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«A gótikus ház.» 1939. Singer és Wolfner

kiadása.

Herczeg Ferenc emlékezéseinek ezt a második kötetét hat
év választja el az elsőtől (ezt 1934-ben ismertettem a Napkelet
februári füzetében). «Gótikus háznak nevezem könyvemet —
mondja a szerző — a dunaparti országpalota után, amelynek
kupolája azokban az években állandóan belevetette árnyékát
a lelkembe.»
Ebben a kötetben az 1890 és 1914 közé eső negyedszázad
élményeit meséli el. Az írónak, a politikusnak és a magánembernek rendkívül mozgalmas élete vonul el itt előttünk, egy sikerekben, hírnévben és tapasztalatokban gazdag, derűs és szép élet,
egy kiegyensúlyozott, egészséges léleknek története.
Elsősorban az érdekel bennünket, mit beszél írói pályájáról.
Első regényének megjelenése után csakhamar dolgozótársa lesz
a Budapesti Hírlapnak. A Gyurkovics leányokkal (a novellákkal)
országraszóló sikert arat, s ezt A dolovai nábob leányának rendkívüli színpadi sikere tetézi. Innentől kezdve simán folyik írói
pályája. A közönség szeretete és ünneplése kíséri évtizedeken
keresztül mint elbeszélőt s mint színpadi szerzőt.
Természetesen nem ád számot minden m u n k á j á n a k keletkezéséről, hiszen nem rendszeres önéletrajzot ír, csak egy-kettőről
emlékezik meg, így A három testőrről, a Pogányokról, A Gyurkovics leányok c. vígjátékáról, az Ocskay brigadérosról, a Bizáncról, az Andor és Andrásról, de futólag másokat is említ, s elárul
velük kapcsolatban egy-egy műhelytitkot.
Érdekes lapokat szentel az 1894-ben alapított s ma is fennálló
Uj Időknek, melyet hiába nevezgetnek ma sokan kicsinylően
magyar Gartenlaubenak, mert annak idején bizony sok tekintetben «új időket» jelentett szépirodalmunkban, s Jókaitól kezdve
minden neves írónk munkatársa volt. Maga Herczeg több, mint
húsz regényt, kétszázhúsz novellát és kétszáznyolcvan cikket
írt bele.
A Magyar Figyelőt Tisza Istvánnal együtt a baloldali radikalizmus, főként a Huszadik Század ellensúlyozására indították
meg. «A Magyar Figyelő régi szánjaiból ki t u d o m m u t a t n i — írja
róla —, hogy mindazok, akikre ujjal m u t a t t u n k , akiknek méreg-

271
keverésétől óvtuk a közvéleményt, később egytől-egyig a forradalom főkolomposai, majd, midőn végetért a véres komédia,
az emigráns sajtóban Magyarország galád rágalmazói, vagy csehek, románok és szerbek kitartottjai lettek.»
Figyelemreméltó, amit az irodalmi «öregek» és «fiatalok»
sokat h á n y t o r g a t o t t ellentétéről mond : « . . . mint erjesztő kovászra igenis szükség van arra az ősi ellentétre, amely a fiatalokat
az öregek ellen sorakoztatja. A fiatalok az emberi haladást szolgálják, midőn eltakarítják az útból a magukat túlélt öregeket.
Az eltakarításnak azonban csak egy célhoz vezető módja van :
jobbat kell produkálni, a haladó kor szellemének inkább megfelelő dolgokat kell teremteni, mélyebben kell belemarkolni a lüktető életbe, mint t e t t é k a régiek. El kell szedni tőlük a közönséget, nem bánom : éhen kell őket veszíteni. Ezt azonban csak
fölényes tehetséggel lehet megcsinálni, maga az, hogy valaki
fiatal, még nem pótolja a hiányzó tehetséget. Ezért gyanús
minden fiatalság, amely programmot csinál az éveiből».
A korabeli irodalmi életről összefoglaló képet nem rajzol,
de sok érdekes intimitást mond el róla : megemlékezik a Pósaasztalról, a Kis Pipa bohém társaságáról, a Petőfi-Társaságról,
a Petőfi-ház alapításáról, a Feszty-szalónról, a színházi- és ujságírókörökről stb.
A kötetben sok a politika, de ez sem teszi szárazzá, semmit
sem árt neki. A régi pártküzdelmek, az áldatlan obstrukciók, a
képviselőválasztások piszkosságai és mulatságos furfangjai, az
akkori politika változatos eseményei a polgári házasság megszavazásától kezdve a Tisza István elleni revolveres merényletig — eleven életté válnak Herczeg előadásában. Ezek a részek
nekünk, akik átéltük ezt a korszakot, különösen érdekesek, de
bizonyára érdekesek és tanulságosak a mai nemzedék számára is.
Ma már sajnáljuk, talán maga a jeles író is sajnálja, hogy annyi
idejét és erejét áldozta a politika hálátlan mesterségének, mely
annyi keserűséget okozott neki is, mint másoknak. Ez a keserűség
nem egyszer élessé teszi máskülönben tárgyilagosan nyugodt
hangját. «A törvényhozás átköltözött a dunaparti gótikus házba —
mondja egy helyen —, de a magyar alkotmányosság hagyományai
mintha hurcolkodás közben elvesztek volna.» «Mi t e t t e tönkre
Hellas csodálatosan virágzó életerejét? Kétségtelenül a többségi
elv, az a balhit, hogy két tökfilkó több, mint egy lángész.» «Nyilvánvaló volt, hogy a Ház tagjai jobbról is, balról is, óriás módon
túlbecsülik azt, ami a pártokban folyik és alig veszik számba azt,
ami az országban történik. A politika elszabadult a nemzettől,
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függetlenítette magát, mint Mátyás király halála után a Fekete
sereg.» «Megint egyszer nyilvánvaló lett, hogy a magyar ember
senkit sem t u d olyan jóízűen gyűlölni és irtani, mint a saját
fajtáját.»
Magánéletéről előkelő tartózkodással keveset beszél, de amit
elmond róla, mind érdekes, jellemző és mulatságos. Milyen ragyogó
pl. a régi Konstantinápoly leírása, ahol már pályája elején megfordult, vagy milyen finom megfigyelésekben gazdagok orosz- és
görögországi képei, s kalandos tengeri vitorlás-útjainak leírásai!
Őt azonban — mint maga mondja — az úti kalandoknál
jobban érdeklik az útitársak, s könyve valóban kortársainak
páratlanul gazdag képcsarnoka. Az írók közül érdekes arcképeket
fest Jókairól, Rákosi Jenőről, Gyulai Pálról, Ambrus Zoltánról,
J u s t h Zsigmondról, Mikszáthról, a művészek közül Feszty Árpádról, Jászai Mariról, Fadruszról, Mednyánszkyról, Kassai Vidorról,
a politikusok és más közéleti férfiak közül Szilágyi Dezsőről,
Wekerléről, Kossuth Ferencről, Bánffy Dezsőről, Tisza Istvánról,
Pulszky Károlyról, Szemere Attiláról, gr. Keglevich Istvánról,
br. Aczél Béláról, Zubovics Fedorról, hogy csak néhányat említsünk. Ezek az arcképek hol részletesebben kidolgozottak, hol
csak egy-egy vonásra, megfigyelésre, egy-egy anekdotára szorítkoznak, s néha csak a szóban forgó egyéniségnek felszínét érintik,
de tömörségükben és könnyedségükben legtöbbször a jellem mélyére világítanak.
Mondanunk sem kell, hogy magának az írónak arcképe emelkedik ki a sok közül legérdekesebben a nélkül, hogy erre az érdekességre szándékosan törekednék. E tekintetben szinte példaszerű ez a memoár-kötet. Herczeg sohasem tolja előtérbe egyéniségét, nem dicsekszik, nem fontoskodik, nem nagyképűsködik,
mint sok emlékíró. Amennyire csak teheti, a háttérbe vonul,
s mindig önérzetes szerénységgel (nem szerénykedve), előkelő
tartózkodással és finom ízléssel beszél magáról.
Az érdekes életrajzi és korrajzi anyag a legművészibb formában jelenik meg. A nagyszerű elbeszélő és szellemes csevegő
az elsőtől az utolsó lapig le t u d j a kötni érdeklődésünket, hosszú
életének tapasztalataival tanít, pompás humorával m u l a t t a t s
pazarul szórja elmésségének színes rakétáit. Ime néhány a sok
közül: «A sztár legtöbb esetben olyan művész, aki a színház és
a szerző feje fölött összeesküvést sző a karzattal és elárulja a színházat és a szerzőt is». «Az osztrák hazafiság, amely a soknyelvű
államot valahogyan összetartotta, tulajdonképpen a magyarság
iránt érzett közös ellenszenv volt.» «A nő rászületik a szerelemre,

