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ASZTALOS ISTVAN: űJESZTENDö. (Révai-kiadás.) Miért nem
születik meg napjaink paraszt-divatából az igazi, reprezentatív ma
gyar parasztregény? Veres Péter panaszolja egyik könyvbírálatá
ban, hogy mai nagy parasztirodalmunkban még nem igen akadt
olyan érett, tiszta parasztregény, amellyel a világ elé állhatnánk.
A megállapitás talán túlzottnak tűnik föl, hiszen Szabó Dezső és
Móricz Zsigmond méltán hivatkozhatnának "nagy" parasztregénye
ikre. Csupán csak az a kérdés, hogy milyen értékeket követelhe
tünk meg elsősorban a magyar parasztregénytől: a falu égető sso
ciálís problémáinak tetemrehivó kikiáltását, avagy tisztán irodalmi
szempontokat, a falu életének és ,alakjainak irodalmilag is tökéle
tes bemutatását? Gárdonyi idilli falu-ábrázolása után Szabó De
zső és Móricz Zsigmond, a két nagy ős, példát adott a magyar falu
súlyos problémáinak nagyerejű felvetésére; de ugyanakkor saját
temperamentumuk sodró hevületében mítíkussá nagyitották a ma
gyar paraszt alakját, - az egyik eposzí erényekben magasztalva
föl, a másik vad hibáiban túlozva el drámai hőssé. Ugynigy szím
bóIikus vonásokkal szőtte át a székely paraszt alakját Tamási
Áron. Nyirő meg 818ját, érdekesen kettős, hol derűsen komikus,
hol tragikusan komor hangulatában fürdeti meg alakjait. Nagy
szerű művek születtek meg mindegyikük ihletéböl; de egyik sem
volt a valósághoz hű, a faji vonásokat és a magyar falu életét ösz
szefoglalóan 'bemutató reprezentatív falu-regény, A Szabó Dezső

és Móricz Zsigmond nyomában járó fiatalok viszont a szociálís tett
szándékát túlozták el a· regényben, amely elsősorban mégis csak
szépirodalmi műfa], ök nem kivülről és felülről nézték a paraszt
életet, mínt például a kedves Móra Ferenc, aki talán a legélethűbb

nagy regényt irta meg eddig a magyar paraastéletről. hanem ma
gukban hordozzák a belőle kiszakadt származás súlyos terhét éli
öntudatát. Csakhogy regényeikből kiüvölt a politikum, mert első

sorban "vezérek" akarnak lenni és nem irók, ennek pedig rend
szerint a tiszta irodalmiság vallja kárát. Temperamentum dolga,
hogyan mutatja be az iró a falut. A magyar falu-irókat eddig vagy
elsodorta, vagy idilli hangulatba ringatta ll. temperamentumuk.

A reprezentatív magyar falu-regény megalkotására, az lesz a
leghivatottabb, aki maga is a magyar faluból szakadt ki, de elfo
gulatlan és született iró is tud lenni. Ilyen volna Asztalos István,
az erdélyi irodalom utánpötlásának, a legfiatalabb irónemzedéknek
legígéretesebb tehetsége. Új kötete még nem "nagy" regény, de jól
mutatja irói vonásait, amelyek szép reményekre [ogosítanak, ha
egyszer majd nagyobb komposíeiöra vállalkozik. Az "Újesztendő"
nem nagyigényűen megkomponált történet; inkább csak keresztmet
sset: az erdélyi falu egy éve, a falusi szegénység gondjainak, ap
ró tragédíáinak kedvesen felfűzött epizódjai, izes erdélyi tájnyel
ven. De ezek az epizódok együttvéve az élet valóságának képét
alakitják ki, idilli eszményitéstől és naturalista torzításoktél egy
ként mentesen. Kati, a "kicsi özvegyasszony" megható önfeláldo
zással,. folytonos sürgéssei él-hal kis családjának megélhetéséért.
András, a nagyobbik fiú, ha van munka, dolgozik, ha nincs, fát,
vadhúst, gyümölcsöt csen éjjelente a családnak. A kisebbik fiú~ak,

Sandrinak élete, - tulajdonképen II a kis regény főhőse, - örö
kös küzködés a clpétlenséggel és ruhátlansággal. Mind ft hárman

