
E L V E K É s M Ü V E K
KODOLÁNYI TÖRTÉNETI VILÁGA

A történelmi regény akkor felel meg
híven műfaji szerepének, ha ki
egyensúlyozottan társul benne a
történelemmagyarázat az ember
magyarázattal. Az embert s annak
életét megmagyarázni a korban,
sot megfordítva: a történelmet hív
ni segítségül az emberi titkok meg
fejtéséhez, talán a legnehezebb
művészí feladat, az egyensúly fenn
tartásának feadata. Mert ember és
kor egyetlen mozzanatában sem
ütközhetik össze. Hacsak ellent
mondást, anakronizmust s a lé
lektani következetlenségek terhét
nem akarja vállalni az író, Fele
lőssége súlyosabb, mert szemét ket
tőn kell tartania: az ember mon
danivalóján s a történelmen, álta
lában a belső s a külső hitelessé
gen, aminek kettős gyökeréből a
müalkotás bitele is sarjad.

Éppen e futólag érintett, nehéz
ségek miatt tehát aligha tartható
az a közkeletű vélemény, hogy a
történeti regény: mimikri mufa].
Az író, aki nem tud, vagy nem
mer önmagáról és aktuális környe
zetéről vallani, behúzódik a törté
nelembe és úgy szereli le mai
nyugtalanságát és kortársi világá
nak vallató indulatait, bogy egy.
semleges területet bérel ki a histó
riában. Mondják még azt is, hogy
a történeti regényíró a problémák
s az állásfoglalás elől menekül, ami
kor történelmi tárgyát választ és
amennyiben állást foglal, miatta a
felelősséget a tudományra hárítja.
Mondanivalóját nem valami belső

igazsággal támogatja, hanem a
szaktudomány mankójára bízza.

E tetszetős vádak súlytalanságát
éppen Kodolányi János esetében
tapasztalhatjuk, hiszen egész iro
dalmi munkássága bizonyítja, hogy
az igazi művészt még a történelmi
tárgyválasztás emigrációjáhan is
nyomon követik a problémák, meg
szöknie előlük tehát hasztalan fá
radozás volna. Az élet örök tör
tényszerüségeinek rendjéhen csak a
halállal bekövetkező létformaválto
zást jelent gyökeres átalakulást, a
történelmi életformaváltozás azon-

ban csak módosít és új látószögbe
állítja az örökké változatlant. Az
örök emberi valóság erős magja
körül vékony héj ként feszülnek a
történelmi formák geológiai réte
gei. A belső tűz átizzik rajtuk, he
ve megolvasztja és magába szivja
a legkülsőbb rétegeket is, hogy új
formába öntse belső mondanivalóit.

Ez a tüzes, alkotó forrongás, ez
a "geológiai dráma" érezhető ki
elsosorban Kodolányí két új törté
nelmi regényének (Istenek, Hold
világ völgye) nagyszabású keretei
böí. Hátterükben az örök valóságok
díszletei állanak: a dunántúli ma
gyar táj, a Balatonnal. hegyeivel,
égboltja csillagaival, amelyek örök
valtozatlanságukban őrzik meg a
tájat és hatalmukkal leigázzák az
időt is, de embereket is, kik a
halész-vadász meaterség örök moz
dulataival végzik munkájukat. Re
gényeinek hatalmas tájképi nyitá
nya lenyűgözően intonálja az örök
kévalóság hangulatát és ebben az
örökkévalóságban jelennek meg
alakjai, előbb messziről, bogy az
tán előttünk nőjenek meg bús-vér
boi való emberekké. Igéző ereje
szinte észrevétlenül keríti hatalmá
ba olvasóját. Magunk sem adha
tunk számot arról, hogyan, de már
ledönti körülöttünk az idő gát jait
és magunk is belülről Látjuk és
éljük az epikus bömpölygéssel
vagy az erdei tűz médján terjedő

történést, mígnem egyszerre csak
heves szenvedélyek lÜzgyürüjében
érezzük magunkat. Két regénye, a
Balaton két ellentétes partjának
honfoglaláskori települési területét
Bese úr és Tar Szörind szállásat
varázsolja elénk, de rajtuk keresz
tül az akkori egész magyar világ
képet mutatja meg. S e világkép
határai sokkal kiterjedtebbek, mint
bármikor történelmünkben, mert e
világképnek még eleven része a
kelet is, a megszülető nyugat mel
lett. A keleti hitvilág s az újonnan
jelentkező nyugati kereszténység
kettős szárnyfelületébe fogózva tá
jékozódik a nyugati gyepükre so
dort maK)'ar lélek. A rélli hitnek

