
E L V E K ÉS MŰVEK
TÖTH ÁRPÁD öSSZES VERSFORDITÁSAI (Révai). A kötet négy
helyről meríti anyagát: az "örök virágok" német, francia és an
gol költői mellett megtaláljuk benne azt az ötvenhárom Baudelaire
fordítást, melyet a "Les Fleurs du Mal" magyar kiadása számára
készített költőnk egy fordítói triumvirátus tagjaként (társai Babits
Mihály és Szabó Lőrinc voltak), továbbá itt olvashatjuk "A rea
dingi fegyház balladájá"-t, s egy bájos ófrancia chante-íable-t, az
"A ucassin és Nicolette"-et. Tóth Árpád műforditói hagyatéka meny
nyiségre lényegesen kisebb, mint Babitsé vagy Kosztolányié. Igaz,
nála nem egy egész élet szenvedélye-játéka a fordítói alkotás,
mínt azoknál, míndössze tiz rövid év eredménye, s életének nem
is utolsó tiz évéé, Semmi nevezetes programm nem állt előtte,

mikor fordítani kezdett; kedvtelésből, játékos erőpróbából csinálta,
amit csinált, s bár ez később komoly szenvedélyévé vált, sohasem
vált feladattá. E fordításokat ugyanaz az idő teremtette meg, mint
első három verseskötetét : a háború ideje, beleértve a közvetlenül
megelőző és rája következő éveket. Kiadásuk még szűkreszabottabb

évkörre esik: valamennyi 1921 s 23 közt jelent meg.
Ilyen körülmények között fejlődést megállapítani, a tökély és

az izlés emelkedésének állomásait kijelölni nem könnyű s talán
nem is nagyon fontos. Annyi kétségtelen, hogy a fordító Tóth Ár
pád érdeklődése nagyobbik felével a franciák és angolok felé for
dul: s itt is valószinűleg a franciásság a korábbi. Közhely ma már,
hogy Baudelaire és Verlaine mennyíre a levegőben volt nálunk a
századfordulón, s milyen rendkivüli mértékben hatott modern
liránkra. E költőket divat s szükség dobta föl itthon, nagyságuk,
valódi értékeik mellett példájukkal ragadták meg a mieinket: az
"ezt is lehet", "így is lehet" ellenállhatatlan erejével. ök a .,modern
költészet két vezéróriása, írja róluk Tóth Árpád, akiknél már tel
jes zenével zúg és sír az újabb idők fájdalmas, égető és tépő

liraisága."
Költőnk újfajta lirai nyelve, impresszionizmusa, kedélyének

némelyik eleme mind-mind a franciák felé mutat. Lázas volt ő is
Baudelairelől és Verlainetől, kisebb mértékben Wildetól, kinek
túlhajtott kultusza szintén egyik jellegzetes tünete századfordu
lónknak ; de le tudta hűteni magában a dívat-fokozta lázat s tiszta
érdeklődéssel, szemében a szépség csodálatával, szernlélní a na
gyokat. A nagyság szemlelete alázatra nevelte, ugyanakkor igé
nyességre is.

Kezdő fordító korában kevésbbé alázatos volt s "eredetibb".
Többet megengedett magának, az idegen költő mellől ő is hango
san kiszólt a versből. Megtörtént - s ez költő-fordítóknál sok
szor előfordul! - hogy fordításában több volt mint az eredetiben, a
költő varázslata mellett az átültetöé is bűvölt. Tóth Árpád-verse
ket irt - Albert Samain nevében.

Zongorahúr zsong,
aléltan busong
a végs6 akkord s egyre lágyabb,

s lelkünkbe hullván
- enyhe hullám
boml6 gyűrűkben bánattá bágyad.
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Igaza volt: Samain nem is olyan fontos ebben a versben,
Samain elbírja, hogy e fordítástól gazdagabb legyen, tóthárpádi
hangokkal váljék teljessé. A Baudelaire-típusú fordításoknál más
a helyzet, bennük az idegen költő gazdagította a magyart. Ez a
tipus nem egy fordítót kényszerített már saját határainak kitágítá
sára, sőt átlépésére (ez utóbbi "kényszerlépés"-nek csodálatos, so
kat idézett példája a mi irodalmunkban Bérczy Károly Anyégin
fordítása) .

Ahogy nőtt Tóth Árpád alázata, úgy nőtt fordítói becsvágya.
Samain még játék, Baudelaire már .komoly teljesítmény s "A ré
szeg hajó" s az angolok már-már megoldhatatlanok: a költő szá
mára épen ez szépségük legfőbb titka. "Mi más Izgathatná a mű

vészt, ha a lehetetlenség nem?" - vallotta Babits, s Tóth Árpád
ebben az értelemben is igazi művész volt.

