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Talán másnak is föltűnt a hetvenes években a fiatal prózaírók 
vonzalma a századelő' e ködlovagjai iránt. E fiatalság vonzalma oly erős 
irántuk, hogy az alkotások is emlékeznek a ködlovagok műveire. Kézen-
fekvő e kapcsolat magyarázata. Megint az érzékenység, a nosztalgia 
ideje jött el, a válság tünetei mutatkoznak. Ismét a lótás-futás és az 
életforma-tradíció összhangtalansága, az életvitel aritmiája foglal-
koztatja a fiatalt, aki „csak író" akar lenni, mert „csak í rónak" lenni is 
szerep, s úgy lehet, hogy időszerű szerep. Félő azonban, hogy a 
ködlovagokat, ha jobb idők jönnek egyszer, ismét elfeledjük. El, mert 
most se jutunk odáig, hogy igazán identifikálni lehessen őket, meg kései 
utódaikat. Azt akarom mondani, irodalmi kultúránk érdeke volna, hogy 
ezt a fajta irodalmat a közönséggel is megismertessük. Hátha fogéko-
nyabbak vagyunk már a „csak íróra", annak művére. Megismerésük 
ugyanis abban segít bennünket, hogy felismerjük végre, a lélek benső 
káoszának a kutatása, a láz identifikálása közelebb visz annak megérté-
séhez, hogy kívül van a magyarázat. 

ВАТА IMRE 

A KÉT CHOLNOKY 

Irodalomtörténetírásunk máig sem tisztázta megnyugtatóan a 
századforduló, századelő íróinak értékrendjét, helyüket a magyar és a 
világirodalom folyamatában. A konzervatív ízlés diktálta szemlélet a 
romantikától az úgynevezett „kritikai realizmus" irányába mutató 
Jókai-Mikszáth-Móricz vonalban jelöli meg a magyar próza f ő irányát. 
E szűken, dogmatikusan értelmezett realizmus koncepció kiszorít a 
magyar irodalom főáramából, a perifériára, az egzotikum világába utal 
olyan rangos írókat, akik világirodalmi mércével mérve is jelentőset, 
újat, maradandót alkottak. Ezért nincs Krúdy Gyuláról még mindig 
megnyugtató értékítélet, Csáth Géza, Színi Gyula, Cholnoky Viktor, 
Cholnoky László pedig csak a „futottak még" között szerepelnek. 

Megmerevíti, sematizálja e szemlélet a „fő vonalhoz" sorolt írók 
képét is. Lehangolóan példázza ezt az 1979-es Móricz-jubileumi év 
ünnepségsorozata: kiderült, nem tudunk mit kezdeni legnagyobbként 
számontartott huszadik századi prózaírónkkal, ha a világirodalom kora-
beli áramlataival szembesítjük. Nem Móricz nagysága okán, hanem a 
róla rajzolt, egyoldalúan orientáló, csak a társadalmi, politikai vonat-
kozásokat szem előtt tartó, egyszerűsítő kép miatt. Égetően szükséges 
felülvizsgálni eddigi értékítéleteinket, árnyaltan, sokoldalúan elemezni 
íróink alkotásait, mert más ezt nem végzi el helyettünk. Elengedhe-
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tetlen, mert a világirodalom jelenségeit tanulmányozó, nem elsó'sorban 
magyar írókkal foglalkozó, esztéták, irodalmárok átveszik az általunk 
megrajzolt, leegyszerűsített képet, és azt összevetvén a nagy kortárs 
világirodalmi jelenségekkel, könnyűnek találják íróinkat. így terjed a 
babona a korszerűtlen, tizenkilencedik századi módszerekkel dolgozó 
Móricz Zsigmondról, amit még Bori Imre is lényegében elfogad. Bori 
ugyanis zsákutcának tekinti a magyar irodalomban a Jókai-Mikszáth 
vonalat, ezéu ' problematikus szerinte „Móricz Zsigmond irodalom-
történeti helye [ . . . ] s válik mind problematikusabbá a jövó'ben." (Bori 
I: Fridolin és testvérei. Újvidék, 1976. 10.) 

