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Bartóky József, az elbeszélő. 
í r t a : AGARDI LASZLÖ. 

A tanítómesék gazdag sorozatát követi Bartóky művészi alkotásainak 
folyamán az elbeszélések változatos sokasága. Képzelete ritka termékenységgel 
ont ja a mesékkel sok tekintetben rokon történeteket. Érdekes jelenség, hogy a 
hatvanadik életévéhez közeledő író a teremtő erőnek milyen példáját mutatja. 
Ha az elbeszélések belső értókét nem tekintjük, már ez a számban megnyilvá-
nuló bőség meglephet minden hozzáértőt. Írói tehetsége az 1920. évtől kezdve 
oly erővel és művészien tör elő, hogy ezt az elbeszélés-írás torén nem igen 
tapasztaljuk. A fiatal értelmi és érzelmi erők szoktak mutatkozni feltűnő 
eredménnyel, és hoznak létre a művészet minden ágában maradandó alkotá-
sokat. Az öregkor küszöbére érkezetteknél ez egészen különleges jelenség. Rafael, 
Schubert, Petőfi felül nem múlt művei a fiatal egyéniség és a forrongó 
lángész termékei. Ilyen alkotásvágy tapasztalható Bartókynál, de élete alko-
nyán. Az öregedő író rövid idő alatt 12 kötetben az életbölcseségnek, a jóra 
késztető történeteknek olyan tömegét és olyan művészettel hozza létre, hogy 
mint elbeszélő maradandó nevet vívott ki magának irodalmunk történetében. 

A novella írás terén való megjelenése egészen szokatlan jelenség. Alig 
lett ismeretes a Magyar Fabulák száz meséje, nyomon követi első elbeszélései-
nek kötete. A meglepetés általános. A magas hivatali állásból nyugalomba 
vonult tisztviselő pihenés helyett önkéntes munkát vállal, és évről évre jelen-
teti meg elbeszélései gyűjteményét. A gazdag termékenységgel lépést tart a 
kedvező fogadtatás. Az olvasók és bírálók egyaránt teljes méltányolással üd-
vözlik, és mindjárt az első köteteknél a legelismerőbb hangot hallatják. Később 
сзиккеппек a magasztalás szavai, de nem maradnak el sem mennyiségben, sem 
minőségben az elbeszélések kötetei. Az irodalmi és tudományos társaságok ki-
tüntetése csak fokozza Bartóky munkakedvét. Nem gondol pihenésre, nem bízza 
el magát, és kitartóan, tudatosan s mindig művészi becsvággyal és ercdmény-
nyel dolgozik. Számára a nyugalom lehetősége az igazi, kedves, régen nélkülö-
zött írói munka kezdete. Ez adja magyarázatát gazdag termékenységének. 

Tehetségének vulkán-kitörésóhez hasonló váratlan jelentkezése méltán 
kelt feltűnést. Maga ugyan később beszámol róla, hogy jogászkorában meg-
jelent egy novellája (Indulás), és azt is elmondja, hogy jóval később, 1910-ben, 
Mikszáth Kálmán írói jubileumán jelentkezett írással, de ez kigúnyolja, hogy 
tisztességes ember is maradhatott volna, és nem kellett volna államtitkár-
ságra vetemednie. Bartóky erre kijelenti, hogy 35 évi elkalandozás után, ha 
koszorút nem is, de bokrétát tud szerezni szemfodőjére (Mikszáth Kálmánról). 
Ez emlékezés írásakor a komoly, értékes művészi elbeszéléseknek egész tömegét 
alkotta már, és az átlagolvasóknak te t t minden engedmény nélkül folytatta 
költői tevékenységét. Ennek alapja az édesatyjától örökölt írói hajlamon kívül 
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az a mély gondolkodás és nemes törokvés, hogy minden téren haszná'ni kíván 
embertársainak. Kezdetben tanítómcsékkel, azután elbeszélésekkel. Ezeknek sze-
replői, a változatos események lefolyása, a történetek alkotásának a célja: a 
felfogás, az irányítás, a megalkotás, mind arra utal, hogy Bartóky jókedé'.yíí 
erkölcsb lcselő és kiváló írásművesz. Bármily témát választ, azt lehető világos 
beállításban a mesevezetés olv modorában mondja el, hogy a kellemes és a szép 
a tanulságossal és az akaratrahatással páratlan művészetben egyesül. E téren 
valóságos bölcs, aki kellő mértéktartással mindig el tudja érni a szándékolt 
hatást. 