153



\1uwereje már húnyóban van,
csak a révületek görcsös alázuha
násaival éri el néha az elmerülő

pogány mírakuhimot. Most már itt,
heiynezkötötten, távol a keleti step
pék vííagatöl, a magyeri lélek csak
képzeletben vagy revületben élheti
át az elhagyott keletet, mint Tar
Szörmd fia, Ojbársz, a sámánok ta
nuvanya, aki révületében beszá
guidja 'I'engri isten egeit, Ezek az
egea azonban valahol a döntövi tá
jon, a Kuma mentén tornyosodtak,
a magyar számara a föld csa» ott
volt «oee! az eghez, nng az itteni
új hazara ures és idegen égbolt
borul, a rúniiak, a frankok Jézusá
nak mennyorszaga.

A tájképi véglelenség és a szűzi
vadon natartaíansága, amely közre
fogja az egyedúr maradt nonfogla
Iassorí magyarságot, geniális érzé-.
keltetoje Kodolánymál annak a
belső magánynak, amely két világ
határvonalan guzsbaköti a jöve
vény húnivadékokat. Amilyen
riasztó számukra az élet küíso bí
zonytalansaga, éppen olyan nyug
taiamtoan hat képzeletükre az
üresség és az idegenség, amit be
lülrol és felülről éreznek.

Oibársznak, a késobbí Koppány
vezérnek egészen mély és míthí
kus győkeru próbálkozása, hogy a
földrajzi eltoíodással megrendrtett
ősi egységet és egyensúlyt helyre
állítsa, éppen azért tragikus vál
lalkozás, mert lehetetlenséget kísé
rel meg. A pogány magyarság hiá
ba hozza magával bálványait, 'isten
kélnek szobrait, a pupikat, az ősi

mennyország a Kuma fölött marad.
S az új hazában hiába avatnak fel
új forrásokat, új ligeteket a szekér
táborral érkezett isteneknek, az
ígazi források, az igazi kutak és
ligetek a Kuma vidékén maradtak.
A taltosok dobjai buffogásának
más akusztikája van, mint volt
odaát. Az imádság elfárad, a ré
vült lélek eltéved s a holt vitéz
lelke tán elkésve érkezik az elha
gyott mennyországba, amelyről az
istenek képmásai is messzire köl
töztek. Marad-e varázserő abban a
hitben, amitől maguk az istenek is
eltávolodtak, táltosai pedig igaz
táltosok-e már, ha a közvetlen kap
csolatot a régi föld s a régi ég kö
zött elveszítették. Tengri isten' és
Ukkon jelenvaló ugyan mindenütt,
de Jézus úr tanítása az új hít ele-
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ven élményével olthonosabban jár
az ősi pánnén-tájakon: hatalmával
rnegküzdeni kevés egy nép szakadt
ereje, táltosainak meghasonlott lel
ke.

Kodolányi megragadó erejű tri
lógiájának befejező kötete ennek a
harcnak az eldőltét s a kereszténység
felülkerekedését fogja feltárni :
most még vihar előtti csend feszül
a Balaton fölött s a Holdvilág völ
gye fölött, ahol Toksin az imént tért
meg ősi isteneihez... Kézai Béla