273
mint a vidra az úszásra, a férfi csak nehézkesen lubickol utána.»
«A Rákóczi-induló tragikus kísérő zenéje az örökké reménytelen
attaknak, melyet a nemzet újra és újra az életét szűkre szorító
korlátok ellen intéz és melyet a döntés órájában rendszerint
elgáncsol a pártütés, az árulás, vagy a hirtelen elernyedés.»
Herczeg Ferenc emlékezéseinek ez a második kötete méltó
folytatása az elsőnek s bámulatos teljesítménye egy hetvenhatéves
író kivételes szellemi erejének. Reméljük, hogy a befejező harmadik nem v á r a t soká magára.
Szinnyei
Ferenc
Bródy Lili : Fehér zászló.
(Athenaeum
kiadás.)
A «Manci» szerzője, úgylátszik, a magyar regény stílusát
akarja megreformálni. A tehetséges írónőnek két említett munkájában, főként «A Manci»-ban
az általa jól ismert pesti, vagy,
hogy még pontosabbak legyünk
a Teréz- vagy az Erzsébetvárosi
környezetet rajzolta meg tagadhatatlanul találóan és alakjait
jól jellemző és megjelenítő művészettel. Ezt a világot tökéletesen ismeri hibáival és —
mondjuk — erényeivel. Még a
címben a név elé t e t t idegenes
«A» névelőért sem neheztelünk,
hiszen ez is idetartozik, mint
a jellemábrázolás kiegészítője.
Annál meglepőbb, s az írónőre
nézve rosszabb, hogy ott hagyta
ezt az ismert pesti világot,amelyben otthonosan mozgott,túllépte
krétakörét azzal, hogy valami
nagyot, újat, eredetit akart művelni. Jobban mondva : alakjaitól és a pesti miliőtől e regényében sem tudott elszakadni,
azonban, míg másutt a lényeg
az alakok rajzán, a környezeten
s az általuk történő cselekményen nyugodott, addig ebben a
könyvben mindez mellékessé
vált. Közjegyzői irodából indul
ki a cselekmény, ahova az urától,
Szabolcs Lajostól válni óhajtó
Bíró Anna, ez az érdekes, villódzó temperamentumú
aszNapkelet II.