Ha nem értünk is egyet Borival Móricz helyének megítélésében, az 
általa kívánt igény kétségkizáróan helyes. Nem lehet a magyar irodalmat 
a kortárs világirodalomtól függetlenítve, elszigetelten vizsgálni, még 
külön kelet-európai-, közép-kelet-európai modell alapján sem. Nem 
szabad figyelmen kívül hagyni, periférikusán kezelni olyan írókat, akik 
több-kevesebb sikerrel, de megkísérelték át törni a hagyományos szem-
léletmódot, új utakkal, módszerekkel kísérleteztek. Egybeesnek ezek a 
próbálkozások a művészi látásmód világszerte végbemenő' átalakulásá-
val, kezdeményezői, jelentős állomásai a huszadik századi korszerű 
művészetnek, irodalomnak. Nevezhetjük e kort szecessziónak, Jugend-
stílnek, Art Nouveaunak, Modern Stylnak — egyre megy: a lényege, 
hogy ide nyúlik vissza minden jelentős művészi kezdeményezés. „Én is 
a Modern Styl szülötte vagyok" - vallja magáról a francia avantgard 
kiváló képviselője. Louis Aragon. (Előszó Guerrand, Roger H.: L'Art 
Nouveau en Europe. Páris 1965. című könyvéhez) 

E kor, a magyar szecesszió szülöttei a Cholnoky fivérek: Cholnoky 
Viktor és Cholnoky László. Irodalomtörténetírásunk, kultúrpolitikánk 
egyiket sem méltatta érdemei szerint. Cholnoky Viktor műveiből a 
felszabadulás óta csak egy válogatás jelent meg (Trivulzio szeme - A 
kísértet. Bp. 1980.), Cholnoky László műveiből két válogatás. (Prikk 
mennyei útja. Bp. 1958. összeállította és az utószót írta Galsai Pongrác; 
Piroska. Bp. 1971. A szöveget gondozta és a tanulmányt írta Vargha 
Kálmán) Elmaradt életművük érdemei méltatása is, e téren mindössze 
Rónay György, Galsai Pongrác, Bori Imre és Vargha Kálmán 
kezdeményezéseit említhetjük. 

Legértőbben Bori Imre elemzi műveiket, a két Cholnoky fivér helyét 
ő kísérli meg kijelölni irodalmunk folyamatában. Megállapításai átgon-
doltak, jórészt helytállóak, ha szemléletének egyes pontjai vitára kész-
tetnek is. Bori az avantgard felől közelít íróinkhoz, értéknek csupán 
azon új vonásokat látja, melyek az avantgard felé mutatnak, a hagyomá-
nyos, sajátosan magyar mozzanatok, ízek, színek iránt kevés megértést 
tanúsít. Szólnunk kell erről, mert nem egyéni ízlést tükröz, mind 
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szélesebb körben teqedő tendencia ju t benne kifejezésre, az ti., hogy a 
magyar irodalom provinciális, tempóvesztett, utána kullog a nagy 
nyugati irodalmaknak. 

Cholnoky Viktor az elsők egyike a magyar prózában, aki nem 
elégszik meg a felszíni jelenségek külsődleges ábrázolásával, lehatol a 
lélek mélyrétegeibe, s ott olyan igazságokra bukkan, melyek igazabbak 
a látszatigazságoknál. „Hát van igazi író és van igazi művész - írja a 
Tartini ördöge című novellájában - , aki nem a saját lelke kísérteteit 
rögzíti meg? írónak, művésznek gondolod azt, aki nem a saját lelke 
borongásából, sötét mélységeiből hoz fel új alakokat, hanem a világ 
sablonjait írja valamelyes stíluskészséggel? " 

A nietzschei „Az egész nem egész többé" tragikus életérzést éli át 
Cholnoky is, melyet Ady így fogalmaz meg: „Minden egész eltörött". A 
széttöredezett, részekre hulló világ lehetetlenné teszi az extenzív külső 
ábrázolást, a huszadik század művésze számára két lehetőség kínálkozik: 
a teljes objektivitás, tárgyiasság (erre törekszik Babits, Csáth Géza és 
mások), vagy a felfokozott szubjektivitás (ezt követi Ady, Krúdy és a 
Cholnokyak is). 