A részeg hajó messzi tájakra vitte el, az indulat és a kifeje
zés merész végleteit úszták meg együtt: Rimbaud és Tóth Árpád.
S a francia csodagyermek mintha sejtené a magyar rajongó szo
rongását, viharok s fergetegek közül melankólikus, tóthárpádi
révbe evez.

Babits az angol átültetésekben látta Tóth Árpád legérettebb
műfordítói alkotásait. Bizonyára nem járt távol az igazságtól.
Keats, a szépségkultuszával, Shelley, angyali lobogásával. mélyen
beégette magát költőnk szívébe, Lehet, hogy az "Úda a nyugati
szélhez" a legjobb Tóth Árpád-fordítás: az öt egymásbakapaszkodó
szonett - öt fuvalma ugyanannak a bús zengésnek - az övével
rokon hangot szélaltatott meg, halkat, mélyen a felület alatt izzót,
árnyalatosat. Mi a magaslatot mégis inkább a Milton fordítások
ban sejtjük. Milton, úgy látszik, problematikusabb volt a számára,
mélyebb élmény, kibogozhatatlanabb rejtély. De voltak hozzá kul
csai: saját elégikus hevülete, búsat a vidámmal váltogató játékos
ösztöne. ,,'C'Allegro", ,,11 Penseroso", "Lycidas" mind megnyiltak
a kulcsok érintésére s kitárták magukat a magyar költőnek. Szi
gorú műfordítói elvei a "bámulatosan hangszerelt" Milton-versek
ben érvényesülnek a legteljesebben, az elomlásra, hanyagabb
kompozícióra törekvő vágyat ezekben tudta a legszerencsésebben
összeegyeztetni bizonyos tisztult, klasszikus tömörséggel. Gondol
junk a .Lyeidas" egy-egy magával sodró részletére, "A vak szo
nettjé"-re, vagy arra a másikra, amelyik szintén a vakságról szól
s Cyriac Skinnerhez van cimezve.

A pontosság, amellyel az eredetit követi, a gazdaságosság,
amellyel a magyar szavakat, szerkezeteket az angol rövidséghez s
tömörséghez méri: - az az "egyetlen megoldás" ez, melvről Babits
beszél; "zseniális csalás" - Kosztolányi terminusával. "visszhang
örök zenékre" - forditónk saját szavaival.

"A readingi fegyház balladája" a realizmushpz, rikító színek
hez vezette. Hang, alaphang ehhez is volt a költő Tóth Árpádban,
s rezonált a rokonhangokra. Sokat megőrzött a ballada darabos
ságából, nyelvének merész érdességéböl, néhol parlagiasságából:
"A cimbora lógni fog"-szerű megoldások méltán nyerték meg
Szabó Lőrinc tetszését. (Kosztolányi variánsa ugyanerre a sorra
mintha erőtlenebb lenne: "Ezt itt ni felkötik".)

Ebből a fordításból derül ki azonban az is. hogy nem elég az
az érdesség, egyszerűség, darabosság, amit Tóth Árpád áthoz az
eredetiből. Több kellene, mert ott több van. Az ilyen esetekben
Tóth Árpád költői erényei, csodálatos mondatfűző képessége, rím
fantáziája, Iogyatékossagnak bizonyulnak. Az ő .Readtngí fegy
ház"-a raffináltabb, összeszedettebb. finomabb, árnyaltabb az ere-
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detinél: összefügg ez nehézség-szeretetével is. Művészete sokszor
épen abban rejlik, ahogyan az erőltetettnek látszó megoldásokat el
tudja fogadtatni. "A Holló" fordításában, Kosztolányi szerint egyet
len tilos refrén van s ez a "Sohamár". Tóth Árpád méaís ezt vá
lasztotta és sikerül elhitetnie a megoldás jogosultságát. Ott ahol,
és úgy ahogy ő mondja, elfogadjuk ezt a "Sohamár"-t; de be kell
vallanunk: mégsem equivalense (egyszerűségben, természetesség
ben) az angol "N evermore"-nak, ha hangalkatilag emlékeztet is rá.

Csodálatos virtuozitás nyilatkozik meg az "Aucassin és Nico
lette"-ben. Van úgy, hogy huszonöt asszonánc cseng össze, még
sem unalmas, mégsem esetlen. Az ófrancia bizony jóval esetle
nebb: a primitiv báj elhalványult a forditásban.