212 V I GI L I A



Itlakay Guszt4v

dolgoznak napestig, igazában azonban mégis abból élnek amit
összelopkodnak, hogy éhen ne vesszenek. Télen a szegé~y-old6,
melegedő tavaszt. várják, tavasszal a cipőtlen nyarat, nyáron. a
munkás őszt, - és eltelik az év, mert szegénységüket derűs, örök
ké reménykedő szivvel viselik. A kis regény tele van komíkussá
gukban is könnyes részletekkel, - ezekben rejlik Asztalos legsa
játabb irói varázsa; ahogy például a jósziviiségböl befogadott kis
kutya éjjel összerágja Sandri régóta vágyott, nehezen szerzett vi
seltes cipőjét: felejthetetlen jelenet.

Asztalos azonban egyáltalában nem anekdotázó parasztiró. A
kis család sorsán keresztül mélyen belelátni a falu nyomorába,
baj aiba, osztályharcaiba. gyiilölködéseibe, pletykálkodásaiba is, meg
mutatva, hogy a falu problémái ma mindenütt ugyanazok. Ebben
Asztalos a hazai falu-regény szociális nyomdokain jár, de problé..
mamutogatása szervesen illeszkedik bele művészí falu-raizába. A
falu életét láthatólag ~ akarja bemutatni, ahogy a valóságban
van, ahogy maga is átélte. Legegyénibb hangj~ épen a kedvesen
derűs mesehang, amely élményi, sőt önéletrajzszerii melegséggel
itatja át az egész regényt, de a seoeiális mondanivalót is legalább
olyan hatásosan beleégeti az olvasó lelkébe, mint a főkép szociá
lis szándékú falu-irók nyomasztó rosszkedve. A kedves, fiatalos
melegség dédelgetteti vele a szereplőket, és ez avatja érdekessé a
legapróbb eseményeket is.

Ezzel a valósághoz hű életábrázolással Asztalosnak természet
szerűen le kellett mondanía a "nagy" kompoz1cióról, a szimbólikus
vagy mítíkus jelképekről és a kimondottan szociális programmról.
Minderről már csak azért is, mert tulajdonképen egy kisfiút vá
lasztott regénye hőséül. De épen irói vonásai és nagy tehetsége
bíztatnak azzal, hogy kis regényeinek és kitűnő falusi életképeinek
hasznos gyakorlata után egyszer nagyobb, összefoglalóbb kompost
eiéira is vállalkozik, és hozzájárul a valósághoz hd, tiszta és nagy
magyar falu-regény megteremtéséhez.

PASSUTH LÁSZLó: NAPOLYI JOHANNA. Passuth László előző
regénye, a nagysikerű EsDisten siratja Mexik6t után ktvánesían
várhattuk, mi lesz ennek az érdekesen induló író-pályának további
sorsa? Véletlen, csak egyszer előforduló jótulajdonságok avatták~
a könyvet egy minden várakozást felülmúlóan sikerült művé vagy
pedig mindezeknek az erényeknek forrása egy szemünk előtt ki
bontakozó, egyre erősebb hangú irói egyéniségben rejtezik? Az új
könyv megadta a választ erre a kérdésre: a tárgy, melyhez Pas
suth nyúl, még az előbbinél is nehezebb, bonyolultabb, ugyanak
kor azonban többet igérő tárgyI A "középkor alkonya" s a rene
szánsz első hajnala uralkodik a regény táj ain, kettős értelmü fény
nyel vonván be azt. Passuth László 'úgy látszik készakarva keresi
fel egy-egy kultürának olyan "határhelyzeteit", melyekben nem
csak a regényíró, hanem a kultúrtörténész is szóhoz juthat. EIs6
regényében azt a nagyarányú fresk6-technikát élveztük, mely a tör
ténelmi anyagból II legszinesebb, leghatásosabb jeleneteket tudta
kiválogatni, hogy a pompázó, freskói hatások iránti irigyl~reméltó

érzékkel szerkessze meg egy kor hatalmas korképét. Ami azon
oan az EsDistenben - hála az exotikum varázsának - könnyen
megoldható feladat volt, az Nápolyi Johanna koránál újabb nehéz
ségeket jelent csupán az iró számára. A Giotto-t, Petrarcát és Bo
caccio-t feltámasztani akaró ir6 a történelmi regény legkényesebb
problémáit lesz kénytelen megoldani. Az alkotónak több baja, mint

