek. Különösen egy
igen eszes fiatalember — 25 év körül — és egy művelt orvos — 40
év körül — vonta magára a figyelmet. A fiatalember Szabó
Dezsőért lelkesedett. Az orvos figyelmesen hallgatta, aztán megjegyezte :
— Én ugyan nem tudok már így tűzbe jönni, de örülök, hogy
a fiatalság még mindig Szabó Dezsőért lelkesedik.
Ha az ember meg akarja magyarázni a fiatalság állandó
ragaszkodását, kénytelen olyan eljárást használni, ami Szabó
Dezső támadásának középpontjában állott: skatulyáznia kell.
Minden magyarázat egyúttal skatulyázás, mert az emberi gondolkodásnak az a természete, hogy csak azt érti meg, amit el tud
helyezni az értelme által készített skatulyák valamelyikébe. Az
irodalomtörténet által használt fogalmak közül különösen a
romanticizmus illik feltűnően Szabó Dezső egyéniségéhez. Jobban
betölti, mint legtöbb romantikusnak ismert írónk. Vörösmarty,
Eötvös vagy Petőfi műveiben ott lobog a romantikus jegy, de
mindegyiknél keveredik más vonásokkal. Vörösmartynál a deákos
magyar hagyománnyal, Eötvösnél a nagyműveltségű filozófussal,
Petőfinél az Alföldről magába szívott józansággal. Talán csak az
egy Adyra illik jobban a romantikus jelző, mint Szabó Dezsőre.
Éppen Szabó Dezső írt egy mintaszerű tanulmányt a romantikus
Adyról, amelyből kiderül, hogy éppen olyan jól ismeri Adyt, mint a
romanticizmust.
Aki Szabó Dezsőtől egyetlenegy mondatot elolvas, mindjárt
meglepi az állandó lendület. Ez készteti meglepő szófűzésekre, ez
vonja be friss színekkel a régi kifejezéseket. Néha meglepő távlatot
nyit egy-egy fordulata, de állandóan valamilyen felfokozott, sűrített levegőjű világba ragadja magával hallgatóját, vagy olvasóját.
Ez a lobogás nem fér el a megszokott keretekbe. Mint minden nagy
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romantikus, Szabó Dezső is formabontó. Regényeibe vezércikket,
pamfletet olvaszt be, tanulmányaiban szónoklatot, novellát,
víziót is talál az olvasó és minden művében hatalmas erejű, férfias
egyéniség lírája olvasztja fel a szokott határvonalakat.
A romantikus stílus, a férfias líra, a sűrített pátosz mögött
állandóan nyugtalan ember bontakozik ki. Kiadójával, szerkesztőjével hamarosan összevész, huzamosabban nem tud barátkozni
senkivel, mert mindenáron, minden fékezés és tekintet nélkül
akarja kifejezni egyéniségét. Ez egyik oka annak, hogy ma a
«Ludas Mátyás»-füzetek magányába menekült, amelyeket maga ír,
maga szerkeszt és maga ad ki. Támadásnak érez mindent, ami
korlátozhatná egyéniségét, ezért harcol néha azokkal is, akiknek
gondolkodásmódja közel áll hozzá. A barátság, a közösség mindenkit lemondásra késztet, Szabó Dezső azonban nem hajlandó
lemondani. Azokkal szemben, akikkel valamilyen közös gondolat
fűzhetné össze, sokszor még élesebb, még harciasabb, mint állandó
ellenfeleivel.
E romantikus harc és féktelenség indítóereje szilárd hit, megrendíthetetlen meggyőződés. Szabó Dezső annyira hisz a megismert
igazságban, ahogyan csak azok tudnak hinni, akik ösztönszerűen
érzik meg az igazságot. Minden harcának, gondolatának alapja
magyarság-élménye. Erdélyi származású, ahol a magyarság átérzése egyúttal a fenyegetettség, a szorongás érzését is jelentette
már évszázadok óta. Ez a szorongás, a pusztulás ellen való küzdelem
állandó forrása Szabó Dezső harcainak. Sajnos, az utóbbi évek történelmi fordulatai állandóan aktuálissá teszik a legkomorabb elszántságot is: innen is ered Szabó Dezső mindig megújuló népszerűsége.
Mint több nagy kortársát, Szabó Dezsőt is magyar érzése
vezette el a parasztság újabb felfedezéséhez, az újabb népiességhez, amely fiatalabb íróink közül is annyit megtermékenyített.
Nála azonban a parasztkultusz egyesül az egyszerűség, az egészséges élet hirdetésével. Ebben van valami a romantikusok műveltségcsömöréből, de benne van Szabó Dezső egyénisége is, amely
ösztönszerűen vonzódik az egyszerű igazságokhoz. Az igazság
Szabó Dezsőnél mindig egyszerű, csak azért nem ismeri fel mindenki, mert különböző előítéletek homályosítják el látását. Ebből
származik bizonyos mértékben Szabó Dezső ingerültsége mindazok
ellen, akik nem vélekednek ugyanúgy, mint ő, de ez a hit teszi
lehetővé azt is, hogy hirdesse az igazságot. Az igazság annyira
egyszerű, hogy csak meg kell mutatni az embereknek és már
hinniök is kell benne.
Ebben a hitben van valami a XVIII. századbeli franciák
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fanatizmusából, akik azt hitték, hogy az emberek csak azért nem
élnek észszerűen, mert elfelejtettek észszerűen gondolkodni. Látszólag nincs nagyobb ellentét, mint a racionalizmus és a romanticizmus, Szabó Dezső mégis egyesíti a kettőt. Egyszer — szokásos
közvetlenségével — maga is bevallotta, fáradtan adott elő a régi
képviselőházban. Akkor nem sziporkázott, nem vágta a terem
közepére a megbírált könyvet, nem gesztikulált olyan szélesen,
hanem értekezett, mint talán Riedl Frigyes. Küszködött gondolataival és a kifejezéssel. Látszott rajta az erőlködés, hogy világos
és logikus akar lenni. A «Csodálatos élet»-nek gyengébben sikerült
részlete a fantasztikus utazás. Mintha a «Candide» második felét
olvasná az ember, amikor Voltaire is fáradt volt már.
Ez azt bizonyítja, hogy igazi alaptermészete azonos a racionális gondolkodóéval. A romantikus pátosz, a nagy gesztusok, kitörések, állandó harc ezen az alapon felépülő korszerű, díszes
palota. Talán azért hadakozik annyit a «filozofter» ellen, mert
állandóan ott bujkál a szorgalmasan tanuló, rendszerező, világos
gondolatokért lelkesedő észember a mennydörgés és villámlás
közepette megnyilatkozó romantikus zseni-félisten trónusa alatt.
Akár ott rejtőzik, akár nem, Szabó Dezső helye a magyar
szellemi élet irányítói között van és ott is marad, amíg lesznek
magyar fiatalemberek. A fiatal korban kapott benyomások a legmaradandóbbak.
Fábián István

