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M U V E K
ECKHARDT SANDOR: BALASSI BALINT - WALDAPFEL JÖZSEF:
KATONA JOZSEF (Franklin). A Magyar Irók sorozat két új kötete
t'al6di gazdagodása irodalmunknak. Az esszésítelt irodalomtörténet,
a novellásított esszé fénykorában mindkettő például szolgálhat arra,
hogyan lehet, és hogyan kell, az igazi tudományt egyesítenj az elő

adás mozgalmasságával. Mindkét mü épp oly érdekes olvasmánynak,
mint amilyen komoly filológiának.

Eckhardt Sándor évtizedek kutatásaít foglalja e':.tybe s egészíti
ki Balassi Bálintról írt könyvében. Műve még azoknak is meglepe
tés, akik ismerik a Balassi-kérdésben folytatott nvomozásaít, úttörő

cikkeit, tanulmányait. Tudjuk, ö állította be elsőnek Balassit korának
eur6pai távlatai ba, s nem csak a Nyugatéba, ö kutatta ki a nótajel
zések alapján a költő irodalmi mintátt, ő hívta föl a figyelmet ha
misítatlan középeur6pai renaissance egyéníségére ; - neki köszön
hetjük, hogy újabban Balassiban jóval többet látunk elődök nélkül
egyszerre fölbukkan6 nagy költönél: látjuk benne a tudóst. a huma
nístát, a korszerűen művelt elmét is, látjuk Ronsard, Du Bellay vég
vári-középeurópai társát. Mindezen eredményeket ezyetlen nagysza
bású korképben s jellemrajzban állítja most elénk Eckhardt Sándor.
Mintá1ja lehet könyve minden ilyenfajta kísérletnek; nemcsak ered
ményei rendkívül értékesek, hanem m6dszertani tanulságai is: az
a higgadtság, amely a kiváló tud6snak úgysz6lván minden írásában
pompásan fogja egybe a szellemtörténet szempontjait azzal a filo
lógiai pozitívízmussal, amely éppen pozitív voltánál Iogva a fran
dáknál már szellemtörténetté emelkedett, amikor egyebütt még föl
sem fedezték a Geistesgeschichte-t. Aligha lehet terünk s módunk
rá e helyütt, hogy részletesen kitérjünk rá, mennyível viszi előbbre az
Balassi-kérdést a mű: viszont rá kell mutatnunk arra, milyen ér
dekesen, mennyire az életrajzír6 izgalmas m6dján mutatia be az
író hősének szellemi fejlödését, lelkének fokozatos gazdagodását s
mindazon élményeket. amelyek költői világát gazdagították, színez
ték. Közben pediz kitárul az olvasó előtt az egéz bonyolult kor,
lengyel-ma;ryar-német-török-olasz-szláv hatások keveredésével, élet
formáinak változatosságával, udvari és végbeli szokásaival, szerel
meivel és hadi váílalkozásaival, -ám nem öncéluan, ahogyan nem
egy mai esszében. ahol a korkép csak a szerző tájékozottságának és
stíluskészségének fitogtatására szolgál, - hanem szervesen [Ilesz
kedve a mindig céljához igyekvő előadás menetébe, s mindiz úgy,
hogy az előtérben magát Balassit látjuk. Milyen izgalmasan érde
kes például, ahogyan a legújabb kutatások eredményei alapján
megpíllantjuk még jóform-án gyermek költőnket Bornemisza Péter
tanítványaként - s mennyi mindent megmagyaráz egyetlen tan
könyve I S a híres, romantikus szerelem történetében milyen erő

teljesen rajzolódik elő a bővérű renaissance egyéniség! Folytathat
nók a magukban is remek részek fölsorolását, ....., mind egy-egy fogas
probléma megoldása, mint például, hogy milyen magyar mesterei
voltak Balassinak. - ám részek helyett nézzük inkább az egészet:
alighanem legtökéletesebb megvalósítása annak a célnak, amelyet a
Magyar Irók sorozat maga elé tűzött.