szony, magával viszi tanuit :
Martin György orvost, aki bizonyos asszociáció folytán, Hoffmann úrra, közös tánctanárjukra
emlékezik, s be nem vallottan,
a többiek szintén emlékeznek
erre, Kulcsár Böskét, az unokatestvért, a kölcsönkönyvtár-tulajdonost, Illés Gábor orvosprofesszort, a vőlegényét. Az
ügyvéd, aki a válóper lefolytatását vállalja : Hont Géza, szintén beletartozik az együttesbe.
Ugyanis
mindannyian : ideszámítva a férjet, Szabolcs Lajost és annak menyasszonyjelöltjét, Berény Klárát, egy és
ugyanazon kisváros szülöttei,
s gyermekkori barátság jussán
egymáshoz tartozók is valamennyire. Elkerülve kisvárosukból — valahogy talajtalanok
maradnak mindannyian, nem
köti őket szülővárosukhoz melegebb érzés, csupán az emlék.
Szégyelik a kisvárost, ahonnan
kikerültek,
mert
tipikusan
«pesti»-vé váltak, s még jobban
gyermekkori dolgaikat, amikor
szellemiségük fejletlen volt még,
s ők maguk gátlásnélküliek.
Míg most, felnőtten folyton saját lelkükbe botladoznak. Egyiknél a gyermekszoba hiánya kísért, a másiknál volt nyomorúsága vált ki kisebbségi érzést a
változott körülmények között
is, amelytől nem tud, vagy nem
bír szabadulni ; és gyermekkori
18
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lelki sérülések, mint amilyen
Kulcsár Böské-é is ; — itt az
Olympiára gondolunk, a gyermekkorban Bíró Annával együtt
játszott
színdarabra,
amely
Böske «szerzeménye» volt, de
Anna irigységből és hogy kisebbítse őt a többiek előtt, kétségbevont, azt állítva, hogy úgy «vették» a füzetet. Böskét az írónő
mellékalaknak szánta, mégis azt
vesszük észre, szinte ő a főalak :
mindenki hozzá bizalmas, tanácsokat ad, ha úgy adódik, valósággal minden r a j t a folyik keresztül és fölényes kritikával
mond véleményt a dolgokról.
Majdnem az az érzésünk : az
írónő szócsőnek szánta Böskét,
ezt a pesti «entellektüel» nőt,
saját szócsövének és beletölti
egyéni véleményét valami nála
megszokott fanyar világszemlélettel és filozófiával. Olyasféle
valaki, akinek kín természetesnek és józannak lennie, s éppen lelki sérülése miatt, ami a
szebb és gazdagabb Bíró Anna
szerelemben,
érvényesülésben,
való lemaradása folytán részéről
érte, menekül teljesen a maga
szellemi élete körül font gubóba.
Ez még érthető, de ez a fölényesség, ez a vélt magasabbrendűség mindannyiuk sajátja
lesz, egyszínűvé válnak mind.
Ahogyan a regényben olvassuk : valóban a «ziláltak» társasága, de ne higyjük, hogy ez a
jelző lekicsinylés. Éppen az ellenkezője, mert a «ziláltak» közé
tartozás kiváltságot, megkülönböztetést jelent. Ők mindent
«irodalmian» iparkodnak kifejezni és minden problémát Freudon (ez valóságos vesszőparipa
az írónőnek) és más pszihóanalitikuson szűrnek át. S ha még
csak az alakok volnának «ziláltak» — olyan egy sémára, s anynyira azonos bonyolultsággal
gondolkoznak, — de az a baj,

hogy magában a vérszegény cselekmény is zilált, a stílusról nem
is beszélve. Mert, miről van szó?
A házaspár válni akar, s a regény végén odajutnak, hogy
mégsem válnak. Valószínű, hogy
az írónő csak keretnek szánta
az egészet, hogy kitöltse a maga
mondanivalójával, de keretnek
is túlvékony az efféle. A regény
végén úgyszólván ott vagyunk,
ahol az elején. Jó, hiszen tudjuk
mi az a belső történés, a szellem
kötéltánca, de akkor érteni kell
az egyensúlyozás művészetét is,
mert egyetlen elhibázott lépés
és következik a zuhanás. Bródy
Lili könyvében egymást érik az
ilyen rosszul sikerült szellemi
salto martalé-k. Ismételten elolvasva — magunk megnyugtatásául — a könyvet, az az érzésünk, mintha a regényt nem is
az írónő, hanem a «ziláltak» társaságának egyik tagja vetette
volna papírra, mint egy feladott penzumot, szabadon James Joyce után. Nem vonjuk
kétségbe, hogy az írónő eredetiben olvashatta Joyce-ot, s hogy
Virginia Wolf írása sem ismeretlenek előtte, — mert stílusuk, úgy ahogy, beleidegződött.
Bródy Lili nyilván megmámorosodott ettől a túladagolt
szellemi koktéljtől, de nem csak
az ő, hanem az olvasók feje is
szédül tőle. Egyszerre sok ez az
ú j f a j t a és bőségesen csorduló
expresszionizmus.
A mondanivaló és a belső tartalmi érték hiánya egyetlen műnek sem válik előnyére bármilyen frissen párolgó stílus halmazba is burkoljuk be. Összevissza
történések,
emlékek,
gondolatfoszlányok sűrített egyvelege ez, hasonló az emlékfoszlányokat egymásra vetítő filmmontázshoz, csak éppen rendszere művészet nélküli.
M. Jánossy

Margit
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W. Wimberger Anna : Aranykert. (Regény, Pozsony, 1939.
Veritas
kiadóvállalat.)
Ez a bizonyos «Aranykert»,
amelyről a regény íródott, Csallóköz, ez a színmagyar, ősi Árpádkori település. A szimbólikus
regénycím nem hat túlzásnak,
mert valóban «aranyat» terem
ez a Duna hömpölygő ágával
átkarolt terület, a hajdani híres
Mátyusföldje ; a kalász aranyát.
Eme földnek, egyetlen falucskának kisebbségi életéből ad
ízelítőt e munka, amely úgynevezett «kisebbségi» regény,
azonban ennek esetleges programmossága és a művészet
kárára menő fogyatkozásai nélkül. A regény lefojtott és megoldásra váró kérdéseit az újabb
történelmi események folytán
bizonyos mértékig emlékként
hatnak, ám, ez nem változtat a
műnek etikai és művészi igazságán.
W. Wimberger Anna nevével
a pozsonyi magyar lapok, főként az ottani «Magyar Minerva»
hasábjain találkoztunk gyakran.
Finom hangulatú versek, újabban mélyen járó egyéni novellák és találó, jó megfigyelésre
valló kritikai írások alatt. Az
«Aranykert» — úgy tudjuk az
első nagyobb szabású alkotása —
arányosan érvényesíti W. Wimberger Anna írói erényeit és
értékeit is és kész, kiforrott
művésznek mutatja be a szerzőt.
Az uralomváltozás utáni időkben élő csallóközi faluban megjelenik Vera, a nagyvárosi és
magas
műveltségű
tanítónő
energikus és egyéni alakja. Bizony önmaga lefokozása az, hogy
idejött ebbe az elmaradottnak
látszó falucskába kis parasztgyerkekkel vesződni, amikor külföldön tanult, Münchenben és
tanárnői oklevelet szerzett. Min-