Ahol az árnyalatok finom megkülönböztetése, a tömörítés, a
nyelvi kifejezés szépsége, komplikáltsága, a hangulatok képbe,
egy-egy rövid szóba, szókapcsolatba tömörítése helyén van - s
legtöbb fordítása ilyen, hiszen hajlamai szerint s szédülés nélkül
válogatott a legnagyobb költőkben - ott eléri a klasszikus ma
gasságokat, egy Vörösmarty, egy Arany fordítói hitelét és ihletett
ségét. Vonzalma vezette az idegen költőkhöz, az örök virágokhoz :
a szép, az arányos, a bús, a nehéz iránti vonzalma. Születhet az
ilyen vonzalomból, az ő képességei mellett, sikertelen alkotás?
Nem, s hogy nem, erre nagyszerű bizonyítékot nyujt összes fordi
tásainak most megjelent kötete. Köszönet illeti meg Szabó Lőrin

cet azért a szeretetért és filológiai gondosságért. amellyel, az ere
deti versek után, nagy kortársának fordításait is egybeszedte.

Kéry Lászl6

SZABÓ ZOLTÁN: SZERELMES FöLDRAJZ. (Nyugat kiadás.) Mi
sem könnyebb, mint kielemezni Szabó Zoltán új könyvének min
táit és műfaji előzményeit: Cs. Szabó, akitől vallomása szerint a
könyv ötletét kapta (újságirói fürgeséggel kapta el a "szerelmes
földrajzot" hiányoló ötletet), még egyszer Cs. Szabó, a "Doveri át
kelés" és a "Fegyveres Európa" írója, Máraí is többszörösen, az
tán Michelet, a francia tájak remekírója. a szebája körül utazgató
Xavier de Maistre (aki a mai Európa leeresztett sorompói között
a belterjes gazdálkodás megvalósítására adott ihletet az utazás
terén), s Kosztolányi egyik verse, amelynek végén bűvös varázs
lattal "zúgni kezd a térkép tengere"... Könyvének újsága ebben
az ismerős és kissé kivégzett műfaji keretben az, hogy a tájakat
elsősorban a költészet varázserejével jeleníti meg. Igaza van: a s~k

"idegen hatás" és könyvélmény kutatása helyett érdemesebb kutat
ni és számbavenni költőinkben és íróinkban a szülőföld hatását,
a táj és a rajta élő társadalom formáló erejét. Szabó Zoltán meg
győző példákat mutat föl erre, s valóban ezek a könyv legszebb
lapjai. A "földrajz" azonban hiányos, és nem is következetes. A
kötetben sokmindenről szó van, mégis kevesebbet ad, mint ameny
nyit címében és számos bevezető fejezetében ígér ; a "hazából" csak
az Alföld képe bontakozik ki részletesebben. "Az országnak ké
szültem neki, az Alföldön nem jutottam túl" - írja a szerzö. Bi
zonyára azért nem, mert túlsokat markolt, túlságosan vegyes mo
zaikot rakott, amelyben sokminden keveredik: a hazai földrajz a
külföldivel, a kiteregető önéletrajzi alanyiság irodalmi kérdések
bolygatásával. a bel1etrisztikai becsvágy az irodalmi multba veti
tett szociográfiával, meg a szabózoltáni könyvek végén ú/N látszik
kötelezővé vált tisztázó "beszélgetéssel". A vegyes tartalomhoz mér
ten változik aztán a hang is.

A könyv "a magyar föld irodalmi fölfedezésének és kífejezésé-
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nek regényes életrajza" kíván lenni, avag-y "utazás Mag-yarorszá
gon a költők karján". Az író azonban bosszas búzódozás után csak
a 67. lapon ragadja meg a költők kegyes karját, és azután is sok
szor elereszti egy-egy önálló kanyar kedvéért. Nem csoda, ba a
könyv kissé zilálttá válik: csupa átmenettelen törés, szeszélyes té
niaváltogatás. Most váratlanul a kuruclíra táji élrnénveít elemzi,
aztán "a szerző (ismét I) személyes dolgokra tér". Később Arany
rövidlátásának érdekes elemzéséről egyszerre a saját, Geszten át
élt éjtszakai élményére ugrik át, amelynek kevés köze van az iro
dalomhoz. Mindez rendkívül érdekes külön-külön, együttesen azon
ban nem ad írói céltudatossággal és stílustartással összefogott uta
zást, sem a tájak vízszintes, sem az irodalom multba hátráló síkjá
ban. A szerkesztő fegyelem, a művészí tömörség nem erénye .Szabó
Zoltánnak. Igaz, hogya saját mondanivalója is van olyan figyel
metkeltő, mint azok az idézetek, amelyeket összegyüjtött költőink

és Íróink tájrajzaibóI. Szelleme fürgén termi az ötleteket. gondo
latokat, és igen találékonyak szövegrnagyarázataí és verselemzései
is. Érdekesen fejtegeti például, hogy a magyarság sajátos "retour
il la nature"-je a szabad térre kivert kurucok kényszerű természet
felfedezése volt, meggyőző gondolatai vannak Mag-yarország táj"1
egyesítő hatalmáról ("Magyarország több sikerrel asszimilálta Eu
rópa latin, germán és szláv tájait a Kárpátok keretében magyarrá,
mint amilyen sikerrel a magyar társadalom asszírnílálni tudta a
nemzetiségeket"), új mondanivalója van Észak- és Déleurópának.
az Alföld és a Dunántúl lelkiségének meg Petőfi és Arany Alföld
szemlétetének különbségeiröl, Budapest táli költészetét is szinte
elsőnek elemzi lírai prózában. Ilyenkor ügyessége abban rejlik,
hogy éles szemmel mondanivalót, jelentést vesz észre ott is, ahol
más eddig semmit sem látott. Jólértesültsége is az irodalomért ra
jongó litterátus újságíróé.