Az esztétikai és az erkölcsi sikert olyan tulajdonságai segítik elő, ami-
lyenek egy-egy művészben ritkán szoktak találkozni. Ezek: felfogása eredeti, 
határozott, világos és céltudatos; képzelete eleven és gazdag; érzése egészséges 
és пуЧу; gondolkodása emelkedett és nemesen szociális. Az ilyen lelki elemek 
nagy leleménnyel párosulva teszik alkalmassá az elbeszélések változatos tö-
megének megírására. 

Ezeknek különféle mozaikjai továbbá tartalmas, színes, szárnyaló leiek-
nek az elárulói. Az elbeszélésekből oly egyéniség hatalmas és harmonikus képe 
tárul az olvasó elé, amely a részletek egybeolvadása után igen sok emberi 
értéket foglal magában. Egymagában is teljes, megnyerő, hangulatot kiváltó 
csaknem mindegyik elbeszélés. De ha valaki egy-egy kötetet gondol át, vala-
mennyi mű elolvasása után iparkodik magának számot adni a velük való fog-
lalkozás közben szerzett élményeiről, az az esztétikai maradéktalan élvezet 
mellett, az erkölcsi jó, és az örök szép átérzcsével, az emberi életet annyira 
fölemelő igazság kívánatos, de nem mindig jelentkező hatása alá kerül. Valami 
tiszta derűt és emberiességet lehelő magasabb szellemiség árad az elbeszélések 
egészéből, az igaz, a derek, a nemeslelkű ember egyéniségének olyan tulajdon-
sága, amely ellenállhatatlan varázst sugároz a vele érintkezőre. Az erkölcsi 
szépségnek bizonyos finom jelentkezése van meg az elbeszélésekben, és ennek 
olyan nyomása nehezedik a lélekre, hogy ez mégis jólesik, nemes érzelmeket 
fakaszt, és emberibbé tesz. Alkotásainak csaknem mindegyike magában hordja 
a művészi tökéletesség legtöbb jegyét, együtt szemlélve vagy átgondolva pedig 
oly sűrítve jelentkezik a képzeletet foglalkoztató esemény és főleg a belőle 
áradó hangulat, hogy csak a legnagyobb művészek hatalmas képalkotásai szem-
lélésekor érezhet ilyet bárki. Az ember és környezete, külső élete és lelki világa, 
vágyai és törekvései, s diadala és bűnhődése, a legszínesebb változatosságban 
jelentkeznek az emberi értelem előtt. S az így kialakult kép a művészet min-
dent felülmúló hatalmának leküzdhetetlen bizonyítéka. Bartóky elbeszélő 
tehetség, kinek a lelki hatás előidézésére nemcsak minden eszköz korlátlanul 
áll rendelkezésére, hanem aki ezekkel bámulatraméltó önfegyelmezéssel, öntu-
datossággal és tökéletességgel tud élni. 