denekelőtt azonban kenyér kell,
nem válogathat és aztán, vagy
inkább : ezenfelül : kötelességet,
iratlan parancsot vél teljesíteni,
amikor elfogadja ezt a szerény
állást. Áldozatot hoz a magyarságért, hogy nem válogat, hanem beleilleszkedik a megváltozott viszonyokba és megáll
az őrhelyén.
A tanítónő kedves és rokonszenves alakján kívül, akit különös melegséggel jellemzett az
írónő, a többiek is valamennyien
élők. Látjuk őket, így elsősorban az intézőéket, a házigazdáékat, a bőbeszédű, de jószívű
és áldozatkész Fazekasnét, s
urát, ezt a kissé régivágású,
becsületes magyar embert, akivel tökéletesen egybehangolódtak, s nem lenne semmi bajuk,
ha a jövendő sorsuk és a gyermekeké nem aggasztaná őket.
Megváltozott alaposan a régi
világ, az intézői portán sincs
már az egykori kifogyhatatlan
bőség. Az agrár-probléma fölkavarja a kis falut. Parcellázzák
a grófi birtokot. A prágai kormányzat ügyesen kihasználja az
emberek földéhségét a politikában : a választáson, készpénznek véve a biztatásokat, siet
mindenki a cseh agráriusokra
szavazni. Az eredmény természetesen elmarad, a földeket idegen telepesek kapják meg. Az
itteniek közül csak a jegyzőnek
adnak, az intézőék elesnek tőle,
sőt még a felsőbbséghez dörzsölődző jegyző besúgása következtében államellenes ügybe is keverednek azért, hogy a grófék
néhány értékét még régebben
kicsempészték Magyarországra.
Az intézőt annyira megrázza a
csapás, ami a várt földdel kapcsolatosan reményei csődjével
érte, hogy szélütést kap és meghal. Nem minden célzatosság
nélkül való rendelkezése a fel18*
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sőbbségnek az, hogy a falubeli
földigénylőknek, mindössze —
temetőhely jut a nagybirtokból. Bogay Dénes állatorvos,
akinek
mélyebb
vonzalmát
iránta Vera is méltányolja, az
újabb mai magyart m u t a t j a .
Családja — itt a faluban tönkrement birtokosok — még görcsösen ragaszkodik a régi hagyományokhoz, ő azonban már
semmi válaszfalat sem érez maga
és a nép között : kész érte mindenre. Eredeti alak Szabados,
a züllésnek indult festő, akit a
falu nyomasztó környezete, az
itteni intelligencia értetlen közönye süllyeszt egyre mélyebbre,
de egy megértő teremtés, Bogay Vilma a családi előítéletekkel dacolva melléje áll és mármár elsikkadt céljai felé indítja.
A regény mellékalakjai is, mint
a plébános, vagy a fukarkodó
iskolagondnok, az orvos, jók, s
találóan, kevés szóval, s nem
ellenségesen jellemzi a szereplő
egy-két szlovák figurát sem.
W. Wimberger Anna Pozsonyban él ma is, ez magyarázza
meg, hogy imitt-amott hangfogót használ. Mindez azonban
sem művészi, sem más szempontból nem válik a regény
kárára, sőt ! A kisebbségi sors
jó iskolája egy írónak. Az«Aranykertet» megjelenése előtt nem
harangozták be különösebben,
szenzációk, lélekzetelállító helyzetek nincsenek benne, de éppen
ezért igazán jó kiegyensúlyozott,
komoly írás. Stílusa ízesen magyar, a tájnyelv is megcsillan
néhol, amit nem minden manapság megjelent hivatott regényről lehetne elmondani. A
csallóközi t á j a t megelevenítő
egyszerű, de artisztikus címlapot Schubert Gyula tervezte.
J. M.

Zichy István gróf: Magyar
őstörténet. Budapest 1939, Magyar Szemle Társ. 78 (2) l.
(Kincsestár 5. sz.)
A Magyar Szemle Kincsestára évről-évre kitűnő népszerű
kézikönyveket ad azok számára, akik a maguk szakirányú
elfoglaltságán kívül az egyetemes t u d o m á n y fejlődése és új
eredményei iránt is érdeklődnek. Zichy István m u n k á j a is
ilyen céllal készült, végeredményben azonban sokkal többet nyujt, mint általánosan ismert és elfogadott nézetek
rövid összefoglalását. Módszerében és eredményeiben egya r á n t új u t a k r a vezet és elsősorban éppen a magyarság eredetével és őstörténetével foglalkozó tudományos körök érdeklődését fogja fölkelteni.
Módszerében ú j utakon indul el, amennyiben nem a
szokásosan felhasznált három
legfontosabb segédtudomány :
nyelvészet, régészet, összehasonlító néprajz eredményeiből
indul ki, hanem az első történelmi adatokból és ezekre mint
alapokra építi azt az anyagot,
amit a segédtudományok szolgáltatnak.
Az ú j módszer új eredményekre is vezet. A mű történelmi adatokból indul ki, már
pedig a történelmi adatok a
magyarság törökös műveltségét, jellegét és szellemi beállít o t t s á g á t tanusítják, tehát a
szerző a magyarság török ere-
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dete mellett foglal állást, a
finn-ugor eredetű magyar nyelvet pedig hosszú egymás mellett
élés és kapcsolat folytán kifejlődött nyelvcserével magyarázza. Az eredet kérdésén kívül
a munka megismertet a magyarok ősi életmódjával, társadalmi
és hadi szervezetével, vallásával, szellemi és testi megjelenésével, őshazájával, vándorlásával és egész ősi történetével, végül mindezen kérdések
részletes irodalmát a d j a .
Dr. Csapodi

Csaba

Tolnai Gábor: Régi magyar
főurak. — (Budapest,
1939.)
A Magyar Történelmi
Társulat
kiadása, 176 l.
Huizingának legszebb lapjai
a X V I I . századbeli holland kultúráról j u t n a k eszembe, mikor
Tolnai Gábor könyvét olvasom
a magyar főúri világról. Nem
mintha Huizinga hatásáról lehetne beszélni Tolnai művében
s nem is azért, mintha a holland és a magyar történész céljai lettek volna. A X V I I . századbeli holland kultúra az egyetemes emberi műveltségnek elv i t a t h a t a t l a n része, eredményei
egy gazdag s virágzó ország, tisza
polgárvárosok és a holland festőművészet ma is előttünk állanak
s Huizingának nem is lehetett
más a feladata, mint nehány
összehúzó szállal hangsúlyozni
a holland kultúra egységét,
megkeresni és megmutatni a
t á j , a vallás, a társadalom vi-