SŐTÉR ISTVÁN: FELLEGJÁRÁS.
A modern regény értékelésében minden attól függ, hogy mit
akarunk megérteni: a mesét és a fordulatokat, a jellemeket és
a bonyodalmakat, — vagy egy lelkiállapotot? Régóta kísért egy
Rilke-sor, mely mindennél biztosabban ébresztette fel a lélekben
egy dús, időntúli szövevény utáni vágyódást: «ne hidd, hogy
az élet más, mint a gyerekkor sűrűje». Ez a sűrűség, az érzelmek
és benyomások, az élet tényeinek kibogozhatatlan dzsungele lep
meg a modern nyugati regényből. Nincs igaza annak, aki a modern regény feltételeit abban látja, hogy történik-e benne valami
lehetetlen, valami csoda, Lafcadio kidobja-e útitársát az ablakon,
a szerelmes hitves rókává változik-e vagy sem, és nyilvánvaló,
hogy az sem a modern regény feltétele, hogy hősei évszázadokat
éljenek meg-megújuló alakban, — a «sűrűség», a dzsungel: az
élet dzsungele. A lélek tanácstalan a világban, a keresztény lélek
épúgy, mint a pogány. Gide, aki telve van kétségekkel és rosszindulattal, épúgy tanácstalan a Faux Monnayeurs-ben, mint
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Green, aki hinni kíván és hinni tud. Az élet rejtelmes sűrű : a
gyerek-lélek ősi szövevényét viseljük magunkban, az indulatok
kúszaságát, a szándékok vázlatosságát. A férfivel együtt utazik
a kalandos játékok, álmok gyerekszobája, melyben nem tudhatta
— és nem is tudja meg sohasem — merre vannak a szélrózsa égtájai. A lélek felelőtlen, — és az olvasó soha se lehet hálásabb az
írónak, mintha önmaga kúszáltságát, összesodródott, kibogozhatatlan indulatait mutatja meg. Egy Dickens, egy Flaubert
még megelégedett azzal, hogy feltárt egy lelket, egy miliőt, — aki
úgy érzi, a nyugati regények redményeit szolgálja, tisztában van
vele, hogy csak megmutathat. Minél részletesebb az analízis, annál
titokzatosabb az élet «látványa». Proust se csinált másképpen
és egy olyan szelíd kedély se, mint Hughes vagy Woolf.
Sőtér István regénye is «látvány».
Kétszeresen is látvány. Az egyik : a miliő. Hősei, — mert
regényének hősei vannak, a szó mágikus és nem tragikus értelmében — a kultúra egyik szentélyében vergődnek. A rejtelmes
«Otthon» a tudomány, a művelődés otthona-e a falai közé
fogadott hősöknek»? Ez az igazi dzsungel, ahová a fiatal lélek beeresztve egyszerre tanulja meg az élet szabadságát és a tudomány
lenyűgöző határtalanságát. Élnek és tanulnak, és az Otthon
lassan nem lesz más, mint az Enfants Terribles testvéreinek démonikus gyerekszobája. Megtanulják benne a kultúra diadalmamámorát és kilátástalanságát. Átitatódnak a műveltség mérgeivel, de nem ifjú Faust doktorok módján : a műveltség, a kutatás
természetes megnyilvánulásuk lesz, egy óriási rákosodási folyamat, mely lassan szétbontja szerveiket. A miliő egyik hatása :
a tudomány, mint mágikus élmény. Épolyan élmény, mint az
érzékek ébredése és összekúszálódása az Enfants Terribles-ben
vagy Hughes (Jamaikai szélvihará»ban. Az élet egyensúlya függ
ettől a tudománytól, az elhelyezkedés a világ égtájai között.
Az Otthon nem szolgál célokat, nem akar jeles nyelvtudósokat
kinevelni vagy kitűnő klasszikus filológusokat, — az Otthon a
tudománnyal, mint életjelenséggel ismertet meg, szervek működésével, idegek állapotával. Ahogy a regény nő, dagad, egyre
diabólikusabb lesz az Otthon. Vak kell ahhoz, hogy észre ne
vegye : az Otthon a rejtelmes gyerekszoba, mely nyomát mélyrevésődőn hagyja a lélekben.
Milyenek lesznek azok, akik ebben az Otthonban másodszor
kerülnek szembe az élet sűrűjével? Milyenek az Otthon tagjai,
a regény hősei? Egy csomó fiatalember kóválygásának, külső és
belső csavargásának rajza Sőtér István regényének másik, épp
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ennyire izgalmas «látványa». Ezek a fiatalemberek mérgezettek.
Gyerekek, amikor az Otthon falai közé kerülnek ; még nem vágtak át az első sűrűn, amikor bekerülnek a másodikba. A méreg
gyorsan kezd hatni, mindegyikük különös kórképpé válik. A legfelszabadultabbak se szabadulnak igazán meg nyugtalanságuktól,
mely bennük nemcsak a szellem, hanem az érzékek nyugtalansága is. Egyszerre húzza őket két démon : a tudás és az élet
élésének démonai. Nem tudnak választani: életüket ismerjék-e
meg vagy a szellem birodalmát? Mindkettő felé törnek. Úgy
zuhognak át rajtuk a test élményei, mint valami Niagara, — és
nem állapodnak meg. Máskor a tudományt engedik magukba,
gát nélkül, akadály nélkül, — és a kételyük feladataik között
változatlan marad. Fantaszták, bolondok, őrültek lesznek, — s
mindenképpen végsőkig infantilisok. Az élet állandóan zaklatja,
sarkalja, ingerli őket és a tudós birokában, tökéletességében se
lehetnek mások, mint tudatlan gyerekek, akik képtelenek átjutni
azon a sziklafalon, mely az élmények és a megismerés dzsungele
mögött van. Egy percig se lehetnek fölényesek, több tüskét,
csalánnyelvet viselnek magukban, mint akik kevesebbel beérték : nem találják meg a kivezető utat és ha nem is vallják be,
érzik, hogy műkedvelők,
Sőtér István regényének egyik része ezt a címet viseli: «Hivatottak és választottak». De ez a hivatottságra való kiválasztás
nem a Giraudoux «Choix des Élues»-je. Ezek a hivatottak és választottak : mérgezettek és prometeidák. A regény tisztában van
ezzel a vonásukkal: annyira se mutatja egy-egy hős fejlődését,
alakulását, mint amennyire az elemien, megszokottan szükséges
lenne. Nindannyiuk előtt ott van a mintakép, az Otthon f e j e :
Méliusz, a tudós. Méliusz mindannak az összefoglalása, amit az
egyes hősök rajongása, tétovasága, kúszáltsága, szomjúsága és
habzsolása jelent. Méliusz a grandiózus rezignáció. A sok Faustjelölt között ő az egyetlen, aki tudja már, hogy sem az élet, sem
a tudás nem boldogít. Nincs cél semmi mögött, minden erőlködés
lehull a semmibe. Méliusz felismerése, filozófiája a reménytelenség. Szerepe a fiatal hősök között ösztönző és mérgező : tudja,
hogy sem a tudomány nem ér semmit, sem az élvezés, — és mégis
erre a kettőre serkenti felváltva őket. Céltalan, reménytelen kavargás lesz így lassan valamennyiük élete: mint az utolsó ítélet
után a pokolbéliek birkózása, mint a poklokban enyhűlést várók
szomja, — szomjazni muszáj, de muszáj tudni azt is : soha nem
érkezik el a csillapodás.
Milyen Sőtér István regénye? Démonikus vagy hisztérikus?
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Démonikusak a külsőségei, a szűntelen haláltáncok, szerelem és
tudomány fekete miséi. Hisztérikusok a figurái: Mihály, a hívőhitetlen dandy-tudós, az egyetlen, aki őszintén kísérlezetik az
egyeztetéssel, az élet és a tudomány kibékítésével; Flórián, a
költő ; Palotás Kornél, az esztéta ; Lelkes Kelemen, a csirkefogó világmegváltó ; Konstantin, a műkedvelő ; Vandál, akinek
világnézete van . . . Rettenetes és megrázó látványok ők is : megválthatatlanok. Sőtér nem alakít, mert nem is alakíthat sorsukon.
Mozdulatlan miliőt, mozdulatlan figurákat, mozdulatlan mesét
kapunk? Hullámzó, önmagában gyűrűző, vetődő, a felületből
kicsapni nem tudó vergődést, — a márvány látványát, olyannak,
amilyennek azt egyik versében Babits tanította.
Az élet dzsungelének látványa Sőtér István könyve. Aki azt
kívánja hát tőle, hogy mesével szórakoztassa, jellemek kifejlesztésével építse, arányok arabeszkjeivel üdítse, — csukja be rögtön
az első oldalon. Liánok fonják össze ezeket a figurákat, a fordulatok rejtelmes ösztönök nyomán fakadnak ki, tartanak cél felé,
mint az eucaliptus-fa gyökere, amelyről jól tudjuk, hogy cél felé
kúszásában bukik ki a felszínre is, áthág falakat is. És mint a
dzsungelekben : napsütött tisztások vannak benne, egy-egy páratlan finomságú jelenet, — és mint a dzsungelek zöld talaján
a falevelek között átsütő fény, egy-egy sejtelmes tájkép, Pestről,
a Várról, a Svábhegyről, Itáliáról. Ez a látvány nem emel föl,
nem szédít el, nem ráz meg, de rabul e j t : az első oldalak kétkedését viharos szomjúság, mohóság váltja fel, — és a sikoly szinte
már az elragadtatásé : íme egy író, aki újat hoz, újat mer és ragaszkodik ahhoz, amit önmagáról a világnak nyujtani tud !
Thurzó

Gábor

A Z ESKÜ-TÉR F E H É R S Z O B R A
— Émlékezés gróf Klebelsberg Kunóra —

Néhány esztendővel ezelőtt egy szarkalábkék nyári este a
tiszai nyárfák sorfalától indulóban mentünk hazafelé a sötétedő,
alföldi mezők közt egy tanyai tanítóval, akinek pirosköves iskolája ott állott a földek lapjai közt, mint kőből rakott ábécé-vár
a ritkásan elhintett, villogófalú tanyák középpontjában. Akkor
a tanító kitárta a karját s azt mondta :
— Nagy ember volt Klebelsberg Kunó gróf, az Isten nyugtassa ! . . . — s ez a mondás ott maradt a levegőben s mindig a
fülembe csengett azután, akármerre jártam a Tiszától jobbrabalra fekvő laposságon. A búzaföldek világában, amerre a szél-
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malmok forognak s azon túl is nagyon messze, Klebelsberg Kunó
grófnak köszönhetik a töpörtyüsszájú magyar gyerekek, hogy
megismerkedhetnek a kultúrával. Amerre a vicinálisok járnak, a
«rejtelmes» magyar pusztákon az ő iskolái hintik el a tudomány
fényét, mint a világítótornyok, Rózsa Sándor unokái közt. Annyi
az iskola az alföldi síkokon, mint valamikor a kútágas volt s hogy
ezért mennyien áldják Klebelsberg Kunó nevét, az tudja, aki
este a vályogtanyák sötétjében elseppegett imádságokat hallgatja.
Messziről kilátszik a földekre a szegedi dóm kettős tornya s
a dóm alatt, lecsukott szemmel álmodik Klebelsberg Kunó gróf,
Magyarország néhai vallás- és közoktatásügyi minisztere. A Tisza
agyagos partja mellett, a halászcsónakok lapos papucsai fölött
csipkésen rajzolódik bele a szürkekék alföldi égbe a dóm két karcsú
karja, nehéz, masszív tömege ; kőszentekkel faragott oldalára
galambok rajzásán át csodálkozva néznek a Szeged-járó külföldiek. A város dísze, az egész ország öröme és büszkesége ez a dóm,
az egyik legszebb kőbeöntött álom, amit merész magyar fantázia
a fűzfás, üres magyar tájra odagondolhatott.
Most szobrot kapott érte gróf Klebelsberg Kunó hálából a
nemzet apraja-nagyjától; a legnagyobbtól kezdve a legkisebb
töpörtyűsszájúig mindenki akarta azt, hogy fehér márvány-alak
hirdesse a nagy alkotó miniszter emlékét s a magyar kultúra haladását a Duna borzas vize fölött, az Eskü-tér kőkockás lapján.
Végre áll a szobor s amíg — Szeged mellől szalajtott parasztgyerek — levett kalappal állok előtte, kezemben elfogódva forgatom a Napkelet narancssárga könyvecskéjét, mint kézzel fogható dokumentumot, amelynek megszületése is gróf Klebelsberg
Kunó érdemeit gazdagítja.
Szegváry Gyula
Kodolányi János: Juliánus
barát.
(Athenaeum.)
Hétszáz sűrű oldal betűözöne
hömpölyög itt egyenletes áradással a Beteljesülés felé, mikor
Nagy-Magyarország kapujában
a vándor szerzetes kurjantására
testvéri szó felel. Betűk milliói
— milyen könnyen szétfolyhatnának. Kodolányi művészete egyre sodróbb mederbe
kényszeríti őket.
Jó ismerősünk ez a művé-