.haszna származik abból, hogy ezek a "mellékalakok" szi\munkra
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nagyonis pontos és élesen körvonalawtt életet élnek - minden
erejét össze kell szednie, ha túl akar lendülni az irodalom- és kul
túrtörténeti közhelyek akadályain. Passuth korokat, kultúrákat meg
elevenítő képzeletének legszebb próbája ez a feladat volt és úgy
érezzük, Conrad Ferdinand Meyer óta kevés írónak sikerült ilyen
fölényesen megoldania azt. Passuth korfestő szenvedélye szabadon
tobzódik a regény hatalmas történelmi jeleneteiben és az a sűrű

ség, az a sok összezsúfolt szín, dísz és hatás, mely egyebütt ment
hetetlenül összeroppantaná ft szerkezetet, itt szinte a mü hasznára
válik, mert a kor szellemét, rejtett lényegét leheli magából. A re
gény sok helyütt áthajlik az esszé, helyesebben a történelmi ta
nulmány felé, anélkül azonban, hogy Passuth kénytelen lenne olyan
félmegoldást választani, mely csak kielégítetlenséget hagyna maga
után. A regényírónak egy kíváncsi, fürkésző, minden emberi - s
főként a festőien emberi - iránt fogékony szellem sietett a segít
ségére. Erudició és fikció egymást táplálják, anélkül, hogy zavarni
akarnák egymás köreit s igy eshetik meg az, hogy ami más írónál
a mű legveszedelmesebb alkati 'bajának mutatkoznék, az Passuth
nál a lendület igazi tápláléka lesz. A regényen végigvonuló "for
tissimo" hangnem sohasem fáraszt, a stílus itt-ott valósággal ma
gasztos páthosza pedig a jelenetek legmélyebb lényegét hangsú
lyozza ki. Az igazi, a vérbeli regényíró mutatkozik meg abban is,
hogy a műben nemcsak a történelem izgalmas, hanem mindenek
előtt a történet is, melynek hol szűk keretek közé szorulö, hol ké
nyelmesen, epíkusan szétterülő folvama fölött a mult varázsa ra
gyog, csábító tündéri színekben.

8litér István

MATRAI LASZLÚ: ÉLMÉNY ÉS MŰ. (Királyi Magyar Egyetemi
Nyomda, Bp. 1940. 200 l.) Az emberi szellem egyik örökké égető

problémája az élmény és a mü világa. Máskép beszél róla a hét
köznapi nyelv, a lélekbúvár, az irodalmár és a bölcselő. Végigjárni
mindegyik utat s aztán egyesíteni mindegyiknek helyes eredmé
nyét: nagyjából igy foglalhatók össze Mátrai nagyjelentőségű

munkáját. Hatalmas olvasottsággal, nyugodt tárgyilagossággal néz
szét abban a titkos kérdéshalmazban. a teremtő szellem forrongó
kohójában - ahol nem lehet szillogizmusok kipécézett útjain ha
ladni, hanem meg kell látni az irracionálét is a legvégső fokon, a
lényegében ki nem meríthető mélységben. Az egyediség lelki adott
ságai, az egyes művész utánozhatatlan énje és a szellemi egyete
messég közt ver hidat Mátrai az ö tipológiájával. Eredményeit rög
tön gyakorlatban is bemutatja: jellemzi a "legkézenfekvőbb" alko
tástípusokat Balzac, Flaubert, Proust és Hugo elemzésében. A mű

vészi erőt - a maga teljességében - végigelemezni nem lehet, 
de lehet körötte keringeni, és egy-egy elkapott színt lefesteni be
lőle. Ezt akarja adni ő is a négy nagy művész alkotástípusának
leegyszerüsített megrajzolásakor. Rendszeres elemzés után jut oly
elemekhez, melyeknek analóg másait a kritikus és a típusalkotó is
átélheti, aztán megalkotja az egyes alkotásfolyamat rajzát. az egye
dilelJ jellemző színek mögött pedig észreveszi az alkotástípust.
Tudja, hogy az egyéniség-meghatározás - éppen a lényegében rej
lő írraeionále miatt - igazában lehetetlen: mást csak külsö meg
nyilvánulásaiból ismerek meg, ezekből rakom össze az egyénisé
gét, s aztán az egyszer meglátott egyéniség-képből magyarázom a fel
építésre szolgált egyes jelenségeket. Nem is tekintve, hogy azok a je
lenségek, melyekbőlaz illető egyéniséget föl akarom építeni. sohasem
elegendő számúak, és hogy mily nagy szerepe van egyetlen művész