szonyát a kitermelt műveltséghez. Ezzel szemben Tolnai Gábor három század magyar kult ú r á j á b a n keresi azt, amit mint
a főúri műveltség emlékét bem u t a t h a t . Nem kultúrtényeket
magyaráz és viszonyít, hanem
egy inkább csak lehetőségeiben
megvolt magyar főúri kultúra
gyér maradványait keresi. Éppen ez a szegénység és az a
gazdagság az, ami a két író
m u n k á j á t önkéntelenül is szembeállítja. Hiszen mind a kettő
kultúrtörténetet a d : több tudomány részletkutatásaiból igyek
szik felszínre hozni azt, ami a
részletkutatások közben elsikk a d : a művelődést. Igaz, Tolnai
főúri kultúráról beszél, de —
legalább egy századon keresztül
főúri kultúra egyet jelentett
magyar kultúrával s így könyve
mégis csak egy magyar kultúrkorszak nagyvonalú rajza.
Huizinga és Tolnai szembeállításra csábítanak : ott alap
a polgárság, nálunk az arisztokrácia, ott új festészeti stílus
ez eredmény, nálunk «végvári
életforma», ott zavaratalan fejlődéstermészetes hullámhegyekkel, nálunk töredékek és kimagasló egyéniségek — a váltóláz
lázgörbéje. Tolnai tárgya szegényesebb, de egyben izgalmasabb.
Tolnai könyve egy osztályéletforma és egy osztálykultúra
története. Dicsérnünk kell írói
bátorságát, hogy ilyen látszólag
időszerűtlen t á r g y a t választott.
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Mindez azonban csak látszat.
Tolnai tárgya immár befejezett
egész. A külön főúri kultúra,
akár úgy, mint osztálykultúra
fénye Esterházy Miklóssal lezárul — akik esetleg utána jönnek már csak egy epigon-stílus
epigonjai. A magyar főúr hivatása a barokkal befejeződik.
Tolna t e h á t valóban azokra,
akik ma még főnemesi nevet
viselnek, tekintet nélkül írhatta
meg történelmi eszméjét. De
osztálykultúra és osztályéletforma maradna a magyar főúri
kultúra és életforma, ha egy
században, a XVI-ikban nem
ez jelentette volna a magyart
is. A magyar középkori műveltség «kolostori», a humanzimus
pedig «udvari». A XVI. század
magyar kultúrája — Tolnai
megállapítása szerint — legyen
az pártázatos magyar renaissance, históriás ének, vagy bibliafordítás — főúri kultúra.
A következő két századot Tolnai a hanyatló hagyomány korának tekinti, itt már a főúri
renaissance hagyományainak
hanyatlásáról, korcsosodásáról,
elfajzásáról van szó. Ez az út
kivezet a magyar kultúrából,
sőt a magyar történelemből is,
néha szinte családtörténetekbe
ágazik szét. A kultúrának ez a
szociológiai szemlélete — amit
Tolnai könyve eleve feltételez—
nem éppen újdonság. H o r v á t h
János irodalomszemlélete ilyen
szempontok szerint rendszerezte
a kolostori műveltség és a ma-

gyar humanizmus irodalmát.
A korok, vagy kultúrák átnyúlnak egymásba. Egész irodalmunkra is végrehajtotta ezt a
rendszerezést Szerb Antal. Ő találta fel a főúri irodalmat, mely
szintén renaissancetól rokokóig
tart.
Tolnai egy osztály kultúráj á t és életformáját akarta megrajzolni fénykorától hanyatlásáig s ezért udvariatlanságnak
t a r t o m arról vitatkozni a szerzővel, hogy vajjon a X V I . század k u l t ú r á j á t nem lenne-e
mégis helyesebb a protestantizmus szellemében összefoglalni,
melynek a következő századokban éppen úgy meg volt a hanyatlása, mint a főúri renaissancenak. Hiszen nem a századon, hanem a főurakon van a
hangsúly. Mégis, nem hiszem,
hogy az egész XVI. század kult ú r á j á t meg lehet magyarázni
a főúri renaissanceszal. A főúri
udvar mellett legalább olyan
fontos szerep játszik a prédikátor, akit nem feltétlenül támogat a főúr s akinek fogalma
sincs renaissanceról, vagy a
maga részéről mélyen elítéli ezt
az életformát. S végül a protestantizmus ott is gyökeret
verhetett és kultúrát terjeszthetett, ahol a főúri renaissancenak nem volt már t a l a j a : a
hódoltsági részeken is. Már Mátyás korában kettészakad, helyesebben társadalmilag szétválik a magyar kultúra — ez
a folyamat csak folytatódik a
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következő századokban s hogy
egészen más irányban haladnak,
arról éppen Tolnai könyve győzi
meg az embert. Nem tulajdoníthatunk különös jelentőséget
a könyv nehány t ú l z á s á n a k :
a históriás énekmondást talán
erőszakolt a főúri kultúra számára kisajátítani s a hanyatló
hagyomány korában még túlzott fontosságot tulajdonítani a
főúri életformának akkor, mikor
a barokk középpontjába állítja.
Az iskoladrámák néhány arisztokratikus gesztusa nem elég,
hogy ezt a m ű f a j t , a barokk
központi m ű f a j á t , szinte lefoglaljuk a főúri kultúra számára.
Általában a «hanyatló» hagyomány» korából inkább a kiemelkedő
hagyományőrzőket
tárgyalja, Zrínyit, az erdélyi fejedelmeket, ellenben nem emelkedik ki annak a főúrnak az
alakja, akiben hanyatlani kezd
a hagyomány. A Zrínyiek és
az Esterházyak között hiátusz
van, amit a szerző hasztalan
igyekszik a barokk általános
rajzával kitölteni.
A «történetírás» ma nem is
a legutolsó sorban stílusprobléma. Tolnai műve is érdekes
kísérlet a különböző részletkutatásokból származó adatok
egyensúlyozására. Tolnai maga
is elismeri azokat a nehézségeket, melyek a részletkutatások
egyenlőtlenségéből adódnak. —
A szellemtörténeti stílus, —
ahogy azt az irány mesterei
és nem a sarlatánai értik —