szet, mégis újból el kell ismernünk. Jobban, mintha először
találkoznánk vele. Juliánus már
a harmadik terjedelmes műve
Kodolányi tatárjáráskori regénysorozatának. Most utólag
szépen kibontakozik a hármas
terv. Külön csúcsokról van itt
szó, nem egyazon mese folytatásáról. Mindegyik önálló, mások a szereplői, más a légköre,
vegyi összetétele, vegetációja,
A X I I I . század magyar életét
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ők ábrázolják idáig legmélyebb
beleéléssel, s ők adnak hozzá
legszélesebb távlatot.
De nem csupán a magyar
élet újraidézése ez, bár pusztán
ennyi is nagy teljesítményivolna.
Tárgykör szerint így egészítik
ki egymást Teljes Világképpé :
A Juliánus barát a Város Regénye : az európai történelem
tág színpadát mutatja be. Ez a
legreálisabb. A Vas Fiai: a falu
örökegy másithatatlan arca,
nyomot sem hagy rajta a mongol vihar. Széles epikus festmény ez, a magyar lényeget,
Kelet diadalát hirdeti. Ez a leggazdagabb, legmeglepőbb, legköltőibb. Boldog Margit pedig :
a Kolostor Himnusza. A lélek
harca a Mennyei Üdvösségért.
Ez a legmagasztosabb.
A regényfolytatástól joggal
fél az olvasó ; azt gyanítja, hogy
az ihlet után a rutin következik.
Kodolányi műveihez mindig
önálló ihlet kell, amit az is
tanusít, hogy alapregénye készült el legutoljára. Ennek is
kolostor a színtere, akár a Boldog Margitnak.
Kodolányi győzi kiapadhatatlan életalakító kedvvel. Első
lapjain kis erdészfiú bukkan
elénk, a népi hősmondák álomvilágában. Kitűnő alap. Az ősi
népmesék
partjáról
pendül
habra a mesecsónak. Az évezredes magyar kultúrtalajt óvatos, gyöngéd kéz, bátor, lelkes
hit tapogatja ki. Innen csakugyan útnak indulhat a tatár-

járáskori Kőrösi Csoma Sándor.
Szinte sajnáljuk, hogy olyan
hamar becsukódik rá a kolostorkapu. De Kodolányi életszínei nem fakulnak. Elénk toppantja a nagyhasú Georgius
frátert. Halhatatlanul megragadott figura ez, könyve legtermékenyebb pillanatában fogant.
Georgius német ivadék, de már
rég akklimatizálódott,
még
ázsiai lomhaságában is. Csak
éppen: egyre gyanakszik a
Gertrud-ölő vad
magyarok
közt, folyton túlzott németrajongás sustorog elő belőle, s
a magyar faji gőg üldözött őzikéjének képzeli mázsás vaskosságát.
Manapság «hozzáértők» is
meg-megkockáztatják a vádat,
hogy a történelmi regény kibúvás az írói felelősség alól.
Mintha Kemény Zsigmond,
Eötvös József korintelme nem
hangzott volna még nagyobb
nyomatékkal XVI—XVII. századi alakjaik szájából. Kodolányi regényeiben is így kap
távlatot a mai mondanivaló.
A kis Juliánus diákszobájába
behullámzik az egész történelem. Az aranybulla keresztyén
öröm : Kiszorítjuk a szerecseneket, zsidókat — tüzel a sok
kurtanemes. Viszont a szerzeteseket fölháborítja Endre erélytelensége — ők ezzel a szóval fordítják le a maguk nyelvére az
alkotmányt. A fegyveres ellenállási jogot egyenesen a józanész megcsúfolásának tartják.
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Mennyi mai izgalom ismerhet
hatszázados ősére a regény izzó
politikai vitáiban.
Más világ ez, mint a Boldog
Margité. Tele vad férfi-dolgokkal, de az élet szép és tragikus
férfi-távlataival is. A szent
királyleány az üdvözülés lángelméje, nem e világból való
kemény, határozott, könyörtelen. Juliánust földi cél vonzza,
mióta az eszét tudja : a Messzeség. El-elfeledi ifjonti álmát; olykor hinni sem meri, hogy Magna
Hungaria fönnállhatna még,
vagy ha fönn is áll, el lehetne
jutni oda. A tehetség örök ingadozása ez : fut is hivatása után,
menekül is előle. Boldog Margit : tiszta dráma ; egy magasrendű lélek igázza le benne
egyre diadalmasabban a világot. Juliánus b a r á t : nyugalmasan zuhogó epika, föl-leringó
játéka sorsnak, céltudatnak,
vagy köznyelven : véletlennek
és akaratnak. A királyleány
harca megrázóbb, fenségesebb,
Juliánusé vonzóbb, emberibb.
Emellett mindkét lélek a
középkori egyház önfegyelmező
erejét példázza. Egy regényünk
sem tudatosítja mélyebben a
katolicizmus nevelő nagyságát.
De nemcsupán ezt. Juliánus
összes végleteiben megmutatja
Magyarországot és Európát. A
művelt és bűnös városokat,
amint a Planctus is megbélyegzi őket, a tatárjárás magyar
gyászdala. De már megjelent
Szent Ferenc és Szent Domo-

kos ; az egész regény legköltőibb
lapja, ahol a bolognai egyetem
magyar diákjai átélik Domokos
prédikációját. Véletlen és kitartó akarat rablótanyán s diákszálláson át egyenletes ütemmel sodorja Juliánust küldetése
felé. Mekkora harc, míg csak
odáig eljut, hogy útnak indulhat. S ami ekkor kezdődik, nemcsak izgalmas elhitető útirajz,
hanem megint: a Keresztyén
Lélek Diadala.
Vérbeli epikus mű ez, teremtő erővel ábrázolja az Idő
lassú átalakító munkáját. Az
élet összes sötét oldalait föltárja. Nem «eszményít». De
van-e igazabb eszményítés,
mint annak az érzékeltetése,
hogy a leghátborzongatóbb nyomorúságban is lélek lángol,
Isten belénk oltott lehelete.
Kodolányi fáradhatatlanul figyeli, azonnal észreveszi, ami az
életben kicsinyes, bántó, szürke,
megalázó, kellemetlen. De «legsivárabb» helyzetei is tele vannak szenvedéllyel, izgalommal,
emberi tusakodással. Lélekkel.
Hatalmas
kultúranyagot
mozgat. Csupa egyéni állásfoglalás, érdemes lenne néprajzi,
nyelvi, irodalmi és történelmi
problémáival
szakszempontból is foglalkozni. Apró tévedések csúsznak ugyan bele — ki
mentes tőlük? — de legtöbb
történelmi regényünket felülmúlja alapos, gondos korrajza,
megelevenítő ereje, lélekábrázolásának mélysége, nyelviízes-
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sége, költői volta, elhitető művészete.
Juhász
Géza
Márai Sándor: Eszter hagyatéka. (Révai kiadás.)
Egy kisregény, melytől a
könyv a címét kapta s egy másik hosszabb novella, a Déli
szél... — a Négy Évszak mintegy naplószerű jegyzetei után
az új Márai-kötet ismét visszatérés a személytelen formához.
Bevalljuk-e — s úgy hisszük
ezzel a véleményünkkel nem
állunk egyedül — : az író eddigi
pályafutásának csúcsait sokkal
inkább azokban a műveiben
látjuk, melyek az énforma keretében születtek. Az Egy polgár
vallomásai, a Napnyugati őrjárat, vagy akár a legutóbbi
Négy Évszak felejthetetlen remeklései az utolsó évtized magyar prózájának ; ám a regényíró Márai legalább annyi ellenkezést ébreszt bennünk, mint
elismerést. Igaz, természetes, —
a fejlődés rendje az őhozzá
hasonló művészi egyéniségnél
nem is lehet más ; mint ahogy
az is merőben terméketlen igény
volna, ha regényeit holmi elképzelt szabályos regény mintájához akarnók mérni. Márai olyan
író, aki csak önmagának teremthet formákat, eddig rendjén is volna, — de vajjon valóban oly merész és konok-e ő e
formateremtő útján, mint ahogy
rajongói oly áradozva emlegetik? Sok tekintetben igen, de
talán mégsem mindig. Van