JANKOVICH FERENC: TÉLI SZI
VARVANY. (Athenaeum.) A mű

faji meghatározás az alkotás benső

lényével esak laza és felületi érint
kezésben van. a mű strukturájába
nyomódik, mintegy arról adva ké
pet, ami a mű körül van. Ezen a
szerkezeten kell keresztül törnie a
léleknek a figyelem, az átélés és
átérzés segitségével, de ezen a
ponton már el is veszti jelentősé

gét a mű műfaji meghatározottsága
vagy megbatározhatatlanséga,

A Téli 8zivárvány a műfaj szi-
gorú és merev osztályozásában
nem regény, jnkább emlékrajz.
életkép; az életképek. az emlék
rajzok időtlenségével és megraga
dott mozdulatlanságával. Ami e ke
reten belül a lélek e megszerkesz
tetlen formája mögött izzik, az
csupa élet, nyers, de így nyersesé
gében is a művészi örökérvényű

ségbe kényszerítve; csupa eleven
ség, a lélek kibontakozása az em
lékek megvallásában ; feszültség e
regényszerű mü történeti feszített
ségének minden feloldottsága mel
lett is. Alomkép vagy félálomkép,
mult és félmult, ami ellenállhatat
lanul átvillan egy lelken egy
tétlen órán; minden kép, minden
jel csupa mozgás, friss nyugtalan
ság, csak a keret, csak amiért és
amiben létre jött, a lélek mozdu
latlan.

A Téli 8zivárvdnynak e látszólag
laza szerkezetiségét Jankovich tu
datosan és művészi biztonsággal
alkalmazza. e biztonság mögött a
lírai sugalmazottság erejét sejtetve
meg. Valóban, lényege szerint nem
is más a Téli szivárvány, mint lí
ra. A mű minden eleme hangulati.
érzelmi kivetítődésű és alig van
egy mellékmondata is, amely az
epika szolgálatában állana. Épp
ezért meséje, a regény meghatáro-



zílsát larh'a szem előtt. soványka,
de csak annyira, mennyíre ilyen
esetben az élet is az. - mert
egyébként végig reális. ábr~zolás~,

- de lirikus emelte kl. aki a SZI
neket. az emlékhangulatot. a tör
ténés' eg'észét figyelte. melyben a
részek mozgása már-már mozdulat
lanság, és nem az epikus. akinek
szemében a színezö részletekben is
történés rej lik,

A férfiak a nagy háborúban
vannak, a régi Szénatér szomorú
házaiban asszonyok, beteges öre
gek és csibészkedő gyermekek él
nek szorongásban, nélkülözésben
és fel-fellobbanó reménykedésben.
Abrázolásuk erős. reális színezésű,

érezzük, hogy az író a valóság
közvetlen felidézésére törekedett,
bogy mégis légiesen fínomnak, sli
Iizáltnak hat, azt az emlékek
álomszerüsége, a történet laza fo
nödása. a képek könnyedsége és
j6íze és a nyelvi kifejezés színes
költölsége idézi elő. A világ mín
den rázk6dásai .ellenére az élet,
mely az egyenetlenül futó időt sem
tekinti valamire, makacs. egyenle
tes menetű, győzedelmes folyamat,
amibe bele lehet fásulni. de új erőt

is lebet nyerni belőle. - erre
döbbennek rá a várakozás éveiben
a szenvedés, a nyomor megkinzott
jai, - hogy kint sem halnak meg
többen. mint odahaza. és ha szen
vedésük más. de nem nagyobb,
talán hevesebb. de nem alattomo
sabb. Az élet folyamatának ez a
kettőssége. az elfásulás egyfelől és
a vak remény forradalmi láza más
felől, nyiltan kirobban a regény
véuén, 'ahol a látszólag békés és
cs~dben szenvedő emberek abla
kai alatt úgy robban az első puska
lövés, az első keserű szitkozódás,
melv már nem fél a bűntetéstől,

mert önmagában érzi azt, az első
gyűlölködő hang, melynek már nem
személyi, hanem távolabbi, társa
dalmi okai vannak. mint az egyen
letesen borús. de csendes ég hir
telen villámcsapása. E személyi és
társadalmi okok az események
egvmásutáni. de nem történeti
szUkségességgel való kibontakozá
sában - a regénynek tulajdonkép
pen nincs főhőse, csak elbeszélője

- élesen kímutatkozík az iró köz
vetlen SZándéka nélkül is. jelezve,
hogy az életet a maga elevenségé
ben sikerült megragadnia.