adatokkal dolgozik. Az adatok
gyakran idézetek. Egy ilyen
átfogó munkában azonban mindkettővel mértékletesen
kell
bánni. Tolnai még gyakran túlzásba esik s feleslegesen is
n y u j t , a tárgyhoz szorosan oda
nem tartozó adatokat. Különösen fárasztó és zavaró az a
szokása, hogy fiatal íróként sűrűn á t a d j a a szót «tekintélyeknek», akkor is, mikor nem különösen lényeges az, amit mondanak. Ez az idézgetés már
nem is módszertani, hanem irodalompolitikai jelenség. Az ifjú
szezrő mintegy tisztelete jeléül
idézi tekintélyesebb tudósok szavait. Az ilyen idézés helyénvaló,
ha hosszabb, vagy valóban
frappáns részletekről van szó.
Tolnai idézeteinek fele nyugodtan elmaradhatott volna.
Huizingához való rokonitással kezdtem : nem végezhetem
aprólékos gáncsoskodással, hiszen a munka sokkal többet érdemel. Ha helyenkint ellentmondást váltott is ki belőlem
egyik-másik általánosítása, ki
kell emelnem mégis azt a biztonságot, mellyel az egész fejlődésen keresztül megtalálta a
vezető szálakat, ki kell domborítani azt a szeretetet, mellyel
a főúri életformát megrajzolta.
Nehány különösen lebilincselő
részletét külön meg kell említenünk : a X V I . századbeli főúr életmódjának rajzát, a históriás énekköltés méltatását, vagy
a késői barokk főúr kultúrájá-
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nak bemutatását. A könyv ízléses kiállítása, nagyszerűen összeválogatott képanyaga és finom
borítólapja is a szerző ízlését és
körültekintését dícséri.
Sárkány

Oszkár

Kézdy Vásárhelyi Zoltán : A magyarok útja Indiától Pannóniáig.
(Magyar őstörténelmi tanulmány
a művelt közönség számára. Budapest, 1939. 183 l., 1 térk.)
A magyarság őstörténete mindig izgatta a közvélemény fantáziáját, de ma talán az eddiginél is nagyobb érdeklődés fordul
nemzetünk eredete és őshazája
iránt. Ez helyes is volna, hiszen
az őstörténet szervesen hozzátartozik a történelmi műveltséghez és ezáltal a magyarság igazi
mivoltának, nemzeti egyediségének megismeréséhez. Sajnos,
a nagyközönség a történelemmel
is némiképen úgy van, mint az
orvostudománnyal, szívesebben
hallgat népszerű tanácsokra, dillettáns művekre, mert azok valahogyan közelebb állnak hozzá,
romantikusabbak,
kevésbbé
idegenszerűek, félelmetesek a
komoly szakemberek tudományánál. Az őstörténelemmel kapcsolatban hozzájárulnak ehhez
a felszín alatt lappangó turanista vágyálmok, amelyek komoly politikai műveltség híján
délibáboktól várják nemzetünk
sorsának jobbrafordulását.
Nehéz történelmi időkben
kellemes narkotikumul szolgálnak azok a fantázia-szolgáltatta
elképzelések, amelyek a világ
minden nagy alkotását : sumir,
babilóni, görög, perzsa, amerikai
indián és minden más kultúrát
a magyarság őseinek és rokonainak tulajdonítanak. Csakhogy
ezek a szép narkotikumok is a
«magyar áfiumok» közé tartoz-

nak, elaltatják könnyenhívő lelkünket éppen akkor, mikor a
legtisztább látásra, felelős realizmusra volna szükség.
Ezeknél az okoknál fogva
kell megemlékeznünk
Kézdy
Vásárhelyi Zoltán munkájáról
is. A szerző nagy jóakarattal,
ugyanolyan fáradságos munkával és igaz magyar faj szeretettel
írta meg munkáját. Sajnos, munkája esetleg a célzottal éppen
ellentétes hatást fog elérni : nemzetének nem javára, hanem kárára szolgálhat. Célja a nagyközönségben érdeklődést kelteni
a magyar őstörténet iránt és a
«hivatalos» tudomány által elhanyagolt utakra fölhívni a figyelmet. Munkája azonban végeredményben nem más, mint
szakemberek
és
dilettánsok,
száz év előttiek és maiak munkáinak kritikátlan egymáshoz
illesztése, természetesen mindenhonnan azt a részt veszi ki,
amely elképzelésének megfelelni
látszik. Minden félig sem bizonyított vagy egészen téves állítást készpénznek vesz, amely
valaha szumirokat, etruszkokat,
baszkokat, hikszoszokat, hetitákat, pártusokat, jazygokat kapcsolatba próbált hozni a «turáni»,
«szkita» népekkel, ami nem is
olyan nehéz, hiszen ezek a fogalmak egyáltalán nincsenek
meghatározva, népszerű könyvek minden népet habozás nélkül be tudnak vonni e fogalom
köre alá.
Nem az a hibája, hogy a
megszokottól eltérő nézetek mellett foglal állást, hiszen sokszor
adtak már új gondolatokat nem
céhbeli tudósok, hanem a nyelvészeti és történelmi módszerek
nem ismerése és a kritikai érzék
hiánya, amely megelégszik azzal,
ha valamit valahol nyomtatásban lát és nem vizsgálja meg,
hogy nem tudatlan fantasztá-
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val áll-e szemben, aki csak hibás
alapokat szolgáltat további teóriák építgetése számára. Nyelvészeti bizonyításokhoz pedig
rendkívül alapos tudományos
módszertani készültség, sok tudós-generáció vállvetett munkája eredményének
ismerete
kell; ahhoz nem elég néhány,
sokszor nem lényeges szónak
véletlen egyezése, hanem csak
komoly nyelvitörvény szerűségek, mert különben semmi sem
egyszerűbb, mint bármely két
nyelv közeli rokonságának kimutatása.
Nem e lap hasábjai valók
arra, hogy hosszadalmas történelmi vagy nyelvészeti kritikákkal cáfoljuk meg a szerző állításait, annál is kevésbbé, mert
a szerző maga sem törekszik
tudományos babérokra, hanem
inkább a nagyközönség, elsősorban az ifjúság figyelmét
akarja új utakra fölhívni. Ezért
mi is sorainkkal éppen a nagy
közönséget akarjuk óvni attól,
hogy elfogadjon tudományosan
rég megcáfolt, vagy pedig sohasem bizonyított, legjobb esetben még egészen kétes állításokat. Nemzeti szempontból sem
hisszük erősítőnek, ha az a téves
nézet gyökerezik meg, hogy a
magyarság ősei öt-hatezer évvel
ezelőtt minden kultúra megalapítói voltak, a művelődés
vezetői, mert akkor egész ezeréves dicsőséges nemzeti történelmünk nem volna más, mint
szánalmas dekadencia, másrészt
pedig elaltatna a ködös multon
való merengésben. Nekünk pedig
nem álmodozásra van szükségünk, hogy igazi magyar multunk szerves folytatásaként,
minden erőnket
megfeszítve
nemzetünket «a szellemharcok
tiszta sugaránál emeljük oly magasra, mint lehet».
A szerző pedig szerény néze-

tünk szerint sokkal nagyobb
szolgálatot tehetne nemzetének,
ha azt a nagy energiát, óriási
munkateljesítményt és igaz magyar érzést, amellyel mindenkinek őszinte rokonszenvét érdemelheti meg, más téren gyümölcsöztetné, valóban a magyarság
javára.
Dr. fehéregyházi