olyan bátorság is, mely voltakép hátrálás, kitérés ; a menekülés vakmerősége olykor megtévesztően hasonlít az előretörés
elszántságához. A Féltékenyekben az író végkép kirúgta maga
alól a valóság t a l a j á t ; nem
akarunk jósok lenni, — ám
szerintünk a könnyebb utat
választotta.
Az Eszter hagyatéka az említett vonatkozásokban egyenes
folytatása a Féltékenyek-nek ;
csupán itt mintha az író is
érezné módszerének kényszerű
bágyadását. Márai, ahogy ismertük, a kifejezés legnemesebb értelmében érdekes író. Az
írásművészet elsődleges, vagy
talán legbonyolultabb értelmében érdekes : külön-külön minden mondata izgalom. Az új
Márai megalkuszik az egyes
mondat izgalmával, — talán
a magasabb forma, a mélyebbre
ágyazott és súlyosabb érdekesség kedvéért történik ez a megalkuvás? Bizonyára, — de valamikép mintha mégis óvakodnék, nagyon is óvakodnék a
következő lépés megtételétől.
Igaz, ez a lépés pályája egyik
legnehezebbike volna;
úgy
hisszük előbb-utóbb mégsem
menekülhet előle.
Mi léphet az egészen eldobott
valóság helyébe? — az egész, a
teljes művészi vízió. Ám ezt,
hasonlóan a
Féltékenyekhez,
csak részletekben és felette homályosan látjuk az Eszter hagyatékában. A regény közép-
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pontjában álló alak, csodálatoskép, még valahogy emberileg
hihetőbb, mint művészileg. Ezt
az emberibb, irodalmi, de a
valóság gyökereit megtartó mását ismerjük is. Ismerjük a
Halálfiainak Hintáss Gyulája
révén, de még máshonnan is :
a Thibault-család Jerome-jára
gondolunk. Mondjuk ki becsületesen, anélkül, hogy valami
primitív összevetés vagy osztályozás volna a célunk : mindkét
említett ábrázolást művészileg
is igazabbnak éreztük. Nem,
semmiképpen sem értünk egyet
ezzel a csodálatos színielőadással, az Eszter hagyatékával!
Elképesztő összetanultság, dermesztően zsarnoki
rendezés!
A szereplők már színrelépésük
pillanatában hajszálnyira előre
tudják nem is csupán a teljes
s z ö v e g ü k e t . . . de hisz még az
utolsó kis pillarebbenésük is
beszabályozott. Gépek, automaták. A helyzetek, jelenetek,
melyekben szemben állanak:
nem csupán a valóság síkjára
vetítve elképzelhetetlenek, de
ami ennél sokkal több, művészileg sem meggyőzők. Mi az,
amivel mindezek után mégis
egyetértünk? Azzal sem, hogy
az író lélekboncoló képzeletének sejtelmeit olyszerű tételekben vágja ki, akár a kisegyszeregy igazságait. Hisz ha csak
némileg szerényebben mondaná . . . — ezek a tételek olykor valóban a lélek legizgalmasabb rejtekeibe világítanak. Ám

az író modora mintha már nem
tűrné a szerénységet. Tételei egymást keresztezik, sőt cáfolják.
Ezzel sem értünk tehát egyet.
S azzal sem, hogy szereplői már
a történés indulásának másodpercében oly röntgenszemekkel
ismerik egymás máját, veséjét,
z ú z á j á t . . . — jöhet-e ezek után
bárminemű fejlődés, művészi
fokozás? — hisz ez már a teljes
mozdulatlanság állapota . . .
A regény után kínzó zűrzavar marad az olvasóban.
S néhány, — most sem kevés —
elragadóan szép és okos mondat. Az utóbbiakkal aztán mindenképpen egyetértünk. Sok
mindennel nem békítenek ki,
ám még most is, ebben az esetben is — sok mindent felejtetnek.
Amit eddig elmondtunk nagyobbrészt magára az Eszter
hagyatékára, tehát a kötet címadó kisregényére vonatkozik.
A másik, a novella, a rövidebb
Déli szél sokkal közelebb férkőzött a szívünkhöz. Egyszerűbb,
tisztább, erősebb hangulatú
írás. Milyen kár, hogy az író itt
sem tudta fékezni m a g á t ! Bármikép is nézzük : a gyilkosság
az ismeretlen férfi önvallomásában — fölösleges és szenzációs !
Olvassuk és nem hiszünk benne.
Annál inkább elhisszük azonban : a negyven éves férfi arcát,
öltözékét, álmos szemeit, szemérmes, védekező lépéseit Mária-Krisztina nyomába . . . S
még jobban a felejthetetlenül
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költői pillanatot: Mária-Krisztina csókját és részvétét. . .
A Féltékenyek megjelenését
követő s a kritika nagyrészében
szinte gombnyomásra felzendülő hozsannázást akkor nem
értettük. Az írót ezerszerte
különbnek tartjuk eme gombnyomásra rajongóinál. S bizonyosra vesszük, hogy a jövőben
is különb marad náluk. Ő, aki
nemrég még a lázadás volt,
lassan már-már divatos íróvá
válik ; ennek az állapotnak veszélyeivel is meg kell ismerkednie.
Örley
István
Kosztolányi Dezső: Szeptemberi áhítat. (Révai.)
A nagy költőből ez a posztumusz kötet inkább a terméketlen perceket, a naivitásokat,
a gyöngeséget, a kínlódó keresést mutatja meg, mint a nagyságot. Ami érték a Szeptemberi
áhítatban, amit fenntartás nélkül el tudunk fogadni, az szépen elfért volna egy olyan szerényebb terjedelmű kötetben,
mint amilyenben Kosztolányi
szokta kiadni műveit. Ennek a
megduzzasztott kötetnek legnagyobb része, s különösen az
egészen korai, 1905—1908 között írt versek inkább csak a
költő helyes kritikai érzékére
jellemzők, arra tudniillik, hogy
miből nem akarta felépíteni
művét, hogy mit nem tartott
magához méltónak. Mivel pedig
a Szeptemberi áhítatot nagyobb
részben ilyen versek töltik meg,
Napkelet I.

ez a kötet semmiesetre sem «betetőzése a költői Kosztolányiműnek», legfeljebb kísérőzene s
nem is szerencsés kísérőzene az
igazi Kosztolányi versek hatalmas vezérszólamaihoz.
Aki megöntötte már magában a szobrot Kosztolányi
Dezsőnek, az jobban teszi, ha
nem olvassa el a Szeptemberi
áhítatot. Vagy ha elolvassa,
gondolja meg, hogy sem a kötetért, sem az olvasása után
maradó felemás érzésért nem a
költő felelős. Ő megtette a
magáét. Tudva, hogy mivel
tartozik önmagának, ezeket a
verseket minden eddigi kötetéből kihagyta. Megmutatta, hogy
el akarja, el tudja választani
rossz verseit, műhelytanulmányait, játékait, sokszor csak
«rossz viccnek» minősíthető rímfacsarásait az igazi költészettől.
Hogy a kiadó Kosztolányi ellenére «megmentette» őket, azért
nem Kosztolányi felelős.
Ilyen jellegű kiadást elsősorban filológiai szempontok
menthetnének. De a kötet jelenlegi formájában ezeket a szempontokat sem elégíti ki. A versciklusok összeállítása önkényes. Még nagyobb hiba a ciklusokon belül megzavarni a versek időrendjét, ami többnyire
művészi értékük sorrendje is
volt. A kézirati hagyaték versei
között meg kellett volna jegyezni, hogy melyik datálása
biztos s melyiké föltételezett.
Alapjában elhibázottnak ítél35
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hetjük a Szeptemberi áhítatot,
de nem lapozhatjuk bizonyos
megilletődés nélkül. Aki elvégzi
magában azokat a kihagyásokat, amit a kiadónak kellett
volna elvégezni, ha szenzációt
nem is, de sok olyan verset talál,
melyek «olvasására elég az is,
hogy — amint egy kedves régi
könyv írta Csokonairól —, hogy
ezekben Kosztolányi lelke fuvall». Egy-kettő egészen finom.
A címadó vers : Izgatott séták,
Legenda, vagy a rövidebbek
közül Érzés, Jó hir, Délutáni
álom, Kérdések
munkaközben.)
Mélyebb érdeklődés szemével
nézve a gyöngébb versek sem
érdektelenek, annyiban legalább nem, hogy a költő fejlődését, vagy éppen a költészetét
ért hatásokat mutatják. (Mózes
imája Vigny utánérzés, Heredia,
illetve Leconte de Lisle hatásokat mutat a Bölcs halála, Mahomet, Demosthenes. A Párizs és
A vér és tűz dala Adyra emlékeztet, a Gőgös, meddő virágok
és a Venus mystica Baudelairere.
A Heltai-féle chansonköltészet
jegyében szólnak a Válás és a
Vallomás. A hegy leányai és az
Ismerjük egymást a rozsdás kút
közös motívumát kísérli meg
két különböző formában versbe
fogni.) Mégis, kevesebb több
lett volna. Kevesebb még Kosztolányi szellemét is jobban szolgálta volna.
Lovass