A szubjektivitás, a befeléfordulás a művészetet a lírához közelíti, a 
külső világ tárgyias ábrázolásával szemben előtérbe kerül a költőiség. 
Szükségszerűen megnő az intuíció, az ösztönösség szerepe az alkotás-
ban, a művész nem ábrázol, hanem „ébren álmodik", ehhez viszont 
felfokozott idegállapotra, neuraszténiára, vagy mesterségesen előidézett 
mámorra van szüksége. Thomas Mann Doktor Fausztuszíban 
Kretzschmar így oktatja ki Zeitblomot, amikor az Adrian Leverkühn 
egészségéért aggódik: „Hja, kedves barátom [ . . . ] , ha maga az egészség 
bajnoka . . . hát annak bizony vajmi kevés köze szellemhez, művészet-
hez, sőt: bizonyos tekintetben ellentétben áll vele; annyi bizonyos, 
hogy egyik a másikkal sohasem törődik valami nagyon." „Ne rösteljen 
csecsemő lenni - ajánlja Ady is Juhász Gyulának. - Rúgjon, ordítson, 
reszkessen, kísérteteket lásson, gügyögjön, bocsássa, ejtse vissza magát a 
mi gyermekkorunkba, amely olyan ideges, beteg volt, mint a felnőtt-
ségünk, de szentebb és feltétlenebb." (Ady levele Juhász Gyulához. 
1905. \júl. 30.1) A művésznek az ördöggel kell szövetkeznie, hogy 
alkotni tudjon. Ez a Fauszt-probléma foglalkoztatja Thomas Mannt is 
(már a Tonio Krögerben felveti, majd később egész könyvet szentel 
neki, a Doktor Fausztuszt), s Federico Garcia Lorca is beszél a diabo-
likus hatalomról, a „duendé"-ről, mely igazi művészet esetében művészt 
és műélvezőt egyaránt hatalmába kerít. 

Cholnoky Viktor komolyan vette az ördöggel kötött szövetséget, 
egész életét erre tette fel. „Nagyobb kín és nagyobb gyönyörűség 
nincsen a szülésnél - magyarázza a Tartini ördögében Bálint a „már-
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már európai hírűvé váló író, Laád Bulcsú orvosprofesszornak. -
Vadabb, tehát igazabb kívánság nincsen a szülés, az újat alkotás, a 
teremtés vágyánál. Aki ezt nem érzi magában, az vagy dárdás vagy 
rézöntő. Aki pedig érzi magában, és itt a baj . . . 

- Nos, mi a baj? - kérdezi a doktor . 
- Annak ördögének is kell lennie. Boldogok, akik a velük született 

neuraszténia segítségével tudják meglátni a kísérteteket. Én nem tudom 
másképpen, csak úgy, ha a degeneráltság és neuraszténia ördöge helyett 
ezt a jó öreg sárga ördögöt (ti. a rumot! K. A.) szedem magamba ( . . . ] 
az ördög elment Tartinihez, de nem jön el hozzám. Tehát én megyek el 
érte." Valóban - a kortársi vallomások szerint - Cholnoky csak alko-
holos hatás alatt tudott alkotni. „Tökéletes józanon — amint Galsai 
Pongrác írja - ritkán lehetett látni. De részegen sohasem." (Galsai 
Pongrác: Társtalanok. Pécs 1957. 14.) 

A kritikák egybehangzóan „különös ember"-ként jellemzik. Valóban 
különös látomásai voltak, nem az emberek között, magateremtette 
álomvilágban élt. „A sötétségnek ebben a huszadik századában kigyel-
med szellemekkel társalog - írja közeli lelki rokona Színi Gyula - , 
kísérteteket idéz, odahaza van mind a humaniórákban, mind a fizikai 
t u d o m á n y o k b a n . . . " (Nyugat 1911. II. 1107-8.) Hallatlan tudását, 
tájékozottságát sokan megbámulták, a tudomány minden területén 
jártas, igyekszik magába szívni mindent, amit az emberi tudás felhalmo-
zott. Nemcsak a novelláiban annyit idézett ókori-keleti világot, vagy a 
középkort ismeri tüzetesen, jártas a keleti nyelvekben is. (Műveiből vett 
idézetekkel dokumentálva mutatta ki Zsoldos Jenő, hogy jól ismerte az 
óhéber nyelvet.) De van érzéke a természet szépségei iránt is - ebben 
Vajda Péter rokona. Azok közül való, „akik - Zsoldos Jenő szavait 
idézve - észreveszik a falevél architektúrájában is a művészetet, felfe-
dezik a darászfészek rendszerében a tudományt és meglátják a hangya-
bolyban is a szociológiát." (Zsoldos Jenő: Cholnoky Viktor és a sémi 
kultúra. Bp. 1936. 3.) Ez a természetcsodálat, miként a kelet világához, 
az ősi mítoszokhoz fordulása is egybeesik a szecesszió törekvéseivel, 
sajátos világlátásával. 