Csapodi

Csaba

Koroda Miklós : A világ csak
hangulat. (Regény, Singer és
Woífner kiadása.)
A regény alcíme szerint :
«Reviczky Gyula életének regénye». Magam is így fogalmaznám meg ezt másként :
A költő életének regénye. Mert
bármennyire is tökéletes illúziótkeltőn, érdekesen és törés
nélkül vetíti elénk a «fin de
siêcle» Magyarországának és még
inkább lassan európai fővárossá
izmosodó s lomhán magyarrá
asszimilálódó
Budapestjének
hangulatát, ízeit és színeit a
szerző, mégis mélyebb és igazibb értelmezésben mindez csak
keretnek alkalmas, amelyen belül egy költő csendes tragédiája
végbemegy. Mindentől elvonatkoztatva : bármennyire is húsés vérből valók az alakok és elevenség izzik a miliőben, a regény mégis csak személytelen
és időtlen. Nem fontos, hogy az
átlagolvasó megérezze ezt, de
a regény : a költő regénye. Regény, korrajz, kicsit vádirat.
Összemosódnak a határok. Igazi
írónál — már pedig Koroda
Miklós a vérbeliekhez tartozik — ez nem hiányosság, sőt
előny, mert nem nyomorítja
meg mondanivalóját. S így érthető meg, hogy amikor a félmultat példázza, tulajdonképpen
a mának szól.
A harmincas években járó
nemzedék még kapott valami
kóstolót a végvonaglásában a

282
világháború első ágyúlövéséig
nyúlt nyugalmas polgári liberalizmus úgynevezett «aranykorából». Emlékszünk a kivilágos-kivirradtig tartó megyebálokra, gyermekszemünkben felködlenek az utolsó hold föld
árát a torkukon leöblögető
dzsentrik, hallottuk a piros és
a zöld toll választási harcainak
korteslármáját, ültünk homályos, nippekkel telezsúfolt szalónban és faltuk titokban a
petróleumlámpa zöldes fényénél a magyar és a külföldi klaszszikusokat, gyermekéveink első
szenzációja a villany volt. Reviczky Gyula idejében még «in
floribus» erejének teljességében
lüktetett ez a korszak, s e
könyvet elolvasva, az az érzésünk, mintha nemrég elköltözöttet keltegetnénk.
Nem kell különösebben az
irodalomban jártasnak lenni —
és különben a regény lapjairól
is megsejthető ez —, hogyan
jutott az író e témához és az
anyaghoz. Édesapját, Koroda
Pált életében atyafiság és azon
túlmenően meleg barátság fűzte
Reviczky Gyulához. Reviczky
verseit a remekírók kiadásában
ő rendezte sajtó alá és látta el
előszóval. De annyi értékes feljegyzés, adat birtokában volt,
hogy ezt nem szoríthatta bele
néhány oldalas előszóba — s
ettől eltekintve, a háborúelőtti
időszak sem kedvezett a tökéletes őszinteségnek — és így
maradt ez a nagyértékű relikvia-gyüjtemény fiára : Koroda Miklósra. Koroda pedig
szellemileg pompásan kamatozt a t j a az «apai örökség» talentumait. Az ilyen regények megírása a felületesek előtt látszólag
könnyűnek tetszik, ám, igaziból
próbája az írói tehetségnek.
Nem elegendők pusztán az adatok, bánni kell velük. Az adat-

halmaz magában véve csak
káoszt és homályt jelent, ha
hiányzik a mesteri rendszerező
kéz és igen sokszor súlyával
agyonnyomja a kontárt. Koroda
Miklóst azonban nem kell ettől
félteni. Nem mond sem többet,
sem kevesebbet, éppen annyit,
amennyit kell. Ösztönösen bánik költő-főhőse egyik versében
emlegetett «érzékeny művészi
mérleggel», amely «porszemtől
is félrebillen». Igy nem vét sem
a tények hűsége, sem az esztétikum ellen, ha talán elhallgat
vagy lehalkít valamit. Igy csak
íróművész t u d j a összehangolni
a kettőt : valóságot és költészetet és fölényesen uralkodni
az anyagon és a mondanivalón.
A regényben lekerül az eddig
szemérmesen őrzött fátyol Reviczky, e szelíd és mindig magányos költő életéről. A felvidéki vitkóci kúriától az Üllőiúti klinikáig harmincnégy évet
haladt ez az élet, amelynek futásában csupán néha szakította
meg a nyirkos és szürke félhomályt a napfény diadalmas
felszabadító melege. A büszke
és tékozló bécsi udvari gárdista
és Don Juan-kodó vidéki földesúr, Reviczky Kálmán és az odaadó, alázatos tót szolgáló, Balek
Veronika fia. Hiába kap nevelőanyjában, Zmeskál Judithban
olyan pártfogót, aki áldozatos
anyai szeretettel próbálja jóvátenni a kezdeti hibát, a fiú örök
szomorúságra teremtődött és
minden ellene esküszik ; sorsa
hányattatás nélkül ne legyen.
Nevelőanyja örökbe fogadja, birtokát : két falut reáhagyja, de
— és mennyire jellemző ez az
akkori patriárkális nemtörődömségre — az örökbefogadási szerződést elfelejtik bemutatni illetékes helyen, a gyámul maradt
apa lelkiismeretlenül elherdálja
a birtokokat. S az úrnak, Re-
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viczkynek nevelt fiú éppen húszéves korában apátlanul, anyátlanul döbben reá mostohája kegyetlen szavaiból a valóságra.
Nem Reviczky, csak Balek
Gyula, vagyona pedig, az úgynevezett «apai örökség», egy címeres pecsétnyomó és más jelentéktelen relikviák. A Reviczky név viseléséhez ugyan
jogot kap, lelki sérülése azonban nem gyógyul be. Húsz évig
játszottak vele, nevelték olyan
életre, amiből immár nemcsak
anyagi körülményei, hanem ébredező hivatása is kizárják. A vidéki rokonoknál való hányódást
a könnyelmű apa halála után a
pesti nyomorúság sötét évei követik. Reviczky Gyula készpénznek vett — s melyik kezdő
fiatal költő nem tenné az ő helyében? — egy jóakaratú vállveregető szerkesztői biztatást,
s Pestre jön. Az irodalomnak
és az irodalomból akar megélni. Természetesen napról-napra
egyre mélyebbre zuhan, többet
csalódik. A Parnasszus kapuit
öblös bőrfotöjbe belehájasodott
nagy tekintélyű szerkesztők őrzik és nemhogy följebb nem engedik, de még szalonnára, kenyérrevalóra is csak szűkösen
jut. Ekkor írja meg a «Bábel»
keserűségtől csorduló sorait Budapestről, majd elmenekül vidékre neve- lősködni. Két évet
tölt Dentán, megismeri Emmát,
ezt a jómódú és nagyműveltségű,
korának minden erényében és hibájában dús úrikisasszonyt, de a
kétesztendő bájos és fehérszerelmi
idilljei után — egyetlenegyszer,
búcsúzáskor csókolta meg Emmát — újból Pestre jön. Gyűlöli
és vágyik utána, mert ez az érvényesülés központja. Több siker hull már feléje, szerkesztőségi asztalt is kap, mindez azonban még mindig kevés. Polgárosodásában nem telik többre sivár