Ami líra a r~énJ lény4ben.
álomszerű megszerkesztésében van,
nagyszerűen kiteljesedik a költő

nyelvi erej ében. Képzelete tarka.
ötletes és merész. Kifej ezésbeli
készsége nagy, inkább mély, mint
széles változatú. Minden mondata
kész egységes lírai hatású, az
aka;tságnak a látszata nélkül. Ez
az önkénytelenség, az álomszerű
könnyedén elért és megtartott ará
nya már a mű titkos arányait mu
tatja. HegedíLs Zoltdrn.

DÉNES GIZELLA K~T REGÉNYE.
Egyszerre jelent meg Dénes Gi
zella két regénye és hasznos, ta
nulságos a két regényt együtt ol
vasni. Igazolódik a mondás: Con.
traría iuxta se posita magis elu
cescunt. Látjuk, hozv Dénes Gí
zella errv rossz rezénvt írt, de tud
jót is írni. Igazsámalan lenne csak
az egyikkel foglalkozni.

Az' . első reQ'énv. A k~k aut6:
Conrad (f) kapítánv polg~rmester

sége vagy az apostoli szív diadala,
de a végén mégis mindenki meg
békül. A történet: e,~y csu11asziv
randörkapttánv áttöri és meglAnrit
la a vidéki vlir08 konzervatiy
klikk-rendszerét és köz/lnvét é8 ez
után minden val6szfntlsé~ szerint
HZ ü], emberi és igazságos vilAg
hatnala hasad fel a városra, mely
II regényben egész világnak, társa
dalomnak s7imboluma. I!!énvtelen,
színtelen történet. Határozatlan, el
oszlé alakok hordozzék ezt a tör
ténetet. A város nanírmaséból van
és olvan valószerűtlen. mint a cím
lanott a föltlszintes városháza és a
remek modern aut6: gy~rváros

f1réshff7ku!t1Íl'á1'1J1. A s7erenlllk a
már iól mezraivolt provinr.iális ala
kok !venrre k6niái a szokott rang
sorban: Mikovszkvaktól lefelé taná
csosok. városi tisztviselők. nazvzaz
dazok, katonafisztek. tanárok, bí
rák ..." (111. 1.)

Ezvik alakiának sincs színe. hang
ja : olvanok. mintha legallihb Mik
száth és Rákosi 6ta csak most
miisztlll{ volna elll valamelvik vi
Mki város temptlliphlll: sánadtak,
vprtelenek. RfmdllrkapiMnva anv
nvihan igazi rendőrkanítánv. hogy
húsz eS7,tenc1ó alatt lett fogalmazÓ
ból kllniHnv. (63. 1.)

Legiohban sikerült a két prole
tárgverek~ _Vinci és Manet, ~zek

be már került valami emberi, és
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rajzuk is meleg éli vonzó itt-ott,
de mihelyt a tanító mesébe kerül
nek (a falu elvárosiasodása), hoz
zásápadnak II többi szereplőhöz.

Az egész regényen az elhagyott
ság, az összecsapottság látszik. Ezt
mutatja szerkezete és stílusa ezy
aránt. Conrád kapitány keze la
ponként hol széles er{Js, hol kes
keny fínom. A Jancsi familia a 43.
lapon tizenöt hold jó földet hagyott
el egy tagban a. város ért, a 159.
lapon már csak hetet és gyengét.
Az ilyen és ehhez hasonló követ
kezetlenségek, ha nem is bosz
szántják, de idegesitik az olvasót.
Mindent egybevetve Dénes Gizellá

.nak ez a regénye nem sikerült.
Az előző könyv teremtette kel

lemetlen hangulatban vesszük ke
zünkbe a szerző másik könyvét,
történeti regényét a Virrasztó asz
Szonyt. Már az első lapok olvasá
sánál foszlik elöítéletünk, és érdek
llldésünket kornolyan leköti olvas
mányunk. A kanizsai vár virrasztó
[obbágyaínak beszélgetése, a táj
leírásából fakadó hangulat lassan
beleringat bennünket az új könyv
olvasásába. Ez a regény az asszony
apoteozisa. A feminista gondolat
visszavetítése a XV-XVl. század
fordulőjába. Az erős, harcos fér
fiak fölött a fínom asszonyi érze
lem és értelem felsőbbségének