megismerésében az intuitív látásnak, - szükségem van általáno-
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sabb fogalmakra (Mátrainál a "közvetlen" és a "közvetett"-Upus
fogalmára), hogy csak némikép is behatolhassak az élmény és a
mű titkaiba. Igy lesz a típusfogalom - kellő határok közt tartva 
használhatóbb az úgyis csak körülírható egyéniség fogalmánál, így
adhatjuk - a típusfogalomba beleszorított egyéniség egyedi szí
neaségének megrajzolását is. Nem lesz skatulyázás ez a munka,
hanem a megértetés eszköze: tipológia: általánosabb szavak az
egyetlen és az egyedi megértetésének szolgálatában. - Mátrai fi
nom kritikája egyaránt szól a lélektelen természettudománynak, a
túlzó szellemtörténetnek és a mai divatos bölcseleti rendszerek
nek. Az ő szempontjait is ki fogja egészíteni a jövő teljesebb lá
tása, de könyvének értékes magvát, a "közvetlen" és a "közvetett"
alkotástipus-fogalmat föltétlenül méltányolni fogja.

Rezek S. Román O.S. B.

NYISZTOR ZOLTAN: KALANDOZASOK A BALKANON. Különös
érzésekkel és gondolatokkal olvassa az ember épen manapság
Nyisztor könyvét. Nyisztor Zoltán verőfényes napon indult. el a
különös Balkánra. A világnak utazásokban élvezetet kereső ezrei
közül kevesen vetődnek el a Balkánra, legfeljebb Hellas tájai felé
és a dalmát partok tájára. Nyisztorékat nemcsak az utazás örömei
vezették. hanem valósággal lélektani, néprajzi és geográfiai célok
is. Mindezt Úgy lehetne talán röviden egybefoglalni: kötelességet
akartak teljesíteni, meg akarták ismerni a tőszomszédságbeli kü
lönös világot. Hiszen ez a világ számunkra nagyon sokat jelent
ezer esztendős történelmünk során majdnem annyi kapocs kötött
bennünket a Balkánhoz. mint Nyugathoz. Nyugat utazói számos
írásban ismertették meg a magyar közönséggel Németország, Fran
ciaország, Belgium, Hollandia tájatt és népét. A Balkán azonban
egy-két elszórtan megjelenő cikk vagy kisebb tanulmány kivéte
lével elkerülte ismertető iróink figyelm ét. Nyisztor kellemssen fo
lyó, közvetlen írásban hozza közel hozzánk a közeli világot. Apró
egyéni élményeken keresztül igyekszik belevilágítani ebbe az is
meretlen világba. Az olvasó nagyszerűen megrajzolt Balkán-portrét
kap az írótól. Készakarva irtam portrét, mert nem a tájat rajzolja
csupán; ez csak háttér, mindenütt a. lelket keresi és ezt igyekszik
megmutatni. A tájat a futó autóból látjuk, a lelket a megjelenő,