Aki hosszabb időt töltött külíöldön, hazájától távol. az könnyen
megérti, bogy Szabó Zoltán idegenben lett szerelmes hazája tájai
ba. Nála ez épen egy olyan korszakban következett be, amikor sok
minden összeomlott a régi világból és így annál nyugtatöbb bizton
sággal emelkedett a merülö világ fölé a hazai táj, "az a valóság,
melyet nem fenyeget az idő, az a valóság, mely nem változik, mely
nem alakul és nem inog meg". Könyvében egy olyan fiatal ma
gyar nemzedék szenilélete tükröződik, amelynek számára a táj ked
vesebb, mint a történelem. A "történelmi" idők nyomása alatt ez
a nemzedék (a világháborús kisgyerekeké és a trianoni ífjaké) a
táj hoz menekült, amelyben korlátlanul megérezhette és szerethette
a hazát, s érthető ellenszenvvel fordult el a történelemtől és a jog
tól, amelyben olyannyira csalódott. Szabó Zoltán könyvében a ha
zafogalom Babits- és Márai-módra kibővül Európával, a hazasze
retet pedig szoros szerelembe lép a tájjal és az irodalommal. Ez
az irodalmias hazaszemlélet azonban az igazi nemzetélmény 'bor
dozója. A tájról, mielőtt az irodalom felfedezi és bevezeti a nem
zet köztudatába. csak egyéni élmény alapján kaphatunk képet, 
írja Szabó Zoltán. "A közösségí élményt, a nemzeti élményt a tá
jakról, országrészekről az irodalom teremti meg".

A "Szerelmes földrajz" szép könyv, sokhelyütt szinte túlszép,
- könyvnek. De ebben a formában - vegyessége és ziláltsága
miatt - sohasem válhat számunkra azzá, amivé Michelet klasszi
kus könyve vált a franciák számára. Beígért folytatásai azzá lehet
nének, ha a szerző személye és szenvedélyes önkifejező vágya
kevesebbszer tünnék föl az út fordulóiban - a tájak és az iroda
lom javára. Makay Gusztáv.
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MÁTYÁS FERENC: A FALU KŰLDöTTJE (Singer és Wolfner).
Mikor arról értesültem, hogy Mátyás Ferenc, a kitűnő fiatal költő
regényt ír, megcsóváltam a fejemet. Úgy éreztem, Mátyásnak any
nyira természetes, neki való műfaja a vers, hogy a regényírás nála
csak korcs dolgot eredményezhet. Afféle prózában való lírizálást:
vagy a leglaposabb szárazságban és közhelyekben verítékező vég
letet, amibe a lírikus regényíró költő voltától (sok esetben) mene
külni igyekszik és még azt a szubjektivitást se engedi meg magá
nak, ami egy írás élvezhetőségének bizonyos mértékig föltétele.
Nehezen szántam rá magam a könyv elolvasására; azután mégis
elolvastam. igen nagy meglepetéssel. Mátyás, a költő, kitűnő "re
gényt" írt; nem is regényt, valam i egészen mást. Szepen hangzó,
hamvasan üde, meglepően ökonomikus prózában egy feltörekvő

szellern útját a paraszti mély, legalantibb sorból a betüig, a fé
nyíg, a neki való szellemi életig. Ugyanakkor a könyv nagyszerű.

és életteli, igen közvétlenül meglátott keresztmetszetét nyujtja a
Ialu életének.

Ha az ember csupán a jellemzést és tartalmat hallaná, anél
kül, hogya könyvet olvasná, talán únottan legyintene. Már megint
egy őstehetség, falu felfedezés l Mátyás visszaveti magát a multba,
illetve: a "Falu küldöttje" gyermekkorába és kifogyhatatlan gaz
dagsággal, élményélvezéssel és könnyűséggel beszél. Ahogy el
mondja, olyan célzatosság nélküli, játékos, még szívindító sötétsé
geiben is derűs, visszaemlékezésszerű. mintha mesét mondana, a
legkisebb királyfi meséjét, aki minden próbát vidor gátlástalanság
gal áttörve, eléri az aranyalmát. az örökifjúság vizét, és a tündér
kisasszonyt. Ez a friss erő és kíkezdhetetlenség, a multtól meg
nem görnyedt, a jelent garabonciás viharjárású készséggel bíró
bátorság legeredetibb és legvonzóbb sajátsága ennek az irónak.