hangsúlyozása. Ez a nélkül is si
került volna az írónak, ha ezt az
alapeszmét szavakban megfogal
mazva nem is adta volna többször
főhőse szájába. Itt megnyilvánuló
íróművészete ilyen fogások nélkül
is értelmes, élesszemű világosfejű

magyar asszonnyá tudta volna meg
rajzolni Kanizsai Dorottyát. Céljá
nak megfelelő személyt és megfe
lelő kort is tudott választani. Ezt
maga is érzi és egyes részleteinek
megdöbbentő és analogták keresé
sét kikényszerítő ereje bizonnyal
nem véletlen. Kanizsa, Valpovó,
Buda. Siklós, Mohács és az itt kö
zel fél évszázad nagyszerű törté
nelmi háttér. Ez a kor: a Mátyást61
Mohácsig tart6 hanyatlás kora meg
lehetösen ismerős és így a szerző

nek nem kellett történelmi részlet
tanulmányokkal bíbelődnie: minden
erejét a jellemzésre fordíthatta. Ez
sikerült is neki. A fiatal, értelmes
lányt, az érett, méltósázteljes nazv
asszony sirató munkáíáíz kíséri:
Kanizsátél Mohácsig. A nemzet
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tragédiáját jóformán senki sem
látja csak Kauízsaí Dorottya. Ezért
is virrasztó asszony: különben le
hetett volna erOS asszony, iga.zi
asszonv is.

Kanizsai Dorica. Dóra és Do
rottya lelki rajza tökéletes. Asszo
nyi lelket így megélni és megirni
csak asszony tud. Látszik, hogy az
analizisnek intuitive megélt alapja
van. A férfiakat is asszonyi szem
mel nézi és nem igen tart róluk
túlságosan sokat.

Kanizsai Dorottya két férje, két
köszvényes katona; az egyik a ne
messzívű, a másik szép férfi. A
főurak között nincs előrelátó em
ber, igazi államférfi. Önös érdek
vagy asszonyi hatalomvágy (Zá
nolya-párt) mozgatja őket. A nagy
o:szágos zűrzavarből mint egyetlen
biztos szikla emelkedik ki Kani
zsai Dorottya személye.

Szerkezete kerek. Gondos stílus
ban, világos nyelven ír. Különösen
a mohácsi csatát közvétlenül meg
előző időt és az eseményeket si
kerül drámai erővel megrajzolnia.

Me.qgyes Ete.

HALACSY DEZSő: A BIZTOSITA
SI ESZME ÉS AZ IFJÚSÁG. 
Figyelemreméltó könyvecske jelent
meg a biztosítási eszméről. egysze
rű köntösben, de magvas, tisztes
séges tartalommal. A magyar ifjú
ság reális pályák felé terelése 
s ezzel együtt a reális életszemlé
letre nevelés szempontjából hasz
nos ez a kis kézikönyv. A bizto
sítás széleskörű jelentőségéről szól
a szerző, a biztosítási válfajokat
ismerteti. De rámutat a nemzeti
gondolat, erkölcs, közoktatásügy,
népi gondoskodás, gyermek- és csa
ládvédelem fontos szerepére a biz
tosítás alapgondolatával kapcsolat
ban. Külön említésreméltó a bizto
sítási furcsaságokról írt fejezet,
ahol az előbbi, komoly erkölcsi
alapon álló gondolatok mellett mu
latságos eseteket sorol föl a szerző

a bizotsítás történetéből.

-.r.

DR. WűNSCHER FRIGYES: FA
LUSI TANULMANYúTJAIM.
A könyv, melyet a legilletékesebb
egyén, a Hangya vezérigazgatója
jelentetett meg, kellő időben és
kellő erővel hangsúlyozza ki gaz
dasá~i életünk egészséges Iejlődé-



Kének egyetlen belyes útját: a ~:aö.

vetkezeti megoldás gondolatát.
E mű megirásához a "falusi ta

nulmány" csupán gyakorlati lefek
tetését j elentette a szerző már
meglévő elméleti megoldásainak.
Főbb problémái, melyen a mű fel
épül, a helyes földbirtok reform
kérdése, a föld felaprézásának
meggátlása, a belyes termelés, a
termelő eszközök szövetkezeti meg
szervezése, az értékesítés szövetke
zeti megoldása, a valódi szövetke
zeti zondolat,

Mindezek biztosítéka: "hogy a
keresztény erkölcsi alapon álló szö
vetkezeti elveink, olyan gazdasági
elvek, amelyeknek lényege az em
beriség nagy részének lelkében él".