A másik kötet, Waldapfel József Katona Józsefről szóló kitünő
munkája ellen mindössze két kifogást tehetünk. Az egyik stílusának
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olykori nehézkessége és pongyolasága (főként szapora visszaélései az
"is"-seIl), a másik pedig: az életrajz vonalai míntha kissé elmosód
nának. Egyébként azonban könyve épp oly kitünő példája a műfaj

nak, amilyen Eckhardt Sándoré. Ahogyan megmutatja Katona sok
szor lebecsült korábbi drámáiban a dramaturg (s nem az író) mun
káját, ahogyan nyomatékosan hangsúlyozza dramaturgiai ismereteit
s gyakorlatát, színszerű gondolkodását, ahogyan megmutatja, miként
fejlődött a Bánk bán-ig, (s mennyire nem véletlenségből pattant ki
agyából egyetlennek e mű), majd ahogyan elhallgatását s a líra felé
fordulását megmagyarázza, végül, - s egyik nagy értélreként, 
ahogy fölhívja a figyelmet az oly kevéssé méltatott liríkus Katona Jó
zsefre: a legkitünőbb teljesítmény! Ugyanilyen remek s ezyben nagy
tudása iránt tiszteletet keltő is, - Katonának korába való beállítása:
- nem csak divatos lovagdrámák szerepére utal itt, (sőt, e lovag
drámák "hatását" helyesen kellő mértékre szállítja le), hanem je
lentősen kiemeli kapcsolatait a fölvilágosodás eszméivel s a kezdődő
pesszimizmussal is - általában az eddig problematikus östehetség
helyett megmutatja Katonában a nagyon is kiművelt emberfőt. Egyi
ke könyve azoknak a tanulmányoknak. amelyek lezártnak vélt kér
dések körében keltenek új hullámzást s az értékelés friss szempont
jait vetik föl.

Am ne gondoljuk, hogy e két könyv csupán tudósok és beava
tottak csemegéjel Amint mondtuk: olvasmánynak is élmény mind a
kettő! Irodalomtörténeti nagyságokat élővé varázsolni nehéz föladat,
- ez a kél könyv élővé, személyes ismerőssé varázsol két nagyon
nagyon halott írőt. Az egyiket a közhelyek, a másikat a nemzeti ün
nepek feszes retorikája s egy operaszöveg koporsója alól kellett ki
szabadítani; most itt állnak előttünk, - ismerjük is meg őket! Bár
mielőbb látnők a sok kétes hitelű anyagót is előhozó Dezsi-Iéle kia
dás után az új Balassi-zyüjteményt, Eckhardt Sándor gondozásában,
vagy legalábbis az ő útmutatása nyomán e zybeszedve, - és a teljes,
hozzáférhető Katonát!

R6nay György

KOSZTOLANYI DEZSö: ABÉCÉ. (Nyugat kiadás.) Ezekben az
években az írás egyfajta rossz szokássá vált, valamiféle általános
foglalkozássá, mely az összes munkaterületen, minden iparban és
hivatalban szinte kötelező. Természetes ilyen körűlmények között,
hogy az írás elvesztette a hitelét. nem varázslat többé, hiányzik be
lőle az a hideglelősen kultikus jelleg, ami tisztelettel és csodálat
tal jár. Közönséges elfoglaltsággá süllyedt, amely már nem is vágy
álom a hiúság és becsvágy számára, csupán türelemjáték, vállal
kozókedv és lehetőség az elöléptetésre.

A dühödt betűvétők mostanában már nem tudják, hogy volt
idő, mikor tevékenységük még tisztes volt, szigorú játékszabályok
kal, kellő ismeretekkel és szakmai képzettséggel, kevesen marad
tak, akik még értik ennek a kegyesjzyakorlatnak, makacs szolgá
latnak a műhelytitkait, s akik fáradtságot, idegeket nem kímélve
a legjelentéktelenebb részleteknek is igaz fontosságot tulajdoníta
nak. Ama mitikus előidőkben - még tíz éve sincs - körültekintő

figyelemmel dolgoztak az írók, a központozásról külön ismeretek
kel rendelkeztek s a szinonimákra rendkívüli gondot fordítottak,
biztos véleményük volt a mondatszerkesztésről s a mazyar nyelv
törvényszerűségeit csak a legritkább esetben tiporták lábbal. Ba
bonás lelkiismeretességük még a költészet alapvető követelményeit
is tekintetbe vette, ízlésük pedig kifogástalannak volt mondhatő.
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A mai röpiratszerzők, világnézeti elfogultak és hivatalos hírverők