Gyula

Schöpflin Aladár: Vihar az
akváriumban. (Franklin.)
Kalmár, az ujságíró pihenni
ment a Duna mellé, de a családi
penzióban éppen most robbannak ki a szenvedélyek. Az összezárt, egymás társaságára utalt
emberek között kis dolgoknak
is nagy jelentősége van. Varjas
megtalálta kiskorában elhagyott, törvénytelen leányát s
felesége penziójába akarj a hozni.
Az öregedő férfi hirtelen kirobbanó apai érzése és szerelme
küzd a felesége féltékenységével. Az élet megszokott keretei
megbomlanak, furcsa, de igen
életszerű játék indul az Akváriumban, senkinek sem tetszik
az a szerep, amit kiosztottak
neki. Varjas leányának sem tetszik, hogy két szenvedély ütközőpontja legyen, neki is vannak céljai, szakít az apjával,
színésznő akar lenni.
A regény úgy indul, mintha
egy sor egymástól független
életet akarna bemutatni. De
Kalmár jelenléte az Akváriumban több mint a Boccaccionovellák megszokott kerete. Egy
sor monologue intérieur, a modern regény oly hamar elgépiesített, elnehezedett eleme, oldódik fel általa természetes, ízes
vallomásokban. Az emberekhez
és eseményekhez is közelebb
jutunk azáltal, hogy mintegy
az ujságíró hangulatain, megfigyelésein át ismerkedünk velük. Aztán, az ujságíró nem is
csupán néző: «Ahol emberek
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vannak, emberi dolgaikkal, ott
nem lehet az ember egyszerű
néző». Titokzatos, alig érthető
fonalak húzódnak emberek és
események között s minél
előbbre jutunk a regényben,
egyre világosabb lesz, hogy sorsok és események egymásbafűződnek, s együtt alkotnak
drámai feszültséget.
Történet, figurák, stílus,
minden megmarad a polgári,
reális keretek között. Nem
pathológia, mindennapi szenvedély. De ennek rajza annál
jobb. A realista regény alapvető
kérdése, hogy polgári keretben
mint teremtsen drámai feszültségű, érdekes cselekményt s
mint egyensúlyozza ki a külsődleges történést a lélektani elemzéssel, Schöpflin új könyvében
olyan ügyesen és olyan könnyen
oldódik meg, hogy a Vihar
az akváriumban egy bizonyos
típusú, realista érdeklődésű,
objektív, polgári
regénynek
egyenesen
iskolapéldája
lehetne.
Minden a helyén, teljesítve
minden, amit célul tűzött ki,
szerencsés szintézist fogva össze
hagyományból és modernségből,
a Vihar az akváriumban szabályosság és mértéktartó biztonság keretein belül halad, de
éppen nem reked meg a mesterségnél, túllendül rajta, alakjaiban mélyen fog, Berta asszony,
Terka egyre jobban kitárulnak,
K á d á r nemes és ritka embertípusa nyugtalanító, különös

hatásában legerősebb figurája
a könyvnek.
A középkori költő maga adta
elő verseit, a hősdalok énekese
zeneszerszámokon játszott, kócot rágott s ügyességi m u t a t ványokkal szórakoztatta közönségét. A modern irodalom alkotásai közül is azok a legrokonszenvesebbek, amelyek megőriztek valamit a régi «jongleur»
attitudeből (mert ezek szolgálják leginkább az embert), amelyekben felcsillan a kötéltáncos
mosolygása, amelyek meg tudják teremteni, belső kiszámítottsággal, munkával, az írói
hivatáshoz való hűséggel a
könnyedség kedves látszatát,
valami egyszerűt és zártat,
amelyben minden tiszta, magától értetődő, kitáruló, «s nem is
lehetne máskép». Ez a könyv
ilyen.
Az olvasó igen kellemes olvasmánynak fogja találni, de a
mesterség tudói megszédülhetnek ritka egyensúlyától.
Lovass

Gyula

Tamási Áron: Virágveszedelem. (Révai Testvérek.)
«Mielőtt véglegesen leborulna
az este, szokásom szerint széttekintek a földön, melynek szívem szerint gondviselője vagyok. S amit ilyenkor látok, azt
boldogan elmesélem azoknak,
akik nem érnek rá széttekinteni
soha.» Valóban mesél, meséjének
pedig megvan a realitás minden
hatóereje. Boldogan ír, minden
ötlete, alakja, sora mozgásban
tartja az egész szellemet, mint
a szív a testet. Másról nem is
35*
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tudna írni, ha érdeklődése megis volna, mert hiányozna melegítő
szeretete: csak a földről, -mely
nek szíve szerint gondviselője.
Ez a könyve tizennyolc novellájának gyüjteménye. Tizenöt
év különböző időpontjai a születési dátumaik s a fejlődési határvonalak tisztán vagy elmosódva
állnak az ember előtt. A madár
már repül, útja, röpte a magáé,
itt-ott még Szabó Dezső tolla
rajta, amelyet elhullat, mert nem
odatartozván, a test nem élteti.
Hangja megvan azokban a novellákban is, amelyeket 1923—
1924-ben írt, de próbálgatja a
próbálgatás
egyenletességével.
Hol halvány, hol túléles. A nemes tartás még nincs meg, mint
a terhetvivőnél, aki hol gyorsan,
hol ellasszulva megy. A halál
vigiliájának témája nyírői. Nyírő
is indítja neki, azután megy magától. De a legrégibbekben is
túl van azon, amikor a karó még
nagyobb, mint maga a fa.
Egészben véve remekmű ez a
kötet, alighanem az utóbbi évek
legnagyszerűbb
novella-együttese. Hűséges Marci, A legényfa
kivirágzik,
Erdélyi
csillagok,
Aranylánc, Mihájka,
szippants!
címűek a teljes írói erőben levő
Tamási alkotásai, azzal újak,
hogy régiformájúak, azzal modernek, hogy népiesek, földiesek,
székely vér folyik a mondatok
ereiben. A nép és a természet
írója Tamási, mesél, «bölcsölködik», példázatokat mond. Meséi,
mint a régi nagy mesék, úgy foglalják magukba a realitást, hogy
a napi élet tanulságait adják és
korlátlan lélek röpködését egyben. Hűséges Marci-ja klasszikus,
Tamási megejtő stílusával a nép
van benne, azzal az érzéssel olvastam, mint a kisiskolás könyvekben a régi megdönthetetlen
remeket.
Emberei székelyek, hasonlók,

néha ugyanazok, a székelység
azért mégsem olyan mindenekfelett való valami, amely azonosít Kelement, Demeter Gábort,
Mókát, kicsi Dénkót, Mihájkát.
Árnyalati különbségek választják el őket — Tamásinak ez is
elég a többtermésű emberábrázolásra — de ezek fokozatosan
alvadó vagy fokozatosan élénkülő parázs árnyalatai. Táj-, jellem-, szerelemszínezés páratlan
bősége ezé a nagy íróé. Ahogy
beszéltet, ahogy elmond, ahogy
fest — olyan könnyedén, egyszerűen megy neki, hogy az
ember csak annyit mond : író —
és rábíz erre a szóra mindent.
A híres székely párbeszédek
székelyről-székelyre kötelezők,
minden székely legényke és öreg
ambicionálja az ész játékát.
Szűzmáriás királyfi, Ábel, Jégtörő Mátyás, kicsi Dénkó, Móka
más alakkal, más kalanddal, más
példa adására, de egyforma észszel jönnek vissza. Tamási székelyeinek
annyira
egyforma
góbéészjárásuk van, mint amenynyire egyforma a székelyek
nyelve. Úgylátszik, az ilyen góbépárbeszédeket úgy hordják a székelyek, mint a halinanadrágot.
Szerencsére egyikmásiknak olyan
csavaros az útja, hogy ki se jut
belőle s Tamási a modorossá váló
használat
folytán
egyiknekmásiknak kevésbé sikerülő «észvillanásokat» ad. A hibája megszüli szerencsére azt az erényt,
hogy két embert alkot ezekben a
párbeszédekben.
Több változatban adja az
első szerelembe eső legények
ügyét. Ebben mester, kedvvel és
élvezettel ír ilyenkor s az olvasónak meglesz az a legnagyobb
sikere, hogy kicsit Tamásivá
válik. Az ő kedves élvezetével
szürcsöli a szerelem édességeit.
Mint a felnőtt, aki fölemeli a
gyerket, hogy lásson. E pezsgő

549
szerelmeket olyan parádésan
írja, hogy a gyakran visszatérő
téma nem válik sem megszokottá,
sem egyhangúvá, mert ösztönösen élmény s olyan élmény,
amelyet gyakran is szívesen
veszünk. Mint a fürdést, például.
«Aki bé merte hozni a szamarat, az igénytelenség, a kitartás,
a munka szimbólumát a büszke
faluba, az álmodozó, a káromkodó, a csodaváró faluba.» Nem
Tamásié ez a mondat, ez a szónoklás, mégis azé. Az író akkor
talál, ha nem céloz. Ha látható
a nyíl útja, kitérnek előle vagy
pajzsot emelnek elé. Volt ideje
Tamásinak például a különben
kitűnő Új székely Antikrisztusban, amikor még megmagyarázta, hogy mit csinál. Holott
ugyanazt csinálja majd minden
novellájában, a legártatlanabb
meséjében, ha már székely az.
Azokban a dolgok maguk beszélnek. Baj van, ha valami
magyarázatra szorul.
Kalmár

Ernő

Reményik Zsigmond: Vész
és kaland. Athenaeum. Az exotizmust a romantika fedezte fel.
A preromantikus ág a rousseaui
vágyálmot kereste, a kultúrától
meg nem rontott, ősi erejében
meglévő világot, ősi erejében
megmaradt embert, a térben
az időbeli regressziót, a boldogságot. A másik ág, a későbbi,
festői t á j a k a t és különös erkölcsöket remélt tőle, ellentét hajlamait elégítette ki és kalandos egyéniségkultuszához adott
megfelelő h á t t é r t : a jellem és
az események valószerűtlenségét a távolság tette hihetővé.
A modernebb irodalomban is
megvan az exotizmusnak ez a

kettős, (ha úgy tetszik Lawrence- és Benoit-Malraux-féle)
írói felhasználási módja. A Vész
és kaland egyikhez sem tartozik, mégis csak az exotizmus
kérédésén át közelíthető meg,
legjellegzetesebb vonása az exotizmussal szemben elfoglalt álláspontja.
Reményik könyve ugyanis
egészen mást ad, mint amit
várna tőle : egyáltalában nem
használja k ; a távoli világok
és különös kalandok lehetőségeit, bizarr tájakról különös
eseményekről magátólértetődő
természetességgel, közönyösen
beszél.
A Vész és kaland vallomás
az író fiatalkorának csavargóéveiről. A világháború utáni
Délamerika mind zsurnalisztikai, mind magasabb művészi
szempontból olyan érdekes,
annyira vonzó nyersanyagot
szolgáltathatott
volna
egy
vészről és kalandról valló könyvnek, hogy környezetrajz és események elsikkadásáért nem
kárpótolhat bennünket egészen
Reményik egyéni s kétségkívül
igen érdekes elbeszélőhangja,
sem a mindent természetesnek
vevő látásmódja. Ezt nem «műfaji előítélet» mondatja, hanem
a cím és tartalom közötti nagy
ellentét. Reményik regényéből
a kalandok igaz íze hiányzik.
Elnyujtott, közbeszúrásokkal,
mellékmondatokkal,
utánvetett jelzőkkel terhelt mondataiból igazán éles alakok alig vál-