A Falu küldöttje nem a műfaji szempontokból nézve alkotott
regény. Ebben a műben egy sokat megélt ember beszéli el gyer
mekélményeit az élet sárkánybarlangjaiban ; nehéz, testet-lelket
megőrlő élmények, de ahogy elmondja, úgy érződik, míntha a hős

megélés közben tudta volna, hogy csak álmodja őket félig, miköz
ben mulat is rajtuk. Ez a könyv egy lidércnyomásos ~ennekkor

derűs története... Ugy-e, mílyen ellentmondás? Már amennyire
ellentmondás, ha egy ember úgy veszi a bajokat, olyan fölényesen,
mint a Falu küldöttje írója.

A falu küldöttj éből, a cselédke parasztból végre újságíró lesz,
ki a könnyű élet első mámorában majdnem elzüllik. De jó ösztöne
jó útra tériti. Nem felejti, mivel tartozik a közösségnek, amely
küldte, hogya világ előtt sorsát hirdesse.

Különös, vonzó, eredeti, de sosem népieskedő prózában van a
könyv megírva. Néha úgy omlik ez a nyelv, mint a tavaszi szél, a
patak, megcsap egy-egy szó, mint egy virág. Ha megőrzi Mátyás
ezt a tisztaságot és gazdag életélményeit megfelelően tudja új, tá
volibb tárgyú kompozíciókba tömöríteni, egy komoly regényíró ki
bontakozásával számolhatunk.

Fodor József

ILLÉS ENDRE: ZSUZSA. Akármilyen furcsán hangozzék is, Illés
Endrét, a kritikust és színdarabírót, akinek írói magatartását és szel
lemes-okos tanulmányait már évek óta szerethettük, most ismerjük
csak meg igazán, első kötetéből. E novellák némelyike régebben
is megkapott már bennünket könnyedéségével, formájának tökéle
tességévei, de az író eszközei túlságosan igényesek és finomak
voltak, előadásmódja túlságosan elütött a kortársirodalom hatás-
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keresésében éppen nem válogatós, nagyon is a Iátszatnak, az elkáp
ráztatásnak áldozó "termésétől": a rikító színeken eltompult szem
nehezen barátkozhatott meg azzal az íróval, aki sokkal fegyelme
zettebb, elegánsabb és fölényesebb volt, hogysem erényeivel kér
kedni akart volna. Az ilyen írókat legtöbbnyire haláluk után fe
dezik fel - a kortárs szívesebben figyel az öblös trombítahangra,
mint akár a gordonka, akár a hegedű szavára. Mégis. ezek a talá
nyos ismerősök néha elárulják, kicsodák. Illés Endre elég soká vá
ratott bennünket: csak most árulta el.

Világa: nagyvilág - vagyis az a hely, ahová az lépjen be
.supán, aki élvező és bíráló tud lenni egyszemélyben. A szigorú
moralís ták, a "társadalom ostorai" félszeg emberek: olyasvalamiről

kell írniok, amit nem ismerhetnek soha igazán. A "mondén" világ
ról csak az írjon szatírát, aki nem tud meglenni levegője nélkül.
S az szeresse csupán, aki már régóta kiábrándult belőle. Az író
nak, aki belép a magyar Faubourg Saint-Germain kapuin - mely
negyed inkább csak virtuálisan él, fővárosunk néhány hegyén szét
szórva s inkább a polgárok negyede. mint a főuraké - nem elég
éleslátónak lennie: érzéke kell legyen az árnyalatok iránt is!
Illés Endre talán egyedüli írónk. aki ezzel az érzékkel bír. S ily
módon talán egyedüli nagyvilági írónk. Ha mellé helyezzük Hu
nyadi Sándort, aki az ő szomszédságában keresi témáit. nem nehéz
észrevennünk, hogy az Aranyifjúnak, ennek a remekmívű novellá
nak írója valójában inkább a fél- vagy éppen az alvilágban mo
zog otthonosan - anélkül, hogy a "jótársaság'~ rangsorából az írói
rangsor párhuzamát akarnók megvonni. Illés Endre be tudta bi
zonyítani nekünk, hogy a nagyvilági élet nem csupán életnek szép
és kellemes, hanem - írásnak is. Mennyi oktalan előítéletet kel
lett megdöntenie ahhoz, hogy elhitesse: izgalmas lehet egy szigetí
galamblövő verseny, vagy egy díjugratás. szép és érdekes lehet
egy elegáns nő, vagy egy belvárosi utca - mégpedig irodalmilag
szép és érdekes! A mai irodalomban nem is tudnánk nehezebben
bebizonyítható tételt elképzelni. Mennyi elfogulatlanság kell ma
ahhoz, hogy egy író örülni merjen annak, ami rendeltetésében az
örömöt szolgálja: még ha kevesek örömét is. Valósággal bátorság
nak szárnít manapság, ha a szépsézet e novellák Zsuzsáinál, Judit
jainál keresi valaki - vagy ha egyáltalán keresi a szépséget.
Illés Endrét élvező hajlama tette képessé arra, hogy irodalmat
varázsoljon abból az anyagból, melyhez valamilyen megíratlan
"törvény" szerint csak sznoboknak vagy szórakoztató regények írói
nak szabad nyúlniok. Amig mások a falut, vagy legalább is a kül
várost fedezték fel, ő felfedezte a belvárost. Mégpedig nem dandy
ként, hanem íróként. Szigorú, igényes, eszközeiben válogatós író
ként. Városi író: amí nem jelent sem többet. sem kevesebbet, mint
ha "falusi" író valaki.