tájékozatlanul állanak e tünettel szemközt, amikor felelősséget és
pontosságet észlelnek egy-e5y elmernűben. Elefántesonttoronynak,
müvirágnak, szépeigésnek nevezik a műgondot, fényűzésnek hé
Iyegzik az egyértelmű fogalmakat és tisztult szempontokat, pedig
csak egyszerű becsületességről és méltó tehetsézröl van szó. Kosz
tolányi Dezső hátrahagyott műveínek minden újabb kötete közvet
ve ezt a nyelvi hanyatlást világítja meg, ragyogó sorainak a fényé
nél előtünnek az írástudatlanság egyre szaporodó bűnjelei. "Abé
cé" címmel legutóbb az ötödik könyv jelent meg, amelyeknek
áhítatos gondozója, Illyés Gyula, Kosztolányi elszórt tanulmányai
ból-cikkeiből még mindig talált vagy kétszázötven oldal összefog
lalnivalót az irodalom mesterségbeli problémáiról. S ezek a prob
lémák egytől-egyig é;l"etők és sürgetök. szinte létkérdés valameny
nyi, elodázhatatlanok és kikerülhetetlenek.

Vannak elvek és kötelességek, amelyeknek elismerése és követése
nélkül nem lenne szabad tollat venni a kézbe. Feltételek nélkül még
közömbös és jelentéktelen írásművekhez is tilos hozzáfogni, hagyo
mány, jóérzés és igény kösse az írót. Kosztolányi egész pályája
folyamán folyóíratokban és napilapokban igyekezett megértetni
kartársaival és mindenkivel, akiket illet, hog-y írni csak szígorú
mártékben és emelkedett nézetek mellett lehet, s hogy kellő vigyá
zat hiányában legdrágább kincsünket, édes anyanyelvünket rom
boljuk szét. Eszelős meggyőződéssel támadott, értekezett, tanácsolt
és hadakozott, ha az irodalom anyaga került előtérbe, véleményét
az esztétika és nyelvészet legkeményebb tételeihez szabta, amellett
hogy ő maga még elméleti síkon is megmaradt megejtő művész

nek, ötletes és varázslatos költőnek. Litteráris vitákban saját mun
kájával szolgáltatta a leghitelesebb bizonyítékokat, hozzászólásai és
intelmei magukban is szemléltetö kis remekeknek sikerültek.
Rövid hasábokon. néhány lapnyi terjedelemben is klasszikus vég
legességgel, hibátlanul és formai tökéletességgel nyilatkozott. Pél
dát adott arra, hogy nincs mellékes feladat, mindig gondosan és
fegyelmezetlen kell dolzozní, feszült fig-yelemmel, mintha bárme
lyik bekezdésnél itélöbírák elé kellene állani. Az elme tévedhet a
gondolatokban, de sohasem a fogalmazásban, játszhat az ötletekkel,
de a grammatikával soha. Kosztolányi megtanított arra, hogy ami
szép, az igaz; aki szépen ír, annak igaza van. Bizonyos megállapí
tásait fenntartással lehet csak elfogadni: az írói véleményszabad
ság társadalmi kényszereivel szemben nagyon is engedékenyeri vi
selkedett, a versfordításoknak túlontúl rugalmas kívánalmakat szer
kesztett, - olefejtése esetenként mégse tűr ellentmondást, s első

sorban nagyszerű írásmódja miatt. A szöveg minőségén múlik min
den, kiindulópont a hatás és érték fokozataihoz. Ha ebből meríte
nének erőt közéleti prófétáink, vezérkedőink és irodalmi hangos
kodóink, akkor esetleg még illetékeseknek bizonyulnának.

Pogány Ö. Gwbor

HAZAI UTAZOK ERDÉLYBEN. (Lepage kiadása, Kolozsvár.)
Huszonnégy magyar író Erdélyre vonatkozó Írásaiból mutat be jel
lemző és értékesen kíválogatott szemelvényeket ez a kötet, melyet
Molter Károly bocsátott minapában útjára. Ezek az írók az elmúlt
két évszázad legjobb mag-yarjai közé tartoznak. Irásaikat az őszin

teség jellemzi: lelkiismeretük szerint vallanak, vag)' bírálnak, el
ismernek, vagy perbefognak. Egyikük realista, a másik romantikus
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s hol a tájat, hol az embert, hol meg a problémákat látja. Termé
szetes is, hiszen a legkülönbözőbb desztinációval járja az erdélyi
tájat s különbözik a szemük, a látásmödjuk, az érzékelésük is.