Képzelet és tudás egyesül az elbeszélésekben a mesteri íráskészség min-
den t i tkát ismerő művészettel. Az előadásmód folyamatos, eleven, közvetlen 
s több helyen csattanó. A történet menete gyakran annyira váratlan fordu-
latot vesz, hogy az olvasó legmagasabb igénye sem támaszthat kifogást az 
újszerűség, az érdekkeltés és a mesevezetés ellen, sőt a legnagyobb elismeréssel 
kénytelen meghajolni az elbeszélő egyéni előadásmódja előtt. Nem hajszolja 
Bartóky a ritkát, a feltűnőt, a szokatlant, (le nem is kerüli és ír a lélek 
kettéhasadásáról, a földre többször való visszatéréséről s a testtől elválása 
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után következő viselkedéséről. Nála nem igen fordul elő szenzációs eset, és 
teljesen hiányzik a szörnyűség. De a legegyszerűbb életmozzanatot is úgy 
tudja beállítani, a cselckvényt oly szereplőkkel viteti végbe, ezeket a külön-
féle állapotoknak és a változatos helyzeteknek megfelelően úgy beszélteti, 
hogy mindig hívek maradnak magukhoz, tudatosság nélkül szolgálják az író 
célját, és szereplésük hasonlóan öntudatlanul egy-egy magasabb művészi vagy 
erkölcsi eszmének önkéntelen, de hatásos szolgálata. Nem okoskodnak feles-
legesen, de ha megteszik, eredeti észjárásuknak eleven mozgalmasságát tapasz-
talhatjuk. Történeteinek hősei mindig olyanok az elbeszélésekben, amilyenek 
szoktak lenni ama változatos körülmények között, amelyek elé az élet állítja 
őket. Ez teszi beszédüket, cselekedeteiket, életük minden megnyilvánulását ter-
mészetessé, közvetlenné, művészi hatás elérésére alkalmassá. 

Az elbeszélések anyagának megválasztásában elsősorban Bartóky élet-
korára kell utalnunk. Mögötte áll az ifjúság és az élet nagyobb része, s bir-
tokában van sok megfigyelés és még több tapasztalat. Számtalan olyan moz-
zanat hiányzik elbeszéléseiből, amely minden más novellaírónál előfordul. Ö 
higgadt és komoly művész; az életből nem annyira a csillogás, az érzelem, a 
felszínesség érdekli, mint inkább a mélység, a gondolat, a lét nagy kérdései. És 
ezeknek ábrázolására mindig talál szereplőket és helyzeteket; történetei 
mindig mások és meglepőek; megoldásai pedig kielégítők és megnyugtatók. 
Széles az a terület, ahonnan elbeszélései anyagát veszi. A Biblia épp-
úgy szerepel nála forrásul, mint a magyar történelem; vannak háborús 
elbeszélései és megható irredenta történetei; szereti feltüntetni embereit 
halálukban, éâ meglepően tudja alkalmazni a látomásokat és szimbólu-
mokat; kiválóan érdekesek a nép köréből vet t elbeszélései és azok, amelyek-
tanító, nevelő vagy példázó célzatúak; az elbeszélések között van több legenda, 
karácsonyi történet, s megjelennek bennük a családhoz tartozó gyermekek 
is. Hasonlóan változatosak az elbeszélések lejátszásának helyei. A mennyor 
szág éppúgy területe egy-egy történetnek, mint főleg Békés megye televény 
földje a maga városaival, falvaival, majorjaival, nemkülönben az ország fővá-
rosa és a Duna mentén fekvő kies nyaralóhely (Zebegény), ahol legtöbb alko-
tását írta. Bármi legyen is azonban a történet, és bárhol s bármely időben 
folyjon, mind magán viseli az író egyéniségének jellemző vonásait. Valameny-
nyien a meglett korú ember férfias és komoly életszemlélete vonul végig, és 
mindegyiket erkölcsi felfogásának nemessége színezi. 

A témák megválasztásában mutatkozó feltalálókészsége bőséges, válto-
zatos és újszerű. Leleményesség és fordulatosság váltakoznak eddig nein ismert 
lelki vonások kiemelésével és az élet más íróktól idáig nem rajzolt mozzanatai-
val. Pompásan használja fel és érezteti a korviszonyokat is, bármely időben 