550
nak ki, az eseményeknek nincs
meg igazi, őrvénylő varázsuk.
Nem vészt, se nem kalandot kapunk, hanem egy becsületessé
és bölccsé öregedett ember
visszaemlékezéseit, amelyeken
nem érzik az átélet mult melegsége. Reményik nem tud, vagy
nem akar visszafeledkezni a
multba, az események sodra
nem ragadja el, nem lelkesedik,
nem mer kiesni egy puritán bűnvallomástevő jó példára intő,
bolond fiatalságát nagyon szánó
nemes szerepéből. Pedig ez a
szerep az igazi vész emberpróbáló értelmét s az igazi kalandok férfias ízét sikkasztja el a
vallomásokból. Azért, ami a
könyvben benne lehetett volna,
még a mondanivaló nemes, emberi humanitása sem kárpótolhat. Különösen nem az első
néhány oldal szerencsétlen pamflettize miatt. Ilyenféle oldalakat legföljebb vezércikkben
lenne szabad leírni.
Reményik egy azon kevés
magyar író között, akik ki mertek lépni dolgozószobájukból.
Ha valaki, ő bizonyára nem
nyárspolgár módon próbálta az
életet. Ki volna inkább hivatva
rá, hogy «érdekeset», s valóban
kalandosat írjon, az amúgy is
óvatos, polgári és letompított
magyar irodalomban ? Annál
nagyobb kár, hogy a Vész és kaland papírszagú száműzetésbe
vonul és Reményik minden érdekességet kiirtott kötetéből.
Lovass

Gyula

Kerpel Jenő: Nyugati Quintakkord. Cserépfalvi kiadása 1928.
Kerpel Jenő kitűnő és művelt útivezető a nyugat nagy
t á j a i n : Svájcban, Franciaországban, Angliában, Hollandiában. Nem szabad persze eltagadni, hogy ő is Márai kezét
fogja, mint valamennyien a
harmincas évek utazói. Igy
Nyugat-Európa szellemi képe
már ismerős, mielőtt új fátylakat lebbentene fel előle : kicsit
érzelmes, kicsit fáradt. Az intellektus itatja át, minden
rostjába belepréselődött a kultúra illó varázsa. Mi a módszere a Márai-szabású nyugateurópai utazónak? Elvetni egyegy t á j hangulatot, egy-egy évszámot, elidőzni fölötte és
azon keresztül megmutatni a
nyugat szellemét. Elég ehhez
egyetlen nosztalgia, egyetlen
régi ház Bázelben, és az idegen
világ közelebb jön, mintha száz
Baedeker
adatai próbálták
volna megközelíteni azt a csodát,
amit London, a Place de la
Concorde-on egy Giotto-hajú
fiatal leány az utazónak mond.
Érzelmesség és kultúra: Kerpel Jenő nagyon járatos ezen a
két szellemi tájon, majdnem
járatosabb, mint az öt nyugati
t á j síkjain és lankáin. Érzelmessége és humanista érdeklődése sokszor tökéletesen eggyé
keveredik, mint amikor Erazmusról beszél. Ilyenkor elragadtat : az emberi érzelmesség
és a humanista tudás össze-
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tapadva, egymást átszínesítve
és ízesítve jelentkezik. Máraitanítvány. Cs. Szabó-tanítvány.
De ami a s a j á t j a : KözépEurópa nélkül megy végig a
nyugaton. Magatartása a t á j tól, otthontól elvonatkoztatott
kultúremberé, aki nem nosztalgiával utazik, hanem az otthonosság melegségével. Könyvek
utaznak így, ahogy Kerpel utazik. Könyvek, melyeket hazátlanná és mégis olyan rejtelmesen otthonossá tesz a bennük
foglalt szavak, indulatok egyetemessége. És most már : a lelken vagy a könyvön érezni az
utazás érzelmességének útiporát? Mind a kettőn : a «könyv»
csak izmosodott az élményekben, anyaga elmélyült, értelme
teljesebb lett, mint a Descartesköteté, melyet a Touraine-ben
nyit ki valaki, — a lélek pedig
egy nyugtalanságból eljutott a
béke rezignációjáig. Aki könyvvel a kezében megállt valaha
Erazmus háza előtt, annak éreznie kellett, hogy olyan Európát
talált meg, melyet a szavak
nem érhetnek utól, csak az
érzelmek.
Laurence Sterne könyve óta
minden utazás kicsit «érzelmes
utazás», Márai óta minden magyar utazás kicsit «őrjárat».
Kerpel könyve bizonyára nem
az utolsó láncszem az utazásoknak ebben a sorában: jó, emelkedett, termékenyítő írásmű,
egy kitűnő iskola és kitűnő kultúra eredménye. Thurzó Gábor

Vasas Mihály: Ki tud róla.
A szokott könyvkereskedői
piacon, sajnos, alig-alig tűnt fel
ez az érdekes, erőteljes hangú
könyv, melynek szerzője már
első művében is á fiatal írónemzedék egyik legkomolyabb
ígéretének bizonyult. A bíráló
csak sajnálni tudja, hogy az
átlagműveket és szórakoztató
termékeket oly szívesen megjelentető fővárosi könyvkiadók
miért mellőzték ezt a komoly
tehetséget, miért nem nyujtották neki a szélesebb körű terjesztés, a megszervezett propaganda segítségét? Az utóbbi hónapok termésében csak nagyon
kevés könyv akad, mely igazolni
tudná őket szigorukért — bízunk azonban abban, hogy a
mű így is meg fogja nyerni, ha
mást nem, legalább a szűkebb
körű, irodalmibb ízlésű közönséget, jóllehet, szélesebb rétegek érdeklődésére is méltán tarthat igényt.
Vasas Mihály hangja mindenkép elüt attól az iránytól,
melynek jegyében a legfiatalabb
magyar irodalom elindult. De
éppen ez a magányosság ad művének külön érdekességet, ezzel
teszi színesebbé a most bontakozó új magyar regény képét.
Naturalista író, de nem e stílus
ma már iskolás, begyakorlott
módján, amely ellen nemzedékének visszahatása mind élesebb : ezt a gazdag, burjánzó
naturalizmust legfeljebb Németh László első írásainak televényéhez hasonlíthatnánk. Gyermekkor-regény, mint csaknem
kivétel nélkül e nemzedék első
írásai. De mennyire más kép
bontakozik ki előttünk e keserű
lapokról, mint akár új-népies
íróink hasonló tárgyú írásaiból!
Tündérvilág után sóvárgó fiatal
íróink lírai álomképeivel szemben ez a regény mereven és ma-
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kacsul ragaszkodik egy vaskosabb és őserdőszerűbb valósághoz, mely a maga nemében
ugyanoly gazdag és veszélyes,
mint az irracionális irodalom látomásai. Nem tudhatjuk, vajjon e kör, e levegő Vasas végleges, legotthonosabb területe-e,
de nem is ebben látjuk művészetének igazi biztosítékát. Még
az az egészen szokatlan feszültség is, mely a regényt, mint
egy szakadatlanul rázkódó épületet, mind az utolsó lapig betölti, az első műveknél éppen
nem szokatlan hevület és megsokasodott mondanivaló természetes jele lehetne. Vasas igazi
ereje nem ebben rejlik, sőt nem
is abban a tehetségében, melylyel novellaszerűen teljes és zárt
fejezeteit valami különös fülledtséggel telíti, hanem szobrászi, alakteremtő képességében!
Alig van új regény, melynek
figurái jellegzetesebb és domborúbb éllel emelkednének elő,
mint Vasaséi. Ez a szereplőkkel
és mellékalakokkal túlzsúfolt
könyv sehol sem válik zavarossá,
homályossá, körvonalait biztos,
éles fények határolják : az író
alig-alig törődik a hangulatok
érzékeltetésével, műve inkább
plasztikai, mintsem festői jelleggel bír. Ebben azonban meglepő és sok helyütt páratlan.
Néhol nyugtalanít naturalizmusának ridegsége, de ezzel tud
legjobban meggyőzni bennünket. Zord és könyörtelen művészet, mely alig nyujt itt-ott enyhülést, úgyszólván sehol sem
lírai, vagy legalábbis félszegen
az. Fiatal íróink közül kétségtelenül a legférfiasabb, ugyanakkor
igazi művész, aki csalhatatlan
érzékkel tudatában van képességei határainak, gazdagságos,
minden túlzás ellensége. Félig
népies, félig proletár környezete
megkap újságával, valamint az-