Cholnoky Viktor vérbeli novellaíró, rendkívüli műgonddal dolgo-
zott, szépirodalmi köteteinek száma mindössze féltucatot tesz ki, alig 
többet termékeny írók egyévi termésénél. A veszprémi születésű dzsent-
rifiú a Dunántúl lankás tájainak hangulatát, illatát, levegőjét hozza ma-
gával a századfordulón a fővárosba, ahol újságírói robotban morzsolja 
le életét 1912-ben, negyvennégy éves korában „végelgyengülésben" be-
következett haláláig. Első novelláskötete a Füstkarikák még a jubileum 
évében megjelent, s majd másfél évtizedre rá, 1910-ben hagyja el a 
nyomdát legjelentősebb, gondosan megszerkesztett köte te , a Tammuz. 
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A Tammuzhan Cholnoky Viktor művészetének minden lényeges 
vonását fellelhetjük, ciklusaiban kibontakoznak az egész életmű fonto-
sabb témakörei. E kötet kapcsán vetődik fel — Bori is felfigyel rá -
Cholnoky művészetének, írói világképének érintkezése, párhuzama a 
Thomas Mann-i, ill. a Kaffka i világképpel, rokonsága a modern próza 
legújabb vonulatával. A köte t első ciklusa a Kísértetek az írói látás-látta-
tás, ábrázolás-vízió, álom-valóság egy-egy aspektusába enged bepillan-
tást. Mű és valóság, látszat és lényeg különös, nemegyszer irreális, 
misztikus viszonyának lehetünk szemtanúi. 

A címadó novellában, a Tammuzban pl. Beid Alnisszor akkád har-
cost elhozza a vágya az Eufrátesz melletti Su-ánna városába, Tammuz 
Napisten szentélyéhez, s mikor megérkezik, fáradtan esik le a lováról, és 
elnyomja az álom. Eddig a történet reális, következik az álom: megjele-
nik Tammuz. Csakhogy Cholnokynál álom és valóság helyet cserélnek, 
amit eddig elmondott mítosz, az írói fantázia szüleménye, s az az igaz, 
amit az álombéli Napisten mond Beid Alnisszornak: „Örökkévaló 
vagyok, azért műiden tudok lenni [ . . . ] Voltam mindig, mert én vagyok 
az örökkévaló, a Nap. Ha jön a jövő, elviszik innen a majd megerősödő 
népek az én tiszteletemet [ . . . J Minden vallás, és minden bölcsesség 
énbelőlem fog kisarjadni. Mert én vagyok a legfőbb igazság is, amelyet 
egykor — haj Beid Alnisszor, hol leszel te már akkor! — kétszer 
kettőnek fognak nevezi . . ." Támmuz tehát az emberiség fejlődését, a 
jövőt rajzolja fel a nomád akkád harcos előtt, amely az író életében már 
múlt, így a mítosz az irreális, az álom a valóság. 

Másik novellája, az Olivér lovag a magyar középkorba vezet vissza, 
színtere Cholnoky szeretett szülőföldje, a Dunántúl . Magja reális: vélet-
lenül egy napon hal meg Olivér lovag és ősellensége, Bulcsú veszprémi 
püspök. Az író azonban az eseményt körülfonja népi hiedelmekkel, 
babonákkal és a fantasztikumba növeszti át. Olivér lovag egy életen át 
készül leszámolni a családját vagyonából kifosztó veszprémi püspökkel, 
hun kutyáit egész nap idomítja, hogyan ugorjonak a püspök torkának. 
Bosszújában a halála sem akadályozza meg, Lökös molnár félrészeg, 
féléber látomásából értesülünk róla, hogy halála után éjfélkor oszlásnak 
indult testéből tépdesett húsdarabokkal csalogatja hun kutyáit a püspök 
ellen. Másnap Bulcsú püspököt halva találják. 

A fantasztikumot már kiemelve az anekdotikus formából az 
abszurdba növeszti a Nehusztán meséiben található Kövér ember című 
novella. A történet hőse csak utazása végén jön rá, hogy egy hullával 
beszélgetett a vonaton, akit a kalauz szánalomból engedett át a fülké-
jébe a hullaszállító kocsiból. 