Jó kalauz ez a kötet Erdély mai kérdéseinek megértéséhez, s
egyszersmind több is ennél: útirajz-irodalmunk valóságos tárháza.
E műfaj gazdag lehetöségei szemléltető módon mutatják régi író
ínk s megoldásaik, eredményeik gyakran megtévesztöen emlékez
tetnek a mai falukutatás modern eszközökkel elért eredményeire.
A díszes névsoron áttekintve lehetetlen meg nem említeni Csoko
nai, Kisfaludv Sándor. Teleki Domokos, Batthányi Vince, Kazinczy,
Széchenyi, Déryné, Bólyai, Kemény, Táncsics, Petőfi, Jósika, Gyu
lai, Jókai, Orbán Balázs, Eötvös József nevét. Minden kis megjegy
zésük elevenen él s végtelen Iényesséz érad a rég leírt betükből.

Szétszórt írásaik összegyűjtése érdemes szellemi és kiadói vállal
kozás volt. Különösen a fiatalság forgathat ja haszonnal e célszerű
kiállítású kötetet. R. I.

TRÉFAS ÉS CSÚFOLODO ERDÉLYI NÉPKöLTÉSZET. (LepIIge
kiadása, Kolozsvár.) Szentimrei Jenő előszava rámutat e kis nép
költési gyűjtemény lényegére: "Sokat szenvedett körülöttünk a vi
lág s mi észrevétlenül mégis gazdagabbak lettünk" - írja, "Való
sázlátásunk megajándékozott minket saját népünkkel. Nem a nép
ről táplált népszínműves, vasárnapira kiteremtettézett illuziönkat,
de magát a népet fogjuk ezentúl szeretni benne, kiről hovatovább
kiderűl, hogy ő is ember és ő is magyar." Ennek az antológiának
célja tehát a népi realizmus eredményeinek, elsősorban a Bartók
Kodály gyűjtésnek népszerűsítése, mondhatnánk: közkinccsé-tétele,
Különleges megszorítás azonban a "tréfás és csúfolódó" jelző, mely
a népi komikum világára utal.

Ez a kis antológia, dicséretreméltó összeválogatása miatt, min
dig frissen hat, nem érezzük soha a túlságosan homogén anyaggal
elkerülhetetlenül együttjáró lankadást. Verset és prózát találunk
benne, ízek és illatok kergetőznek a lapokon s az ellenállhatatlan
humor mindig ragyogó diadalt arat. A nagyközönség túlnyomórészt
csak népballadáink komor világát ismeri. Ez az antológia új világ
gal ajándékozza meg: a népi élet napfényesebb tájaira vezet, az
örök mosoly megfrissítő forrásához. R. I.

TOTH LASZLO: MAGYAR VARTAN. Papini egyik értekezésében,
a katolikus irodalomról szólva, hangsúlyozottan író katolikusnak
nevezi magát és ezzel a kifejezéssel pontosan az írói feladat hit
vallói jellegét kívánja - nagyon helyesen - átvinni az irodalmi
köztudatba.

önkéntelenül ez a Papini-féle meghatározás jut eszünkbe ak
kor, amikor Tóth László önálló kötetbe foglalt, publicisztikai írás
művei között lapozgatunk. Valóban: Tóth László is író katolikus a
szónak legnemesebb értelmében. A katolikus világnézet doktrina
mentes, teljes belső szabadságot biztosít a szellem emberének. Ke
reszténységünk és magyarságunk egész problémaköre millió szállal
füződik a szemlélődő egyéniséghez, mint centrumhoz, amely vi
szont a katolikus világnézetből meríti erőit és ettől kapja örök
szempontjait is, hozy azoknak birtokában teremtsen rendet korunk
szellemi zűrzavarában. Az író katolíkus tehát a rendezlJ elvet kép
viseli szükségszerűen, rendet teremt a maga egyénisége belső vi
lágában és ezt sugározza ki a világba is, amikor akár mint író vagy
mint újságíró a porondra lép. Ilyen értelemben az író katolíkus
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munkája sohasem romboló, hanem mindig építő és harmóniát te
remtő tevékenység. Szembetűnő, karakterisztikus módon ezt a ma
';tatartást érezzük meg a "magyar vártán" álló kitűnő magyar pub
licista minden tollvonasán.