történjék a cselekvény. Főleg a világháború után következő zavaros állapn 
tokát, ez idők szegénységét és dorbézolását, a tájékozatlanságot és a vissza-
éléseket, sőt gyakran gonoszságot, ecseteli élénk színekkel, kidomborodóan és 
lélekbehatolóan. Nagyon ismeri nemcsak a paraszt, hanem a kishivatalnok ész-
járását is. Míg az előbbi takarékosságra, előre számításra és gyakran ravasz-
ságra van beállítva, az utóbbi az élet terhének unott viselője, sokszor elége-
detlen, s csak ritkán emelkedik fölül az élet anyagi vonatkozásain. Űri sze-
replői többnyire nem mindennapi emberek. Nem az átlagos ember érdekli, 
hanem az egyéniség. Az elbeszélésekben a férfiak és a nők olyan lelki tulaj-
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donságokkal rendelkeznek, hogy rendszerint kiemelkednek tipikus embervoná 
sokat viselő környezetükből. Ez a megállapítás nemcsak az értékes jellemző 
tulajdonságokra vonatkozik, hanem az embert lealacsonvítókra is. Történetei-
ben az emberi nagyság és az emberi alacsonyság rendkívül változatos és jel-
legzetes képei és jelenetei követik egymást, és kapcsolódnak egymásba. Erkölcs-
bölcselő volta miatt azonban szereplői általában figyelmesek, gondolkodók, 
előrelátók és jószívűek. Inkább az élet napsugaras oldalait tünteti fel, a homá 
lyosokat pedig úgy, hogy megvilágítsa, reményt keltsen, örömet hirdessen. Tel-
jesen beleéli magát a szereplők gondolatkörébe, és e miatt bámulatosan sok-
oldalúan és mélyen tudja megjeleníteni őket gondolkodásukban, beszédjükben 
és cselekedeteikben. 

Bartóky mese-vénája kimeríthetetlen. Nemcsak változatos, érdekes, meg-
nyerő, sőt lebilincselő témákat választ, hanem művészi érzékkel tud a történet 
szövetébe új szálakat fonni, a cselekvcny út ján új ösvényekre vezetni és ezekkel 
az érdeklődést felcsigázni. Bármily egyszerűnek látszó történetet választ, a 
problémáknak, a helyzeteknek, a fordulatoknak olyan új, meglepő bőségét 
nyújtja, hogy elbeszélésekben az ilyen meseszövés a kis terjedelem miatt egészen 
szokatlanul hat. Képzeletének ereje és mesélő készsége szinte felülmúlhatatlan, 
előadásának módja pedig az öntudatlan művészet mindig ha tás t keltő meg 
nyilatkozása. Igazi elbeszélő, akinek egy magra vagy egy szálra van szüksége, 
és ezekből a termésnek és a szövedékeknek oly bőségét hozza létre, amilyent a 
pihent televényföldnél vagy a selyemhernyónál lehet tapasztalni. Képze'eté-
nek működése mindig a valóságra támaszkodik, nem ragadja valószínűtlen 
viszonyok rajzolására, se üres fecsegésbe. A mód azonban, ahogyan mesél, 
amint a történet szálait újak és újak közbeiktatásával tovább vezeti, s amint 
a kifejletei előkészíti: az Isten-adta alkotótehetségnek érdekes jelentkezése. Alig 
fordul elő túlzás, felületes bemutatás vagy mese-törés. Bartóky az elbeszélésben 
éppúgy mértóket tart, mint amilyen szigorúan fogja össze az egybetartozó 
részeket. 

Elbeszéléseinek egyik jellemző vonása a korszerűség. Történeti elbeszé 
lései mellett legtöbb eseményét a háborús vagy az azt közvetlenül követő idő-
ből veszi. E miatt sok hivatkozás történik ama mozzanatokra, amelyek vagy 
a háborút vagy az összeomlást követő eseteket idézik fel. Amott a hősiesség, 
az önfeláldozás, a jót akaró ámítás, i t t az erkölcsök megbomlása, a féktelen 
vagyonszerzés, az élvezetek korlátlan hajszája tűnik elő az eseménysorozatok-
ból. Azokban teljes a lelki-testi szenvedés, ezekben a becsületesség hiánya éli ki 
magát. Amilyen emelkedett felfogáesal rajzolja a kötelességtudás rokkantjait, 
oly elítélően mutat rá a fékevesztett szenvedélyek megnyilatkozásaira. Eljá-
rásában a tárgyilagosság álláspontján marad. Amint a történetek szemünk 
előtt folynak, ezeknek tartalma és bonyolítása, a szereplők szavai és cseleke-
detei hordozzák magukon és magukban az erkölcsnek olyan jelentkezését, 
hogy az olvasóban együttérzés vagy pedig elítélő állásfoglalás keletkezik. 
Bartókynál művészibben alig lehet szolgálni az örök értekeket. 