Külön figyelmet érdemelnek a Trivulzio-novellák: minden Cholnoky 
kötetben található közülük néhány. Amanchich Trivulzio, a félszemű, 
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kedélyes szélhámos, ártatlanul hazudozó világcsavargó figuráját joggal 
rokonítják Thomas Mann Félix Krulljával. Benne Cholnoky azt a sem-
mit egészen komolyan nem vevő kalandort formálja meg, akit éppen 
más volta, külön törvények szerint mozgó különc világa, állandó szerep-
játszása teszi alkalmassá a világ fonákjának meglátására, megmutatására, 
az igazság kimondására. „Van nekem egy nagyon furcsa barátom — 
mutatja be hősét - , akivel az összetalálkozásaim is mindig szokatlanok, 
különösek és nem véletlenek, hanem valami megmagyarázhatatlan aka-
rat rendszeres működésének az eredményei . . . " A félszemű Trivulzió 
tulajdonképpen nem más, mint az író képzeletbeli alteregója, nem 
véletlen, hogy szájába adja sajátos írói látásának megfogalmazását is: 
„Higyje el nekem - magyarázza Trivulzió - , hogyha az embernek 
kiütik a félszemét, abban is van gyönyörűség. Csak ki kell élvezni tudni. 
Én például, amint a búslakodásom elmúlt, roppant jókat mulattam 
azon, hogy a házakat, amikről addig tudtam, hogy kőből vannak építve, 
most úgy láttam, mintha papírosból készültek volna. A fél szememmel, 
a felevak ember perspektíváján az egész világot kezdtem a valóságos 
mivoltában látni meg: kártyavárnak . . ." 

A tíz évvel fiatalabb Cholnoky László szintén a századfordulón jöt t 
Budapestre. Művészete a szecesszióban gyökerezik, de miként pályája, 
túl ível rajta, eljut a szürrealizmus határáig. Ott folytatja, ahol a bátyja 
abbahagyta. Szövetkezik az ördöggel, de már nemcsak az alkotás okán, 
életében is. Nem keresi az egzotikus keleti témákat, a középkor világát, 
írásai nagyonis a korból, saját életéből nőnek ki, a kor valóságában 
találja meg a fantasztikumot, a paradoxont, az abszurdot is. 

Az én megkettőzése, a gólyakalifa motívum már Cholnoky Viktornál 
feltűnik (az Emberke című novellában), de a freudi tudatalattit releváló 
írói látás csak Cholnoky Lászlónál kerül központi helyre. Hőseinek 
mindig kettős énjük van: egy az ördöggel szövetkezett rossz énjük és 
egy becsületes, tiszta, jó énjük, amely (miként Tennessee Villiams A 
vágy villamosa Blanche-ánál) vágyaikban, elképzeléseikben él, s csak a 
halálukkal teljesedik ki. Ez a tragikus kettősség űzi, kergeti mindenik 
hősét az őrültségbe, a halálba. 

Cholnoky László túllép az anekdotikus novellaformán, művészeté-
nek igazi területe a kisregény, amely nem kívánja meg a részletező, 
extenzív külső ábrázolást, de elég teret biztosít egy lélek belső történe-
tének, ökonóm fejlődésének megrajzolásához. Nála a cselekmény az írói 
mondanivaló szempontjából mindig másodlagos, csak keretül szolgál, 
műveinek igazi története a lélek belső történése, a belső monológok. 
Hősei magányosak, nem illeszkednek szervesen a társadalomba, legfel-
jebb a perifériáján élnek, könnyen elszakítható, vékony szálak fűzik 
csak őket embertársaikhoz. Látásmódja, írásainak atmoszférája kétség-
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kívül rokon a kafkai, joyce-i mű világával, szinkronban van, együtt halad 
a huszadik századi próza legújabb törekvéseivel. 

Cholnoky László műveinek hőse mindig fölötte áll az őt körülvevő 
világ embereinek, s e kiválasztottságának maga is tudatában van. A világ 
nagy bábszínház, melynek színpadán dróton rángatott bábfigurák, mario-
nettek mozognak, velők nem történhet semmi különös, élik a maguk 
kiszabott, közönséges, szürke életét. Csak a főhős fejlődik, s fejlődése 
mindig két irányba mutat: egyfelől a társadalomban mind mélyebbre 
süllyed, míg teljesen elszigetelődik, magára marad, másrészt belső álom-
világa fokozatosan kiteljesedik, megtisztul minden szennytől, és a halál-
ban megdicsőül. Minden Cholnoky hős csodás álomvilágot hord magá-
ban, jobbik énje mindig efelé törekszik, de az ördöggel kötöt t szövetség 
megfosztja minden akaratától, vágy és tehetetlenség között vergődik, 
míg sorsa beteljesedik. 