Élvező és bíráló tudott lenni egyszerre: bírált akkor is, ami
kor élvezett. Innét e novellák különös kettőssége. öröm és szomo
rúság izgalmas vegyülőke. Hősei sohasem eléggé boldogok és nem
is szenvednek soha eléggé. Az idillt, e gazdag és gondtalan világ
idilljét szükségszerűen megzavarja mindig valami. Néha csak any
nyira érezhető ez a zavar, mint a könnyű karcolás a Tristan-leme
zen. Az édességbe egy cseppnyi keserűség csöppen: Zsuzsának an
nál többet kell fölibe öntenie az olasz ürmösből.

Ezek a leányarcok a francia irodalom néhány feleHhetetlen nő

alakját idézik elénk. Egy víziéktól ment Gérard de Nerval s e{lY
játékosságát levetkezett Giraudoux teremtményei. A stílus szép
sége és eleganciája engedelmesen símul az ő szépségük és elegan-
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ciájuk köré. Illés Endre írásmüvészete, nyelve a legszebb ajándék,
mellyel magyar író a nagyvilágiságnak adózhatott. Éppoly kevéssé
lompos, mint hősei, épp oly nemes és kecses, mínt e fiatal asszó
nyok és lányok teste. Kosztolányi óta őnála élvezzük először a fe
gyelem .magasiskoláját - mily szemérmes azonban remekléseiben,
mily féltékenyen bujtatja kimértségbe, szenvtelenségbe stilusának
színeit, hevületétI Még nyelvében sem adja meg egykönnyen ma
gát: kevés ír6t tudnék megnevezni, akiből ennyire hiányoznék a
hivalkodás, aki ennyire könnyedén tudná viselni az önként vállalt
fegyelem terhét. Figyeljük meg, ezeknek a képeknek bensőségét,

finomságát: "Ezek gyalog jönnek, jó messziről [önnek, ahogy ép
pen becsapták a konyha, a bolt, a kávémérés ajtaját; az otthoni
széken, az utcai padon még meleq a helyük", vagy: "Olyan a hang
ja. mintha a rókaarc éppen most nyelt volna el eg.v varjút, s a
fogoly madár a kegyetlen torokból még egyszer kétségbeesetten
visszakárog a szabad világ felé: Versenylapot, hegyezett ceruzát ,..

Mihelyst eltűnnek szeme elől a könnyű, tündéri leányok, sza
va szomorú lesz, csaknem komor. Mintha az életben egyedül ők

képviselnék a költészetet és a boldogságot: a rajz ezután is pon
tos marad és hű, de a lélek, aki e bankigazgatók. orvosok és ügy
védek szájával szél, kedvetlen, sebzett, kiábrándult. Ezt a komo
rabb hangot is szeretjük - talán még jobban, mint az elsőt s
csatlakozunk Keresztury Dezsőhöz, aki a magyar polgárság regé- •
nyét várja tőle.

Ma különösen örülnünk kell az olyan írónak, mint Illés Endre.
A magyar irodalomnak soha nem volt nagyobb szükséze arra a fe
gyelemre és bírálatra. arra az örömre és emberiességre, melyet ő

képvisel.
BlJtér l siván

ILLYÉS GYULA: MINT A DARVAK ... (Nyugat). Valóban alig
jelent meg fiatal író számára tanulságosabb könyv az utóbbi idő

ben, mint Illyés Gyula Mint a darvak-ja. Tanulságos és hasznos ez
a könyvecske, mert rendkívül gondolatébresztő, mert régen dúló
visszásságokról rántja le a leplet s mert megállapításai rendkívül
könnyen kiterjeszthetők az irodalom további területére, oly köny
nyen kiterjeszthetők, hogy azt kell hinnünk, maga Illyés is csak
azért nem vonta le megállapításainak és munkamódszerének to
vábbi következtetéseit, mert a könyvnapi kiadvány csekély terje
delme korlátozta ebben.