A lélek költője elsősorban és főképen. Az ember jobbik énjének feltüntetése 
oly nagy számmal fordul elő elbeszéléseiben, hogy azt más novellaírónál nem 
tapasztaljuk. Ezzel függ össze moralista volta. Azt lehet mondani, hogy elbe-
szélései csaknem mind valami erkölcsi igazságot tartalmaznak, vagy példáz 
nalc. De ne gondolja senki, hogy történetei e miatt naivak, valószínűtlenek. 

Irodalomtörténet. 2 
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vagy kiütközik belőlük az erkölcsi tanulság mesterkéltsége. Nem! Legyenek 
szereplői művelt emberek vagy a föld egyszerű népe, mindig egyéniségüknek ós 
életkörülményeiknek megfelelően képviselik az író célját: az erkölcsre utaló 
jóindulatú tanulságot. Bartóky egyénisége valóban lírikus. Mint elbeszélő-író 
iparkodik megőrizni tárgyilagosságát, de ennek ellenére alig van elbeszélése, 
amely ogyéni érzéseinek színezetét ne viselné magán. E z t belső tulajdon-
ságokra kell vonatkoztatnunk. Minden történet mögött o t t van Bartóky, 
a komoly, szilárd világnézetű, kiegyensúlyozott, bölcs, aki mint író el-
beszéléseiben önmaga lelkivilágát vetíti ki. Az objektíven kezelt szubjek-
tivizmusnak szerfölött érdekes példái az elbeszélések, mert lényegüket te-
kintve írójuk lírai megnyilatkozásai. Ilyenné főleg az író erkölcstől átha-
tot t és ebből nem engedő egyénisége teszi őket. Bartóky kialakult és szilárd 
világnézete a lélek uralmának bizonyítéka az elbeszélések eseménysorozatában. 
Ezt oly sok és különféle helyzetben iparkodik bemutatni a művészet eszkö-
zeivel, hogy e téren egészen új irodalmunkban. (Zsákmányolás. A legnagyobb 
csoda. A test és a lélek.) 

Bámulatos Bartókynál az a beleélés, amellyel minden szereplőjét megjele-
níti, okoskodtatja, beszélteti. Az egyszerű és bonyolult léleknek olyan táv-
latát tudja láttatni, a lelkek mélyébe úgy tud belevilágítani, a vágyak, törek-
vések, gyakran az indulatok és gonosz szándékok olyan szövedékét tudja az 
olvasók szeme elé állítani, hogy kivételes tehetségének ez kétségtelen bizonyí-
téka. Néha bizonyos okoskodó naivság jelentkezik szereplőinél; ez azonban 
mindig a tudatos, szükséges és művészi ba tás t szolgálja. így vagyunk az erkölcsi 
tanulságokkal is. Alig van olyan elbeszélése, amely az olvasó lelkének vissz-
hangját ne szólaltatná meg. A cselekvény olyan természetű, a beszélge-
tések menete olyan jellsgű, az egész meseszövés olyan kicsendülésü, hogy a 
tudomásulvevő feltétlenül rabja lesz az elbeszélésekből kiáradó hangulatnak. 
Ez Bartóky elbeszéléseinek legegyénibb és maradandó becsű tulajdonsága. 
A tanítás-célzat önkéntelen tudatosságát ez enyhíti igen nagy mértékben. 
Tanulság és hangulat: ezek a legértékesebb Bartóky-elbeszéléseknek elmarad-
hatatlan jellemzői. Egyik megerősíti a másikat; annak célzatosságát enyhíti 
emennek művészi jelentkezése, s mind a kettő áthat ja és finomítja egymást. 