megszólaló emberek szavából és szeméből. Mert igaza van, midőn

ezt a szemléleti és szemléltető módot választja: itt a táj feszívó
dott a lélekbe és különösen színessé tette a Balkán lelki képét. A
Karszt szkipetárja, a napfényes dalmát tengerpart olasszal kevert
halásza, a bolgár hegyek rózsakertésze, az Olympos mellett régi
kultúrá]áról álmodozó és elomló romjaiból élő görög, a íolyövöl
gyek gazdálkodó parasztja mind-mind egy-egy szine ennek a nagy
szerű, sokrétű arcnak. Egy csomóban most látjuk először mindezt.
Kemény báró már megrajzolta ennek u arcnak egyik vonását, mí
kor színes kis könyvében a KOKÖ ÉS SZOKRATESZ-ben elvezetett
bennünket a Dodekanézosz vidékére az Égei tenger örökké nap
fényes vizeire, apró szigeteire. Nyisztor Zoltánnak nagyszeriien si
került megoldania a Balkánmozaik megmutatását. Fő érdeme, hogy
a mozaik-valóság mögött is érezzük: a Balkán-kép és a Balkán-való
ság bármennyire mozaik-egész is, mégiscsak egész: különös lélek
tani egész. Ma núndenki nagy érdeklődéasel és nagy élvezettel is
olvassa ezt az érdekes, szép könyvet. A könyvben nemcsak a nyug
talanul utazó és kereső irót látjuk meg, hanem a mesteri írót is.
Itt-ott már szinte zsonglőrje a tollforgatásnak: könnyedén fogja
meg az olvasót és ahol más szem talán nem találna Ieírnívalöt,
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megsz6laltat mégis míndíg valakit, vagy v8Jlamit. Olvas ott is,
ahol számunkTa talán nem irtak le semmit. Egy kaszárnya, vagy
nyomorúságos őrbódéban eseményeket talál, legtöbbször al történe
lem szemüvegén keresztül. Ez szintén nagy érdeme j a futó autó.
val nemcsak a Balkánra futunk egyre mélyebben, hanem az örök
balkáni multba is bekalandoznunk. Nem csoda, ha a virtuóz irás
ilyen nagy forgatagában olykor kis stiláris bökkenők is kerülnek.
Ezek azonban olyan jelentéktelenek, hogy legfeljebb csak a kutat
va keresők kákáján számítanak csoménak. Bár több ilyen könyvet
olvasnánk. Nagyon jó lenne, ha Nyisztor Zoltán - aki így meg
tudja fogni a táj, a lélek, a mult utazónak egyszerre adotf valósá
gait - elruecanna olykor a magyar kis kozmos egyes tájaira is és
ilyen könyvekkel ajándékozná meg a magyar olvasóközönséget.

Meggyes Ete

TűZ TAMAS: TISZTA ARA,NNYAL. (Vigilia kiaddsa, 1941.)
Jammes lelkének szelídsége és a korai Rilke-versek érzékeny seem
lélödése újul meg ebben a fiatal költöben, aki már első kötetével
kíforrott, teljes fegyverzetii poétaként jelentkezik. Halkszavú és
szelíd lejtésű verseket ír Tilz Tamás, tiszta muzsika ez a költészet,
annyira tiszta, hogy talán nem is erről a. világról való. A csend köl
tészete, igy sseretném nevezni; s aki most összegyüjtött negyven
ötven versét figyelmes szeretettel olvassa, megMlapUhatja, hogy
milyen hangos, milyen önmagáért beszélő, milyen döbbenetes va
lami egy költlScsendje. Longfellow fáradt szépségii soraira gondo
lok, de TilI: Tamás verseire is áll, amit Amerika költője a csen
des, egyszerti dalocskáról mond: "Halk legyen, mint a nyári zápor,
Vagy könny egy bús ssemen.' Ebben a csendben, a lélek lezárt és
mégis mindörökre nyitott világában még testvéri szeretetben egye
sül. ember, állat és virág, Isten míndent átfogó, megértő és meg
bocsátó szeretetének fényénél. A világban rend van, künn és benn
egyaránt érvényesülnek a törvények és formák. Sunt animae re
rum - a dolgok lelkes lények ebben a különös világban. Vérbélű

naranesok, rozmaringok, illatot lebelő ibolyák csakúgy teremtmé
nyei a legmagasabb Szeretetnek, mint a dúshajú falusi leányok,
nótázó legények. A kis dolgok látásáboz élesebb szem szükséges,
mint anagyokéhoz. Tfj,z Tamásnak jó a szeme, tiszta öntudattal és
elkötelezlSszeretettel látja a világot. Ez a világ a szeretetet meg
is érdemli. Egészen közel áll még a Poverellónak, Isten szegény
kéjének boldog és mindig békülékeny világához s a költő versei
nek olvasása közben egészen kiesünk mai életünk zürzavaros, vér
ben fetrengő valóaágaibél. Lehet-e költőnek ennél nagyobb érde
me? - Nem modern költő Tfj,z Tamás, de igazi, de vérbeli költő,

aki meglesi az őzek egy-egy elsuhanó mozdulatát, a hajnali köd
illanását, a rózsabimbók hetyke dagadozását, falusi temetések
SZtikSZ8VÚ szomorúságát s azután mindezekről versben tesz bizony
ságot. Ahogy lS maga mondja: "A dalt, mit élregél a szívem, A
szélbe súgom halkan, híven.'
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