A központ és a tagszövetkezetek
reális és helyes viszonyára is ki
tér a szerzö, mert mint mondja, ez
egyik sarkpontja a szövetkezeti
kérdésnek. A tagszövetkezeteknek
tisztában kell lenniök azzal, hogy
a központot ők tartiák fenn, nélkü
lük élettelen keret" de tisztában

vannak azzal is, hogy II ltözpont
nélkül tik sem boldogulnának. Ko
operációjukat ez a szempont kell,
hogy belyes úton tartsa.

A szerző nem tér ki a jövő

problémái elől sem. Hangsúlyoiza
az egyenrangúságot a tőke vállal
kozásai mellett, nevesen a keres
kedelmi és az ipari tőkére értve,
kiemeli a hitelkérdés végleges
megoldásának fontosságát. Mint
végső eredményt állapítja meg:
ho~ a kisember számára a szövet
kezés nélkülözhetetlen. Mert ami
gazdasági életének prosperitásáboz
szükséges: berendezések, nagybani
beszerzés, biztonság, eredményes
értékesítés, a gazdasági ismeretek
fokozása, politikai nevelés, számára
csak a reális tényezőknek megfe
lelő úton kialakult szövetkezeti
rendszer bztosíthatja.

Wünscber doktor könyve alapvető

munka a magyar szövetkezeti élet
kibontakozóban lévi! történetében.

Kaklay Pál.

, ,
KIALLITASOK

MEDNYÁNSZKY. Az Ernst múze
um helyiségeiben a mult hónapban
lezárult Mednyánszky kiállítás és
Kállaí Ernő Mednyánszky könyve
(Singer és Wolfner kiadása, Buda
pest, 1943.) teszi megint aktuálissá
báró Mednyánszky László nevét.

Semmi sem történik véletlenül.
Szinte törvényszerű az. hogy száza
dunk második nagy katasztrőfájá

nak kellős közepén az a magyar
festő lett aktuális, aki művészi,

emberi fejlődése csúcsára az első

világháború éveiben jutott el. A
kiállítás világháborús képeit és raj
zai! nézve igazat kell adnunk Kál
lai Ernőnek, aki azt írja ezekről a
képekről, hogy itt magasztosul
Mednyánszky human izmusa a leg
mélyebb és legnagyszerűbb láto
mássá.

A művész magatartása az a kibo
gozhatatlan esztétikai elem, ami
minden alkotásban, - ha az őszin

te és müvészi - ellenállhatatlan
bóbeszédűséggel érvényesül. Ebből

a sokból keveset a laikus is meg
érez. A magatartásnak ez a nemes

és emberi volta a kiállítás sikeré
nek titka és teljes feltárása Kállai
Ernő könyvének legnagyobb érde
me.

Az ismeretlen Mednyánszky lép
mind a kettőben a közönség elé.
A köztudatban Mednyánszky Úln'
él, mint végtelen poétikus század
végi rezignációval telített lehellet
finom tájképfestő. A kiállítás és a

.könyv egy kevéssé ismert. de a tá]-
képfestőnél sokkal izgalmasabb
ruűvészt mutat be. Bemutatja Med
nyánszkyt nemcsak a természethez
való viszonyában. hanem Med
nvánszkvt társadalmi vonatkozásai
ban is: Szinte meseszerű Med
nvánszkvnak ez a kettős vonzódás a
az erdőhöz és a szegény emberhez.
Az élet nagy kérdéseinek szünte
len feszegetése, ez a tragikus szí
nezetű keresés "az általános jelen
tőség spírttualizált világába való
emelkedés" mint ahogy ezt
Mednyánszky Kállai Ernő által kö
zölt egyik naplójegvzetében irja,
tör felénk a kiállítás minden képé
hől és ezt a nyugtalanságot, mely
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