E tulajdonságokat az író egyéniségének egyik legjellemzőbb vonása: az 
erős erkölcsi érzék cseppet sem gyöngíti. Ez választatja vele témáit, ez segíti 
a cselekvény bonyolításában, emberei e miatt gondolkodnak, beszélnek és cselek-
szenek gyakran úgy, hogy az erkölcsi tanulság elválaszthatatlan az esemény-
sorozattól. Ezen a téren Bartóky felülmúlhatatlan, mint ember és mint író-
művész. Kétségtelen, hogy az erkölcsi örök elvek forrása az író egyénisége, és 
elbeszélései ezeknek az értékes elemeknek történetek alakjában való jelent-
kezései. Bartóky lelke mélyén az erkölcsi értékeknek sokáig meg nem boly-
gatott roppant tömegű kincse szunnyadt; ez a szépirodalomban egészen szo-
katlan módon és nagy erővel keresett érvényesülést. Mikor azután felszínre 
került, mindamaz értékes tapasztalatokkal gazdagodva történt ez, melyeket 
az író egy életen át szerzett. Az egyéniségében rejlő keltői anyag és a meg-
figyelésekkel csiszolt tehetség teszik lehetővé, hogy az alapjában szórakoz-
tató elbeszélések közül oly sok egyúttal okulásul is szolgál. Történeteiben az 
erkölcsi vonatkozás úgy hozzátartozik az eseményekhez, mint a borhoz a 
zamat. Nincs még Írónk, akinek elbeszéléseiben oly jellemző jelenség lenne az 
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erkölcs szolgálata, mint nála. Ez költői egyéniségének egyik fő uralkodó vo-
nása, gondolkodásának jellemző tünete, akaratának nemes megnyilatkozása. 
Minden feltűnéstől mentesen, egyenesen a történetek vezetésével és a szereplők 
beszédeivel hat moralista módjára, mintha ez nem is volna szándékában. El-
beszélései azonban belső erőktől kényszerítve olyan menetűek, hogy az 
erkölcs irányában való haladás és a tanulságos hatás elmaradhatatlan. Amint 
a fény nemcsak világít, hanem melegít is, ilyen Bartókynak csaknem minden 
elbeszélése. Gyönyörködtet, és e mellett jobbá, belátóbbá, türelmesebbé, fele-
barátainkat jobban szeretővé, vagy hibáinkat és gyengeségeinket elhagyóvá 
alkalmas tenni. Elmésen, könnyedén, finoman, a mese szövevényébe rejtetten 
húzódik meg az erkölcsi tanulság, de ot t van; az elbeszélés folyamán kihajt , 
sudárba szökik, és termést hoz. Bartóky elbeszélései a nemes értelemben vett 
és nem erőszakolt ember-javításnak mintaszerű példái. S ami különösen emeli 
értéküket: rövidek, érdekesek és könnyen megjegyezhetők. Belőlük úgy sugárzik 
a hangulat, mint sok virágból az' illat, és oly gyönyörűséget okoz, hogy alig 
akad olvasó, aki hatásuk alól ki tudná magát vonni. 

Egészen egyszerű eseményeket tartalmazó elbeszéléseinek is van külön-
leges, megindító hatása. A kék ég derűjét, a mezők természetes üdeségét, az 
este csendes közeledését lehelik egyes történetei. A béke, az ember jobb ter-
mészete, a költői átérzés a ezép legmagasabb fokát érik el az ilyen elbeszélé-
sekben, és az olvasó érzésének nagy mélységeibe tudnak hatolni. Nincs ezek-
ben semmi keresettség, külsőség, kiszámítottság; egy-egy nem is jelentős ese-
mény pereg le szemünk előtt, és a szép varázsának különös hatalmát érezteti. 
Ezekkel kapcsolatban az egyszerűségnek a fenségessel határos jelentkezése 
kapja meg elménket, és kelt bennünk hullámzó érzelmeket. A történetek min-
lennapisága talán nem érne el olyan mély hatást, ha nem járulna hozzá az 
a közvetlenség és gyöngéd báj, melyet az előadás visel magán. Az esemény 
a szavak és a mondatok sodrában úgy folydogál, mint szűk medrében a kris-
tályos hegyi patak. Minden át látszó és érzékelhető ezekben a történetekben, 
s fölöttük az emberiesség úgy lebeg, mint a nyugodt tó vize felett a hajnali 
köd. A lélektől á thatot t írásművészet példái a kis alkotások (Béke a háború 
ban, Címerfordítás). 