albérleti szobánál, s arról, hogy
külföldre juthasson tanulmányútra, álmodozni sem mer. A Petőfi-, Arany-féle népies korszak
már elvirágzott, Arany János
maga is rideg visszavonultságban él, de a hagyományokból
tovább híznak az élelmes epigonok. Dalokat «zengenek» az árvalányhajról, a csárdáról, egy
véglegesen letűnt «világ rekvizitumairól, de nem érzik meg
nyugat felől az «új szelek» jöttét
arcukon és az sem hat eldugult
fülükbe, amit a Szép-utca sarkán lévő «Kammon»-kávéház
asztalánál Reviczky és lázadó
társai diskurálnak. Neveket mondogatnak : Beaudelaire, Maupassant, Lecomte de Lisle, Verlaine, lázasan kigyúl az arcuk,
főként a Gyuláé. De nem jut el
sem a «fény városába,» Párisba,
a derűs Itália kapuja sem nyílik
meg előtte. Sarka alá teperi az
a henye «harminc millió magyart» emlegető, s ugyanakkor
magyarokat kivándoroltató optimizmus és szemlélet, amely később Adyra sütött bélyeget.
Reviczky igazi költő volt, megérezte e dúsnak látszó és mégis
terméketlen korszakban a rothadás csiráit, de elesett. Sem a
lelke, sem a fizikuma nem bírta
el a terhet. Még a szerelem
is alig-alig enyhítette. Egyegy lámpalecsavarással végződő
halk szerelmi tableau. Emmától
egyetlen, fanyar ízű csókot kapott, fiatal élete végén pedig
Jászai Mari szerelme melegítette. De az egyetlen valaki
mégis, akivel lelkileg és testileg
egybehangolódott, egy Pesten
hányódó angol táncosnő volt,
a «predita», aki miatt a költőre
is «pereat»-ot kiáltott az álszent
és nyugalmasan emésztő századvég. A két kiközösített megértette egymást. Reviczky neve a
századeleji «rehabilitáció» után
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újabban, mintha félhomályba
került volna. Ez a regény újra
felfedezi és igazságot szolgáltat
neki, aki több volt, mint a «nők
kedves poétája». A költő regénye — írtam az elején, s most
megint helyesbítem — a magyar
költő regénye. Mert nálunk sötétebb ez a sors egy árnyalattal.
A regényben háttérbe szorulnak
az adatok, az író eggyéforrósodik a mondanivalóval, s ő sír
és izzik Reviczkyvel s mögötte.
Ezért jó regény és távoli szép
perspektívákat nyujtó mű ez.
Költő írta a költőről.
Mihály

László

Hunyady Sándor: Jancsi és
Juliska. (Regény.
Athenaeum.)
Nem azt a H u n y a d y t ismerjük meg ebből a könyvből,
akit eddigi jó írásai után megszerettünk. Könnyű fajsúlyú
kis írásművecske ez, olyan «à lá
Szomaházy». Majdnem a «Mese
a varrógépről» és a «Lila test,
sárga sapka» évjáratából való.
Nem volna azonban igazságos,
ha eltekintenénk a különbségtől. Boldogult Szoma mester
benne élt az írásaiban, sőt mi
több, hitt is nagyszerű voltukban, H u n y a d y ellenben magasan fölötte áll ennek a kis
regénykének, sőt legjobb dolgait is félvállról nézi. És annak
ellenére, hogy kissé «félkézzel»

írta meg ennek a munkának
folytatásait, pompás és találó
megjegyzéssel állítja az olvasó
elé a színházi világot és a
drámaíróvá átminősülő közírót
(mintha egy magasabb rangosztályba lépne !), aki a szokványdaraboktól eltérően mindj á r t első intrádára komoly orvosi problémát akar darabjában feldolgozni és minden igyekezettel azon van, hogy az ő
m u n k á j a ne is hasonlítson a
szériában f u t ó darabok «Jancsi
és Juliska» problémáihoz. De
minden erőlködése ellenére is,
darabja nem t u d j a elkerülni
ezt a végzetet, mert az intézmény kényszere, a színpad zárt
és elkülönült világa v á l t o z t a t j a
meg mondanivalóit a maga szabályai szerint és a szerző a
premier u t á n azon veszi észre
magát, hogy pontosan Jancsi
és Juliska meséjét írta meg,
sőt mi több, még hősének és
hősnőjének a neve is az.
Ennyi a mag és ez H u n y a dyra vall. De a híg oldalak, a
túlságos könnyedség és a sok
papírosalak, bizony akaratlanul
is Szoma mestert j u t t a t t á k
eszünkbe, akit pedig annakidején nagy kéjjel csépeltünk
és csepültünk. Majthényi György

