
mi világosság," de ez nem a mi
történelmünk, csak [obbsors-for
dulat, A végleges alakot a szent
istváni népi eszme fogja jelen
teni, ami annál valószínűbb, mert
a modern népi elv nepkö;:i 1!i
szonulaiban alig mond egyebet,
mint amit a magyarság állami
életében nyolcszáz esztendőn át
megvalósított : minden idegen né
piség teljes tiszteletét.

Ez a szellem a mult század fo
lyamán válságba került, a ma
gyarosítás korlátolt eszméje se
gített elsősorban ásni a trianoni
sírt...

Ebben a korban csak nagyon
kevesen voltak, akik a magyar
ság nemzetekfeletti hivatásának
hangot adtak volna. Szekfű törté
netének hetedik könyvében lát
juk Széchenyi kimagasló alakját,
az egyetlen messzelátó lángelmét,
aki határozottan rámutatott ar
ra, hogy 'la nemzetiség az erköl
csi rendbe tartozik és amikor
erkölcsi alapjairól letéved és a
felebaráti szeretet parancsa he
lyett az államélet machiavellisz
tikus rációját követi, ezzel saját
erkölcsi létét ássa alá." "Széche
nyi egyedül maradt enézeteivel
századában, - írja tovább Szek
fű - de vajjon nem fog-e vala
mikor elkövetkezn] a kor, mely
a népek egymásközti érintkezésé
ben érvényesíteni fogja a keresz
tény erkölcs szeretetparancsát, s
ezzel együtt minden egyes népre
a lelkiismeretvizsgálat szigorú
kötelességét? Annak, ld Széche-

KÖNYVEK
Ú] MAGYAR REGÉNYEK

nyi népe történetét mint nemzeti
histórikus írja, hinnie kell ily
kor elkövetkezésében. És akkor
fel fogják ísmerni mindenütt,
hogy e jobb kornak egykori ma
gányos apostola, a pusztában ki
áltó próféta a legnagyobb magyar
volt."

Egy jobb kor eljövetelében va
ló hit fogja megteremteni ezt a
jobb kort, s nekünk tudnunk
kell azt, amit Szekfű a népi elv
két arcában befejezésül ír: "A
történettel bíró népek tudnak
várni és azt is tudják, hogy az
érdekeikkel itt-ott ellenkező el
méletek idővel vagy hozzájuk
igazodnak, vagYi feledésbe me
rülnek, Az a nép, amely megma
rad a történet levegőjében, azaz
hű önmagához, végül megéri a
beteljesülést."

*
Ez a népi elv két arca Szekfű

géniuszában, akiről a görög-pro
testáns Németh László írta meg
a ma nagy magyar géniuszai kö
zül azt, hogy "ha élő külföldiek
kel hasonlítjuk össze, nem veszt,
csak nyer..." olyan reformer,
"aki a gazdasági reformot is csak
az ősi keresztény kultúra belső

vallásos megújhódásával együtt
tudja elképzelni..." s aki "egy
nagyobbára kálvinista multban
arra törekedett, hogya magyar
katolikus lélek a maga magas
hagyományán vándorolhasson
vissza az ősi kultúr-íorrásig: a
középkorig..."

Demény János

ROVATVEZETÖ RÓNAY GYÖRGY

Hevesi András új regényének! hőse első szeraélyben mondja
el különös szerelme történetét. A "történet" azonban inkább
csak ürügy a vallomásra: a férfi önmagát boncolja, szedi ízek
re végtelen monológjában. De az olvasó úgy érzi: még ez a
vallomás is csak ürügy. A lényeges, túl a szarencsétlen szen-

1 Hevesi András: Irén. (Cserépfalvi.)
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vedély rajzán, a bravúros lélekelemzés fölfedezésein, mindig
a stílus, a mondatok hibátlan zenéje, a fogalmazás mesteri
pontossága, a szavak és kifejezések izgató mágiája. Hevesi
András ebben valóban kitűnő, de kitűnósége sokszor legalább
annyira teher, mint amennyire előny. Egy rakéta meglep, két
rakéta is, három is, - száz és ezer egymásután már érdekte
len és untató. Az Irén pedig mértéktelen rakétázás, minden
mondat végén robban a patron, minden jelző külön kis tüzí
játék; a céhbeli elismerően bólinthat rá, mint egy egyedül neki
szóló cinkos mutatvány apró remeklésére. aki azonban a re
gényirón a regényt kéri számon, - és joggal kéri, - egyre
csalódottabban, egyre fanyarabbul figyel erre a nagyon is egy
hangú vallomásra, erre a változatok nélküli artista-játékra, er
re a monológra, amely hovatovább teljesen keretéhez méltóvá,
hamisítatlan pesti "dumává" válik. Kevéssé kárpótol mind
ezért Irén szervezkedéseinek és a tragikomikus "nyilas" ösz
szeesküvésnek gyermekded és sótlan humora, - egy mulatsá
gos mítosszá dagasztott Turanszkasz hamis .Jialandzsája" ez.
És kevéssé kárpótol Hevesi kissé exhibicionista erótikájának
otromba fűszere, bár néhol ragyogóan leleményes, kevéssé a
keret - kocsmai, kávéházi éjszakák - pestien exotikus dísz
lete. Altalában: az Irén a neofrivolizmus elkésett visszhangja,
modern regényeiméietek lombikban létrejött torzszülötte:
agyonbeszélő lendületében tagadhatatlanul érdekes, de regény
nek ... új utat aligha mutat, és nem az a zsákutca, amelybe
érdemes betérni. ha rá is megy minden.