Ez a sors vár a - mind formában mind mondanivalóban a hagyo-
mányos dzsentri-regény típushoz még közelálló - Régi ismerősök fő-
hősére, Szmolenszky Miklósra is. Kiválasztottsága tudatában élesen 
látja, fölényes iróniával bírálja környezetének szürkeségét, sivárságát, 
ezért - hiába próbál megmaradni a társadalmi konvenciók keretében -
az ördög kicsalogatja onnan (a várnagy és Pipi képében), hogy tragikus 
sorsa beteljesedjék. Flórusz, a Piroska főhőse hiába menekül a megutált, 
álerkölcsös úri világból a józsefvárosi naiv iparoslány Piroska tiszta 
szerelméhez, becsületét, erkölcsi tisztaságát csak halálával válthatja meg. 
Prikk, a részeges, teljesen elzüllött csavargó - akiben már csak deliri-
umos álmaiban dereng halványan régi becsületes „úrivolta" - hiába 
határozza el, hogy a kapott pénzzel új életet kezd, sorsa determinált. 
(Prikk mennyei útja) Bertalan is vissza akarja szolgáltatni a becstelen, 
kártyán nyert pénzt, de a körülmények ellene dolgoznak. (Bertalan 
éjszakája) 

Legmüvészibben a Tamás című posztumusz kisregény fogalmazza 
meg Cholnoky László írói és emberi (a kettő nála egy!) problematikáját. 
Főhősét, a papi szemináriumból kicsapott, helyét a társadalomban nem 
lelő Fridolint, a bizonytalanság, a kétkedés űzi, kergeti, nem tud el-
igazodni saját magán: egyik énje hősködésre, durvaságra is kapható, 
holott jól tudja, hogy a másik az igazi: a szelíd, a csöndes, az engedé-
keny. Magasan fölöt te érzi magát ő is az embereknek, magában „ember-
kéknek", „eleven marionetteknek" tartja őket, akik érzéketlenek a 
szépségek iránt, nem tudnak álmodozni, csak futnak a dolguk után: 
„Mily nyugodtak ezek a buta kis állatok ott a l a n t . . . - gondolja fent a 
toronyban, mielőtt leveti magát a mélybe - Milyen bizonyosan tudják, 
hogy a kútban vizet találnak, és hogy aztán majd megint hazamennek, 
és rendben lesz minden! . . . Ezek mindent bizonyosan tudnak!" 
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Fridolin szabadságra vágyik, minden kényszerítő körülménytől szaba-
dulni, s amikor a társadalomhoz fűződő utolsó szál is elszakad benne (a 
vihar darabokra töri védőszentjét, a templomablakra festett Tamás 
apostolt), világosság gyúl elméjében, megszűnik a kétkedés, de azt is 
tudja már, hogy nincs többé visszaút, halott édesanyja hívja, mennie 
kell a hófehér virágok közé, melyek látomásában körülveszik a templo-
mot. 

„Ó, jaj nekünk, örök álmodóknak - fejezi be Cholnoky László a 
regényt - , akiknek minden kezdése violaszínü mesébe szökkenik! 
Nekünk csak akkor lesz nyugodalmunk, ha a kétség már szétszakította a 
szívünket, és a sírunkon nyíló mesevirágot meghimbálja lágyan az 
éjszakai szellő." Hogy az élet és az írás mennyire egyet jelentett nála, 
halála is tanúsítja. Úgy végezte, mint hősei: 1929. április 21-én, ötven-
éves korában a Dunába ölte magát. 

Néhány példát ragadtunk csak ki a Cholnoky fivérek művészetének 
jellemzésére. Nemcsak teljesség, de - az idő kiszabott volta, és az 
anyag hallatlan gazdagsága okán - elemző megközelítésre sem töreked-
hettünk, meg kellett elégednünk nagyszerű írásművészetük pár jellemző 
vonásának felvillantásával. 

Célunk volt: rámutatni, nincs igazuk azoknak, akik a magyar iro-
dalom tempóvesztését emlegetik. Azoknak sem, akik elősegítik ezt 
azzal, hogy kelet-európai-, vagy közép-kelet-európai modellt emlegetve, 
elválasztják irodalmunkat az egyetemes törekvésektől. Hangsúlyozzuk: 
van olyan irodalmunk, művészetünk, amely együtt halad a legkor-
szerűbb irányzatokkal. 

KISPÉTER ANDRÁS 