Bármiféle történetet választ feldolgozásul, ebben mindig finom érzék és 
ízlés vezeti. A szép és a rút feltüntetése sok történetében szerepel, de inkább 
srkölcsi vonatkozásban. A természetes rút felől éppúgy elfordítja tekintetét, 
mint ahogyan nem használja fel motívumul az érzékiséget. Az élet szennyes 
oldalát nem mellőzheti, de amikor mutogatni kénytelen, jóízlése mindig el-
igazítja, és kellő mértéket t a r t a t vele. Ábrázolja az állatembert, amint rá-
mutat erkölcstől nem vezetett és korlátozott felebarátaira is, de ahogyan ez 
történik, abból mindig elítélés származik a történet megismerőjében. Tudo-
másul adja, hogy ilyesmi is van az életben, az emberek lehetnek különféle 
gyöngeségek, hibák és vétkek rabjai, de ezzel számol, és nem rendül meg hite 
íz ember fennsőbbségében. A hitványság, a komiszság és az erkölcsi rú t külön-
féle fajai úgy jelennek meg elbeszéléseiben, hogy feltétlen elítélést vonnak 
maguk után. A minden kézzel nem foghatót megtagadó agitátor, az élvezeteket 
hajhászó nő, a pénzszomjas ember éppúgy ellenszenvesek nála, mint a törtető 
bankárok, a követelődző és megbízhatatlan házi alkalmazottak és a becsülettel 
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ellentétbe kerillő intelligens emberek. Bartóky elbeszélésének világát ezek * 
szereplők elmélyítővé, változatossá és teljessé teszik. 

Amint nem kerüli az erkölcsi rút feltüntetését, annál tudatosabban vagy 
inkább ösztönösen szolgálja a szépet. Aki egy-egy Bartóky-elbeszélést el-
olvas, annak lehetetlen meg nem állapítania, hogy a szereplők megjelenítése, 
beszéde, cselekedetei olyan természetűek, hogy látásuk, tudomásulvételük s 
ezek alapján a megfigyelőben támadt érzés a művészi tehetség megragadó és 
eredeti jelentkezése. Bármily tá rgyat válasszon, egyéniségének varázsa olyan 
könnyed érzelmi légkörrel veszi körül, hogy ez a költőiségnek magas fokát 
érzékelteti. Nem törekszik észrevehetően, hogy a szépet tüntesse fol, avagy 
szolgálja, de történetei úgy indulnak, s főleg alakulnak, hegy a költői szép-
ség elválaszthatatlan jellemzőjük lesz. Bartókvnál ez az az égi adomány, 
amely csupán a legnagyobb tehetségeknél tapasztalható: megnyerővé, széppé, 
költőivé alakul minden téma, amihez hozzányúl. Ezt a költőiséget még fokozza 
a hangulatosság és az, hogy mindig magas álláspontról nézi az embereket és 
az eseményeket, s bántó realitás nélkül tudja rajzolni az élet sokféle mozzana-
tát. Elbeszélései e miatt alig kivétellel kis költői remekek. 