*
Csibráky roppant kopasz feje, a Nagy Ember lehengerlő

brutalitása köszönt ránk ismét Kolozsvári-Grandpierre Emil új
regényében," ezúttal kissé megöregedve, de megtörtségében
annál meglepőbben és "szörnyet'egebbül." Ezért a fíguráért, Be
recz komoran mulatságos alakjáért volt érdemes megírni és
érdemes elolvasni ezt a vaskos regényt. Csibráky Agijának kü,
lönben méltó utóda akad Ella személyében, általában a "Csib
ráky" minden alakjának akad utóda, némelyik kísértetiesen
hasonlít elődjéhez, némelyik előd viszont "osztódva szaporo
dott", két figurára hagyományozva át életét és hajlamait. Meg
lepő fiatal írónál ez a szűk mehanizmus, bár kétségtelen: az
Alvajárók-ban is számtalan olyan remekléssel találkozunk,
amely föltétlen meggyőz az író tehetségéről. Ki felejti el azt a
jelenetet például, mikor a hős meglátja ablakából Bereezet; ki
felejti el Karola otthonának pírandellöían kitűnő rajzát, az ütő

dötteknek ezt a fényes és hangos együttesét? Ez az a mindíg ta
láló, művészí karikatúra, amelyhez oly remekül ért Kolozs
vári Emíl; ezek azoka részek, amelyek könyve baudelairei
mottóját igazolják. De a kötet utolsó negyede, Karola házassá
gának unalmasan hosszúra nyúlt története már csak azt igazol-

! Kolozsvári Grandpierre Emil: Alvajárók. (Franklin.)
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ja: egy regényt soha nem szabad túlírni a végen. Hiba? Mily
kevés a hibátlan regény, és milyen kevés van, amely hibáival
is oly gazdag, oly emberi, oly trükkök nélkül is rutinos, mint
az Alvajárók ?

*
Egy esős vakáció, az üjúság lázas, felhős és gyönyörű ide

jében: ennyi Jékely Zoltán új regénye.3 Kalotaszegi sár, tra
gikus szerelmek, népi szokások és neuraszténiás borzongások,
álmok és látomások ... Valahol erre van Alain-Fournier kas
télya, a romantika örök kék virága is. Alain-Fournier felejt
hetetlen honvágya ködlik a Medárdus nyirkos és párásan vil
logó égboltozatán, - s nem ez tette-e olyan gazdaggá és ne
messé a Kincskeresők holdfényét is, a Csókolóki-ház környé
kén? Alom vagy valóság? Újabban a francia kritikusok egyre
többet hangoztatják a Grand Meaulnes realizmusát: úgy ér
zem, ez a Kalotaszeg, ez a medárdus eső is reális abban az
értelemben, ahogyan Alain-Fournier az. Néhol kissé "ifjúsá
gi"-nak tűnik a regény hangja; kérdés, szándékos-e ez, vagy
csak a "mesélni" akaró író túlságosan is mesélő tónusa. Al
talában kérdés: mennyire áll fölötte Jékely Zoltán anyagának,
önvallornás-e ez, vagy a tárgya fölé került író megkapóan hi
teles ábrázolása?

Talán az Ilvay-kastély megigért regénye megadja a kér
désekre a feleletet. Annyi már most is bizonyos: a regényíró
Jékely méltö a költőhöz. Vannak regényeinek hiányai, így pél
dául szerkesztése túlságosan laza, még akkor is, ha csöppet
sem ragaszkodunk a konstruálás ortodox törvényeihez. Hangja
azonban új, kísérlete jelentős; a magyar regény igazi, nagy
szabású kezdetére, európaiságának ragyogó fénykorára, Eöt
vös Józsefre emlékeztet: a maga korában a Karthauzi volt az,
ami ma, - mutatis mutandis, - a Kincskeresők és Tenger
Iván történetének folytatása, aMedárdus.

Rónay György

SIGRJD UNDSET: A Hű FE
LESÉG. (Athenaeum). Sigrid
Undset regényeit míndíg a leg
nagyobb örömmel fogadja a mű

velt olvasóközönség, mert ko
runk európai irodalmának legel
ső prózairója ö. Ú,i regénye nem
tartozik ugyan hatalmas, koro
kat és távlatokat felölelő epikus
alkotásai közé, csak egy házas
ság és egy norvég polgárcsalád
története, de Undset nagyszerű

irásművészete ebben a tenyérnyi
témakörben is ugyanaz, mint a
Kristin-ben, vagy az Égő csipke-

bokorban. Nalhalie dolgozó asz
szony, férjénél intelligensebb, tá
gabb látókörű és nagyobbstílusú.
A sors azonban megtagadja tő

lük a gyereket, és a még fiatal
asszony egyszerre arra ébred.
hogy férje viszonyt kötött egy
leánnyal és ennek a viszonynak
már a következményei is mutat
koznak. A büszke asszony, bár
mennyire is fáj neki kisemmi
zettsége, félreáll és, mert protes
táns, szintén kivánja, hogy fér
ie vegye feleségül az elbukott
leányt. A leány azonban katoli-

s Jékely Zoltán: Medárdus. (Franklin.)
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