Előttünk fekvő könyve egy történelmi esztendő nagy kérdései
nek s az azokra megkísérelt válaszoknak foglalata. Cikkek, ame
lyekben az iró katolikus a magyar ember sorsát figyelte, útjait kö
vette. Cikkei nem a napi politikát tükrözik, hanem az egyetemes
magyar és katolikus szemléletet vetítik elénk. Nem a "pártharc
vitairatai" ezek a cikkek, - mint maga is megállapítja, - hanem
hozzászólások az egyetemes emberi világ és a sajátos magyar nem
zeti élet örök kérdéseihez ... (Szent István Társulat kiadűsa.)

K~zai B~11J

P. KöNIG KELEMEN O. F. M.: A KERESZTÉNY EGYHAZAK
EGYSÉGE. A háborút megelőző években valósággal világjelentő

ségű mozgalommá nőtt az a törekvés, amely a keresztény egyházak
egyesítését tűzte ki célul. Ennek a measzenéző célnak megvalósítá
sában természetesen Rómáé a döntő szó, nemcsak az Egyház uni
verzális jellegénél fogva, hanem lényegbe vágó dogmatikai szem
pontokból is. Éppen ezért kivételes érdeklődésre tarthat számot
minden olyan elgondolás és állásfoglalás, amelye kérdéssel kap
csolatban az Egyház hivatalos nézetét képviseli. A nagytudású, ki
váló szerzö munkája éppen azért fontos, mert az Egyház szempont
jából is teheíséoesnek: tartja a keresztény egyházak egyesítését.
Művében részletesen tárgyalja azokat a kérdéseket, amelyeknek
tekintetében Róma az örök alapelvek feladása nélkűl engedhet,
másrész pedig rámutat arra is, milyen áldozatokat kell hozniok a
Rómától elszakadt egyházaknak, hogy önmaguk megmentésével
őszintén szelgálják az "egy akol és egy pásztor" krisztusí gondola
tát. A könyv a németországi protestantizmus válságának okait
vizsgálva felöleli a többi keresztény egyház problémáit is - és eze
ken keresztül jut el az egységkérdés alapvető igazságaihoz. Emel
kedettség, alapos tudás és tárgyilagosság jellemzi P. König Kele
men minden problémafelvetését és megállapítását. Munkája meg
írásakor - ezt az olvasó is megelégedéssel igazolhatja - a tárgyi
lagos igazság mellett odaadó szeretet vezérelte a szerzőt nemkato
likus testvéreink iránt is. (Gyöngyösi Ferences könyvek 2. szám.)

(k. b.)
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OSSZES MOYEI (eIIJkészülelben) - -

TOTH LASZLO:
MAGANYOS JEGENYE (elbeszélések)

SIK SANDOR:
OSSZES VERSEI (fűzve)

ZRINYI
PAZMANY

ARADI ZSOLT:
AZ ÉG ARACS MOGöTT ( regény)
A JATÉKOS FIA (regény - - -

IJJAS ANTAL:
MIRANDOLA FORDULASA ( regény) P 6.50
AZ UZENET ( elbesz élések) P 5.-
AZ EMBERÉLET UTJANAK FELÉIG (r egény) - P 4.-

JUST BÉLA:
HAJNALI KETTO (regény)
SZAGOS MISE (regény)
VOROS VAGY FEKETE (regény)

RONAY GYöRGY:
KERESZT UT (regény)
LAZADO ANGYAL (regény) 
FAK ÉS GYOMOLCSöK (regény)

THURZO GABOR:
ELőJATÉK (r egén?l)
AZ ADOSSAG (regény)
A TINTAHAL (elbeszélések)

KÉZAI BÉLA:
AZ UTOLSO NAP (regény)

HEGEDűS ZOLTAN:
SZAMOSHATI OSZ ( ellJkészülelben)

TűZ TAMAS:
TISZTA ARANNYAL (versek) -

VÉGH GYöRGY:
HAVAS EJSZAKAK (versek) -