Miről is van. szó voltaképpen? Arról, hogyarealizmusnak.
vagy naturalizmusnak nevezett irodalmi irányzat meghamisította
és befeketítette a valóság képét. A pszichologizáló irodalom aztán,
néhány elmeorvos káros hatására ezt a képet még vígasztalanabbá
tette, mert azt tanította, hogy az embert a lelke mélyén sötéten
működő alantas ösztönök határozzák meg. Ennek az egyoldalú fel
fogásnak, mondjuk ki: hamisításnak a parasztábrázolásra tett vez
zetes hatását fedezi fel friss szemmel, elfogulatlan világossággal
Illyés Gyula. Saját fiatalkori tapasztalatairól beszél, a fiatal író
süvölvény kényes és kínos érzéséről, mely elfogta, midőn a köte
lező irodalmi parasztábrázolás tönusát és jegyeit hiába kereste a
maga rokonságában, a dunántúli, majd az egész országra kiterjedő

népi ismeretsége körében. A vallomás, mely néhol a legjobb no
vellisták képzelőerejére emlékeztet, hol derűs, hol megható szí
nekkel tárja fel, milyen nagyot tévedne az, aki a mostani népi és
népmentő irodalom parasztképét készpénznek venné.

Nagyjelentőségű ez a vallomás, mert megtette az első lépést,
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hogy irodalomszemléletünk felszabaduljon az idejétmulta realista
és naturalista gátlások alól. A további lépések szinte természet
szerűen következnek. Hogy Illyés zseniális módszerét kövessem,
meg kell vallanom, hogy csekély műveimben magam is éltem né
mely lelkiismeretlen hamísítással, minthogy saját rokonságom és
ismeretségem körében nem leltem elég sötét, vagyis eléggé "iro
dalmi polgárokat", Rokonságom egyik ága, sajnos, dzsentrivé zül
lött, de mai tagjai közt mégsem lelek kizsákmányoló gy.4rigazgatót,
bujálkodó földesurat, sikkasztó jegyzőt, mulató és brutálisan zsarnok
szolgabírót, sem Arisztidet, sem Aládárt. A példa, lehet, nem elég
gé meggyőző, dédapáím nemzedékében ugyanis őseírn iparosokká
emelkedtek, s ebből az emelkedésből ma is megtartottak annyit,
hogyaközéposztálynak a pap-, tanár-tanítóban megjelölhetö alan
tasabb rétegében helyezkednek el. De bármennyire vonzó is Illyés
példája, jobb ha nem követem őt egyes szám első személyű ka
landjába: a mai világban, mídön mindenki saját legegyénibb ta
pasztalatairól beszél, éppen a saját tapasztalatokban kezd megren
düini bizalmunk. Némi általánosítással, de még itt is Illyés pél
dáját követve, annyit azért elmondhatok, bogya legtöbb polgári
író hiába keres saját családjában és ismeretsége körében olyan
képmutatőt, mint Oscar ThibauIt, olyan kéjgyilkost, mint Askenazi,
olyan emberfeletti önzőt, mint Thomas Mann Goetheje, vagy hogy
alább szálljunk a félponyvába, olyan polgárrá lett s ennek követ
keztében Iérjgyilkossá vált nőt, mint Therése Etienne. Nagynén
jeim, - tanítónők vidéken, - azt hiszem tréfából sem vállalnák
Therése, egy másik Therése, Therése Desqueyrou szerepét, még
akkor sem, ha borzongásukkal a beléjükcsontosodott polgári elő

ítéletről tesznek tanúságot. A polgári világ írója többnyire ép úgy
kénytelen volt hajlamait és az igazságot megtagadni, mint a pa
raszti világé. Gide maga vallja, hogy egyik polgári regényének öt
letét egy újsághírből merítette; olyféle eljárás ez, mint amikor
Kövesi és Homoki (a paraszti világ Illyés által szerepeltetett írói)
elhitték az újságoknak a tiszazugi arzénes mesét. Sajnos, a pol
gári írók között is divattá lett a saját osztályukat elítélő és befe
ketítő magatartás. Illyés könyve kellett, hogy felismerjük, mennyi
re a konvencionális realista sablonokra támaszkodik s mennyire
nem a valóságot jelenti Márai vagy Remenyik Zsigmond egy-egy
a polgárságról tett .Jrodalmian sötét" vallomása.