zal a kényességgel, mellyel az
író
minden
irodalmonkívüli
irányzatosságot mellőz. Ebben
is ellentmond a mű mindannak,
ami divatos : naturalista mer
lenni, oly korszakban, mely
mindinkább hátatfordít ennek a
stílusnak — környezete inkább
kisvárosi, mintsem népies, mégcsak nem is magyar, hanem tót.
De a naturalizmusnak is megvan a maga költészete és páthosza. Vasas könyve, mely oly szokatlanul nélkülözi a gyermekkor
tájainak sugárzását és hangulatait, helyenkint megtelik a fájdalom és szenvedés fanyar, könynyes poézisével. Az anya alakja
— a legszebb, annyi sikerült
alak közt — érzelmes, emberi
fénnyel tölti be a könyv sötét
folyosóit.
Sokkal zordabb volna a regény, ha nem fújna át rajta ittott valami virgonc, játszi szél.
Némelyik jelenet annyi frissességgel, kamaszos mozgékonysággal bontakozik ki, hogy eloszlat minden aggodalmat Vasas
hangjának egyszínűsége felől.
Tömegjelenetei a németalföldi
festők derűs naturalizmusára
emlékeztetnek, nagy arányokban,
groteszk
sűrűségükben
olyan megelevenítő erőt árulnak
el, mely Vasast a monumentális
naturalistákhoz teszi hasonlóvá.
Soká fogunk emlékezni a háború
utáni eseményeknek, a gyermekek fegyverharácsolásának, a
vonatok kifosztásának rikoltóan
éles, mozgalmas és mégis oly szigorúan megszerkesztett képeire.
Reméljük, hogy Vasas második regényére már nemcsak a
kritikus, hanem a tőke is felfigyel
!
Sőtér
István
H. E. Jacob: A régi Bécs.
(Grill-kiadás Berend Miklósné
fordítása). A könyv alcímében
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ott áll a magyarázat: Johann
Strauss regényes élete. Hozzá
lehetne még venni az ifjabb
Johann Strauss és a világhírű
muzsikusfamilia más tagjainak
Józsefnek és Edwardnak a nevét is. Mert a regényes korrajz
ezekkel is bőven foglalkozik. E
domináló elem természetesen
az idősebb Strauss, körötte forog, kering a valcer édes szédületében nemcsak az élni, élvezni, táncolni vágyó Bécs, nagy
apáink és dédapáink által anynyit emlegetett «császárváros»,
hanem az egész polgári liberalizmus mámorát habzsoló Európa.
A X I X . század Bécse és Európája. Napoleon bukása után
összeült bécsi «táncoló kongreszszus»-tól
a
világháborúig,
amelynek első ágyúlövése véglegesen halálát jelentette az
eddigi
nyugalmas
rendnek.
Johann Strauss az öreg 1819-ben
lépett fel a hangverseny-dobogóra, a család utolsó férfitagja
pedig 1917-ben költözött el az
élők sorából. Egy század, amelynek lelkén, mulatni-vágyásán
csaknem korlátlanul uralkodott
Strauss mester szelleme és
hegedűje. E nyugalmas korszakba is zavarólag bele-beledörögtek ugyan az ágyúk, a
Radetzky-marsot
komponáló
Starusst
forradalmi
Németország földjén ki is fütyülték
az 1848-as rebellió idején, viszont a tory-hagyományokat
képviselő Viktoriánus Anglia
annál szívesebben fogadta. Az
1866-os porosz-osztrák háború
is inkább a tikkasztó és túlhevült légkört felfrissítő nyári
zivatarnak hatott, Bécs nem látott semmi katasztrófát a poroszoktól szenvedett vereségben. táncolt tovább Strauss zenéjére. A mese — látjuk —
eléggé kiszélesedő és többsíkú
és érdekkeltő. Az érdekesség

kedvéért talán kissé tovább is
megy, engedményt tesz a könynyebb fajsúlyt kedvelő közönségnek, pedig a téma többet is
elbírt és megérdemelt volna. A
magyarokról is történik említés
az egyik fejezetben Sándor Móric
gróf lovasbravúrjaival és a «Cigánybáró» keletkezésével kapcsolatban. Hogyan lett a színes
és romantikus Jókai-regényből
klasszikus Strauss-opera. Az a
kép, amelyet a magyarokról ad
a szerző, ha bizonyos tekintetben találó is s kedvesen jóakaratú, mégsem hatol mélyre.
Aminthogy másutt sem. Egészében véve lekötő és szórakoztató
olvasmány. A fordítás könnyen
folyó, olykor túlságosan könynyen is, máshelyütt viszont túlságos hűségre való törekvés zavar meg. Elhiszem például azt,
hogy a Strauss-név két német
jelentése : a «virágcsokor» és a
«strucc» a mesterrel együtt emlegetve ötletes szójáték az eredetiben. De magyarra átvive,
különösen a németet kevésbbé
értő olvasó előtt, nemcsak hogy
felesleges és értelmetlen, hanem a nyugodt továbbhaladásban fennakadást is okoz.
M. Jánossy

Margit

Zilahy Lajos: A földönfutó
város.
(Athenaeum.)
A földönfutó város : a vagónlakók telepe. A regény azzal
kezdődik, hogy Kakas Sándor
ügyvéd özvegye, két fia és egy
leánya csomagol. Másnap betelepszenek a vagonba, amelyről még nem tudják, milyen
sokáig lesz lakóhelyük. Ahogyan lassan, meg-megállva törekszik a lomha vagónsor Budapest felé, a cselekmény is meg-
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indul. Az özvegy megismerkedik az egyik menekülő gépészmérnökkel, Gombaival. Jellemző Zilahy öntudatos ökonómiájára, hogy csak most tudjuk meg, hogy Erzsébet 36 éves
és szép.
Az ismeretségből lassan,
szinte észrevétlenül szerelem
lesz. A finom átmenetek, a női
lélekben halkan kibontakozó
szerelem : Zilahy régen ismert
erős
oldalai.
Megérkeznek
Pestre, Gombai hamarosan lakást kap, ahol aztán találkoznak. Gombainak van egy találmánya, amit értékesíteni akar.
Nem sikerülnek tervei, pénze
elfogy, kártyázni kezd, a szerelem elszáll. Vagyonos asszonyokkal barátkozik, akiktől
kisebb-nagyobb összegeket kér
kölcsön. Erzsébet némán szenved. Közben széthullik a család. A kisebbik fiú Hollandiába
megy, a nagyobbik eszes, gondolkodó, jó tanuló, de belekeveredik egy diákstiklibe, kicsapják. Leánya «művészi» pályára megy. Táncosnő lesz.
Mind zárkózottabb lesz, végül
elmegy hazulról. Külföldre utazik állitólagos vőlegényével.
Ezután jön a fordulat. Az özvegy lakást kap Budán. Állása
is kerül, ha nem is trafik, amiről ábrándozik, hanem háziasszony egy klubban. Itthon
maradt fiában mindig több
öröme lesz, amikor látja, milyen
kemény akarattal tanul, olvas.
Leánya férjhez megy New-

yorkban egy magyar borbélyhoz, kisebbik fia szerzetesnek
készül Hollandiában. Gombait
eléri a büntetés. Botrány középpontjába kerül, melyből névtelenül Erzsébet menti meg.
A mérnöknek is megjön az esze.
Taxisoffőr lesz, majd autójavító műhelyt nyit. A regény
azzal fejeződik be, hogy Gombai
visszatér Erzsébethez.
A regény tartalmát azért
érdemes elmondani, mert kitűnik belőle, milyen kerek, arányos szerkezetet épít fel Zilahy,
aki fiatalabb korában olyan
nagy teret engedett a cselekményhez nem tartozó ötleteknek, vagy a két-három novellát egy regénybe erőszakoló
konstrukciónak. Szinte iskolakönyvbe kívánkozik a «Földönfutó város» szélesen kezdett
bevezetésével, elömlő, sok részletre kiterjeszkedő tárgyalásával és finom befejezésével.
A Kakas-család története
csak a legerősebben kidomborodó fonal a regény szövetében.
Igazában az egész vagónlakó
életet akarja festeni. Ez a szándék azonban csak akkor derül
ki, amikor a könyv elolvasása
után visszagondol az ember.
Annyira diszkréten rajzolja a
«szociológiai hátteret», annyira
maguktól értetődően következnek egymás után a különböző jellemző részletek, hogy az
olvasó észre sem veszi, hogy
most szélesebb ecsettel a hátteret festi az író. Sőt olyan rész-
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letet is találunk, amelyben
«össze is foglalja» Zilahy Lajos a
«lényeget». A nagyobbik fiú
osztályfőnökével mondatja el a
tanári konferencián, mint védőbeszédet : «Ez a fiú özvegy édesanyjával és két testvérével
együtt egy történelmi szerencsétlenség szakadékába zuhant.
Menekültek, vagónlakók. E szakadék mélyén a szükség törvényt bontott. Ezt nem én
mondom, hanem egy vagónlakó
tanár és egy vagónlakó járásbíró, akik saját szavuk szerint
maguk is törvényellenes cselekedeteket vittek véghez : hozzányúltak a teherkocsik élelmiszer szállítmányaihoz, ingyen
villanyáramot használtak stb.,
stb. Mindezt jogtalanul, de
mégis úgy, hogy az ellenőrző
közegek szemethúnytak. A vagónlakók életében más erkölcsök lettek úrrá. Amint mondám, a szükség törvényt bontott. A bomlás e légkörében él
immár hatodik hónapja az ifjú
Kakas Ferenc, kérdem én, hogyan láthatná tisztán a törvény
és a becsület fogalmát, ha ezek
a fogalmak a vagónéletben elhomályosodnak?»
Ezen a züllésen keresztül
megy a Kakas-család is. Az
asszonyt és leányát erősebben,
de a fiúkat is megcsapja a romlás szele. A kétségbeejtő helyzetből bármi áron menekülni
akarnak. Az asszonynak a
Gombaival való viszony lesz
egyetlen vigasza, leánya is min-

den nehézség nélkül alkalmazkodik a «művésznői» élethez.
Amikor belekerülnek a vagonba
megkezdődik a törvényes életformától való eltérés és t a r t
mindaddig, míg rendes lakáshoz nem jutnak. A Kakascsalád tagjai mind személyes
ismerőseinkké lesznek, de nemcsak ők. Megelevenedik előttünk a hosszú vagónsor több
lakója is : Hoboláék, a Kakascsalád, a pesti rokon, aki megszerzi a trafikot, az osztályfőnök, Frankfurter, Suvick:
mind életre keltett alakok.Néha
csak egy-egy vastagabb vonással jellemez, de az a legfontosabbat ragadja ki. Mindezek az
alakok az asszony lelkén keresztül szűrve (kivéve a tanárokat) jutnak az olvasó elé. Igy a
jellemzés nem lesz éles — inkább
pasztell, mint tusrajz —, de annál művészibb. Általában az aszszony alakja: sokat lehetne arról
beszélni, hogy Zilahy milyen jól
ismeri a női lelket és milyen meleg szeretettel tudja őket rajzolni. Kevés írónknál szerepel
annyi rokonszenves nő, mint
nála. Még hibáikat is megérti.
Újabban mindig jobban elmerül a szerző a magyar lélek
különlegességeinek
kutatásában. Mennyire jellemző ebben a
regényben is, hogy Gombai is,
Erzsébet is először valamilyen
délibábot akarnak megvalósítani. Az egyik találmánya mögé
akar tőkecsoportot összehozni,
a másik — már jóval szeré-
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nyebb — trafikengedélyt akar
szerezni. Amikor tervük nem
sikerül, elernyednek és csak
akkor állanak újra talpra, akkor
illeszkednek be a valóságba,
amikor valamilyen nagyobb
csapás éri őket. Találó ellentét
velük szemben a mindvégig
reálisan gondolkozó, fürge szellemű zsidóasszony, aki szeretne
is segíteni Erzsébeten, de hiába,
mert akkor még álomvilágban él.
Zilahy mindig finom eszközökkel dolgozott, de azelőtt egyegy rikítóbb szín is került a
képre, finomsága és diszkréciója is hangsúlyozott, néha
szinte erőltetett volt. Legtöbbször maga is élvezte diszkrét
eszközeit. Különösen ezen a
téren fejlődött. Néha naturalista, merész jeleneteket is könynyedén ír le, magától értetődő
finomsággal és a jellemzés elemeit, amelyekből szigorú logikával vezeti le a fejleményeket, az
olvasó csak mint meseanyagot
kapja. Nem húzza alá, mint
néha régebben tette — vigyázat, most jellemző részlet következik —, hanem mesél nyugodtan tovább. Ez az előkelő
fölény, amely nem virtuózkodik, hanem «csak» elbeszél, az
olvasók számára is kedvesebbé
teszi a regényt, a kritikusok
számára külön csemege. Külön
élvezet felfedezni a látszólag
gondtalanul egymás után következő események mögött a
szerkezet és jellemzés biztos

kézzel meghúzott
vonalait,
amelyeket az alakok lüktető
élete takar el.
Stílusa is tisztult. Levetkezte régebbi modorosságait,
mondanivalóját szinte puritán
egyszerűséggel közli. Ugyancsak elmaradnak lírizáló betétei. Az íróról nem tudunk
meg semmit, mindig a háttérben marad. Legfeljebb az aszszony jellemzésében egy-egy
melegebb hang sejteti a közvetlen élményt, de ezt is csak
figyelő fül veszi észre.
Nem tudja az olvasó, hogy a
legtisztább realizmus vagy az
«új tárgyilagosság» valamilyen
nemesebb osztályába sorozza-e
a regényt, de ez nem is fontos.
Az a fontos, hogy nemcsak
Zilahynak, hanem a magyar
szépprózának is egyik legérettebb, legegyensúlyozottabb és
éppen ezért a magyar klasszikus
irodalom ízléséhez is legközelebb álló alkotása. Kevés regénye van a magyar irodalomnak, amelyben ilyen finom eszközökkel varázsoltak volna életet az alakokba és amelyben az
öntudatos írói fegyelem ilyen
szerencsésen szorítja keretbe a
bőven áradó élményanyagot.
Fábián

István

Brisits Frigyes: A XlX-ik
század első fele. (A Magyar
Irodalom
Története V. köt.
Szerk.: Alszeghy Zsolt.) Bpest,
1939. Szent
István-Társulat,
380 l. 8°.

557
Kevés korszka kötötte le
annyira irodalomtörténeti kutatóink figyelmét, mint a
XVIII. század vége és a X I X .
eleje. Nemcsak a nagy egyéniségek, amilyen Bessenyei, Kazinczy vagy Vörösmarty vonzzák napjainkig a kutatót, hanem a korszakos jelentőségű
eszmék is. Igy vizsgálta meg
Horváth János a magyar népiesség történetét (A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. Bp., 1927.) és írta meg
a nyelvújítás küzdelmeit és
eredményeit Tolnai Vilmos (A
nyelvújítás. Bp., 1929.). A részletkérdésekre feleletet a kisebbnagyobb tanulmányok egész légiója ad. Az első modern szintézist — eltekintve most irodalomtörténeti kézikönyveink
vonatkozó fejezeteitől — Farkas Gyula a táj, faj és felekezet
rendezői szerint alkotta meg.
(A magyar romantika. Bp.,
1930.)
Brisits munkája újabb szintézis. Korántsem oly merev,
mint az előző, bár a sorozat,
amelynek egyik
köteteként
műve megjelent, kifejezetten
katolikus szempontokhoz igazodik értékfelfogásában. Brisits
tisztában van azzal, hogy a vallás és az irodalom éppen a tárgyalt korszakban már két-két
világ. Inkább abban j u t t a t j a
kifejezésre állásfoglalását, hogy
nem engedi elsikkasztani a magyar irodalom katolikus alkotóit és alkotásait. Nem tudni

miért? Irodalomtörténetünk eddig alig méltányolta pl. azokat
az irodalmi társaságokat, amelyek Rozsnyótól Szombathelyig
és Pozsonytól Temesvárig minden szemináriumban megalakultak s a magyar nyelv és
irodalom művelését tűzték ki
céljukul. Eleddig legföljebb
megható epizódként emlegettük, hogy Berzsenyit költeményeinek kiadásában a pesti
szeminaristák támogatták, s
ugyanilyen meghatódottsággal
olvastuk, hogy milyen szeretettel fogadták Petőfit az egri
szeminaristák élükön Tárkányival. Az érzelmi rúgók esetlegességén és pillanatnyiságán
túl elevenen ható erő volt a
szemináriumok falai közt a magyar nyelv és irodalom emelésének eszméje.
Brisits ezt az egész országot
behálózó szervezetet természetesen épúgy szervesen beleilleszti abba a fejlődési rendbe,
amely a X I X . századi irodalmunk történetének első korszakát meghatározza. Ez egyszersmind a másik szempont :
a Horváth János-ajánlotta önelvű rendszerezés következetes
megvalósítása. Minden előzetes megkötöttség nélkül, a kor
irodalmi anyagának és törekvéseinek gondos figyelembevételével követi és bogozza a fejlődés szálait. Az írás mögött
pedig meglátja és megláttatja
az írói egyéniséget, ezért tud
drámai fordulatosságot kölcsö-
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nözni a Kazinczy-Vörösmarty
(Bajza) «nemzedékváltásnak».
Kazinczy irodalmi esztéticizmusától Vörösmarty nemzeti jellegű művészetéig azonban más út vezetett. Jól látta
meg ezt a szerző, amikor Kisfaludy Sándortól Berzsenyin át
jut el Vörösmartyhoz. Benne a
«romantikus egész
magyar»
megragadó portrait-ját rajzolta
meg. De ugyancsak Vörösmartyban, a Széchenyitől ihletett
költőben fedezi föl a fejlődés
további irányát. «Új hős-fogalom van kialakulóban, mely
már a munka polgári gondolatából épül föl. A hősök helyébe
az államférfiú lép . . .» (226. l.)
Közben futó pillantást vet «az
irodalom társasági helyzetére»,
megeleveníti a Tudományos
Akadémia, a Kisfaludy Társaság és a régi Pest-Buda századelejei irodalmi életét. A következő fejezet «a politikai ihlet
kibontakozása» címmel ércnél
maradandóbb emléket állít Széchenyinek, Kossuthnak és Eötvösnek. Itt utal mindnyájuk
lánglelkű elődjére, Kölcseyre,
akiről találóan jegyezte meg,
hogy «benne fordul át az irodalmi nacionalizmus
politikaivá». (158. l.) Irodalom és
politika között elérkezett a tö-

rés pillanata. Öncélúságuk csak
a század végén tudatosodik, de
végkép elszakadni egymástól
soh'sem tudnak. Példa reá a
legnagyobb költői tehetség : Petőfi és a magyar klasszicizmus
koszorusa : Arany. A vallásos
eszmények lírai szolgálata sem
szűnt meg, ennek további fejlődéséről tájékoztatva Sujánszkyra hívja föl különösen figyelmünket. A befejezés tömör öszszefoglalásban m u t a t j a be a
realizmus kezdeteit.
Brisits nagy elmélyedéssel
tárta ekként föl a X I X . század első felének irodalmi eszméit és gyakorlatát. Úgy az
egykorú, mint az azt fejtegető
irodalom a lehető teljességig
átment gyüjtő kezén, erről tanuskodik a közel negyven lap
jegyzetanyag. De mit ért volna
e nagy felkészültség és szorgalom, ha nem lenne mögötte az
éles elmével és gazdag intuicióval megáldott tudós !
Külön érdemként kell megemlítenünk azt a csodálatos
nyelvi készséget, amely előadását élénkké és lebilincselővé
teszi. Tanulság és műélvezet
sikeres találkozása ez a könyv,
amely elsősorban a magyar szellem előkelőinek értéke.
Clauser Mihály dr.