Aligha látunk ezek után szebb feladatot feltörekvő fiatal pol
gári írók számára, mint rehabilitálni, az Illyés mutatta úton, a pol
gárságot, még mielőtt egyes meggondolatlan vagy túlzó elemek
egyenesen a polgárság egyenjogúsítását követelnék. Mi magunk
aligha mernénk erre a feladatra vállalkozni: a polgárságet illető

kötelező irodalomszemlélet parancsai, mert politikával vannak
összeszőve, még hangosabbak, s ellentmondást még kevésbbé tűr
nek, mint a parasztszemlélet konvenciói. A nemeslelkű, hogy úgy
mondjarn, népszínmü-polgárról írni ma még csak Somogyváry
Gyulának lehet. A becsületesen és tisztán élő, a Kálnay-esaládhoz
hasonló polgári család képe Illyés Gyula erejéhez és bátorságáboz
méltó írói feladat lenne.

Egy további lépés, - csak a teljesség kedvéért jegyzem meg,
mindenki maga is rájöhet - az irodalom szemléletének a mun
kásság szempontjából való hasonló reviziója. Az a Zola Emil, a
kitűnő francia író, kit Illyés többször kitüntetett említésével, ezen
a téren szintén felelős. Lehetséges, hogy a pálinkafogyasztás ép
az ő hatására emelkedett Európában. A "Bika esőke' című népi re
gény egy olvasójának története, amint azt Illyés előadja, legalább
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is erre enged következtetni s ezzel nagy felelősséget rak az írók
vállára. Kérdés, hogy ennek az új és revideált szernléletű iro
dalmi felfogásnak meghonosodását nem követné-e az egész társa
dalom teljes megjavulása? A cenzurában és a felsőbb filmkriti
kákban érvényesülő szempontok mindenesetre e mellett a hiede
lem mellett látszanak lándzsát törni. Ha minden társadalmi osz
tály írói teljesítik tehát revideáló kötelességüket, híven követve
Illyés úttörését, világunk hovatovább remekművé lesz. Ez ad a
"Mint a darvak"-nak igazi jelentőséget.

Szellemtörténeti szempontból ugyanis Illyés új müve szeren
esés folytatása Giono vagy méginkább a neofrivol irodalom kez
deményének. Mindkettőnek nagyjából az volt a törekvése, hogy a
nyomasztó érzéseket, a sötétséget, a bűnt kiküszöbölje az iroda
lomból, egyszóval, hogy hatásos reakciója legyen a naturalista
lélekelemzés egyoldalúságának. Ennek a szellemi rokonságnak
szálai már a "Csizma az asztalon" neofrivol iróniájában megvil
lantak, folytatódtak a "Kora tavasz" című regény Cs. Szab6ra emlé
keztető, de rajta is túlmenő, túlmunkált, minden mondatba két
csattanőt építő essay-stílusában, a Comte és Marx tételeit újra fel
fedező derék falusi bácsijaiban és a "Rotterdami Rézmán. neves
holland közíró"-hoz hasonló neonaiv fordulatokban. (Ez a pre
cieuse-ködés a "Mint a darvak" egyik helyén már tán nem is. egé
szen helyeselhető: Beyle-nek ugyan Henri volt a keresztneve, de
ezt a keresztnevet a kitűnő Stendhal sohasem írta ki műveire.) A
magyar olvasó számára azért külön élvezet Illyés új könyve, mert
ugyanannyi kötetlen fantáziát, a valóságnak ugyanolyan intellek
tuális formulákká oldását, tételeiben ugyanannyi kedves játékossá
got mutat, mint Giraudoux, Gornet, Pirandello, vagy Virginia Wool'
légies művészete.

SZINHÁZI KRÓNIKA
Fiatal író színpadi szűzbeszédétől borzas mondanivaló-bőséget és
fésületlen formát vár az eddigi tapasztalataiból csöppet sem elké
nyeztetett bírálat. Hubay Mikl6s esztendők óta az első fiatal szín
padi szerző, akinél éppen ezek a látszólagos fogyatékosságok a
legfigyelemreméltóbbak. Mert a "H {isök nélkül" tartalmi zsúfolt
sága, az a hév, mellyel a fiatal szerző valósággal szerteszórja ész
revételeit és bírálatait a mai világ nem éppen rokonszenves jelen
ségeiről, nem öncél és nem annak a fecsegése, aki a színpadra
szabadulva egyszerre akar mindent kimondani és néhány ember
sorsában ábrázolva legalábbis a világ ügyét megoldani. Itt mín
den esszé-szerű kitérés, olykor krítikai, máskor publicisztikai ki
tekintés II darab hőseinek életéből és végzetéből korunk kérdései
felé, azorosan és szigorúan a darabhoz tartozik, Hubay Miklós
érett fővel alkalmazza hol szellemes, hol maró, hol mélven rezig
nált aperszüit mindennapi életünk dolgaira. Hősei nemcsak egy
rétüek, bennük a polgári osztály kétféleképpen mutatkozik be: ér
tékeiben és lassú romlásában, nem lehet egyikért sem elítélni,
vagy felmagasztalni, valami mindegyikben van, ami érdekessé te-
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