Az erények közül a szeretetet, a vétkek közül a rágalmat érzékíti meg 
legtöbbször történeteiben. A Szentírás hatása Bartókyra különösen feltűnő. 
Míg az ószövetségi részből inkább csak témákat vesz, az újszövetségből a. 
felebaráti szeretetnek tanát ismételi több elbeszélésében. (Üj élet. Feltámadós 
A szent tűz. Piros rózsák.) Feltétlen meggyőződése, hogy a világ menten és 
előnyösen megváltoznék, ba az emberek megvalósítanák a felebaráti szeretetet. 
Szebbnél szebb történetet eszel ki, hogy e meggyőződését hirdesse. Fenntartás 
nélkül hirdeti, sürgeti, példázza ennek az emberek megjavítására alkalmas 
hatását, és elbeszéléseinek erkölcsi foglalataként mindig a szeretetet emeli ki. 
Az első kötettől kezdve az utolsóig ez a téma állandóan visszatér, és költőien 
és ellenállhatatlanul hirdeti, hogy a világot csak a krisztusi szeretet válthatja 
meg. (Egy este.) Hasonlóan gyakran foglalkoztatja a magyar hibák közül 
nem a pártoskodás és a széthúzás, nem a szórakozásvágy és a szalmaláng, 
hanem a rágalom. Ez minden időben és minden viszonyok között felüti a fejét. 
Emberi könnyelműség és rosszakarat egyaránt résztvesz kitermelésében. Szel-
lemi métely, amely ellen nehéz védekezni. Egyik kötetének címét is ez szol 
gál tat ja: Semper idem. Katonák, poharazás közben egyszerű és művelt embe 
rek, a politikában földhözragadtak és főurak, egyaránt rabjai ennek a lelki 
elferdülésnek. S ha valaki nem hajlandó ordítani velük, a farkasokkal, menten 
kész a rágalom, hogy miért nem. Az elbeszélések befejezése azonban mindig 
erkölcsi és költői igazságban csendül ki és méltó alkotójuk nemes egyéniségé-
hez. (Korvin János. A fekeie kutya. A temetőig együtt megyünk.) 

Aki így gondolkodik, annál nem különös, ha alkotásaiban a magasságo-
kat keresi, és a lélek mélységeibe értékek felszínre hozatala miatt száll alá. 
Kevés írónk van, akinek szereplői annyit okoskodnának, mint Bartóky alakjai. 
Egyszerű emberek is sokat foglalkoznak magukkal, elemzik gondolataikat, és 
meghányják-vetik a világ folyását vagy az élet értelmét. A lét nagy kérdései 
gyakran foglalkoztatják őket, de nem a honnan? és a miért?, hanem kizáró 
lagosan a hová? Az író korával együtt járó tulajdonság ez. Miképen törté-
nik a léleknek a testtől va'ó elválása, mi lesz az elszakadás után, hol lel 
tanyára a földről elszállt l é lek? . . . Bartókynak újra, meg újra visszatérő 
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nagy témája: a halál. Tiszteletreméltó optimizmusa mindig vigasztaló képe-
ket festet vele a léleknek a túlvilágon való életéről. Nincs írónk, aki szerep-
lőivel annyiszor megjáratná a mennyországot, mint ő. Az ott megfordulók 
gyakran még visszatérnek az életbe, és a halálszeríí állapotban szerzett tapasz-
talatok szerint iparkodnak azután intézni ügyes-bajos dolgaikat. Kivétel nél-
kül minden o t t járóra javító hatással van ez a mennyekbe való kirándulás. 
(Különös történet. Fehér világ.) Szó van ezenkívül az elbeszélésekben az 
egyéniség kettéhasadásáról (Mundus vult decipi), a reinkarnációról (Visszajön-
nek), a lélek és a test külcn életéről (A test és a lélek), és más, nem minden-
napi lelki jelenségekről, de olyan feltűnést kerülő, józan előadásban és kellő 
mértéktartással, hogy az érdeklődésen túl az értelem kielégítése hiánytalanul 
történik meg. Az olvasó gondolkodik, és okul, s gyönyörködés közben alig 
veszi észre, mily rejtelmes kérdc'seket fej tet t meg könnyedén az író művészete. 

Ilyen témák mellett természetes, hogy háttérbe szorul nála a férfi és nő 
egymáshoz való viszonyát feltüntető elbeszélés. Az érzéki élet kevés témát szol-
gáltat Bartókynak. Életkorán kívül gondolkodásának mélysége és komolysága 
okozza ezt. Pedig tudja méltányolni jelentőségét, mint a Bertalan litéz histó-
riája és a Caelia rózsái c. elbeszélések tanúsítják. Nála ez az érzés fenkölt valami, 
amit így határoz meg: „A szerelem nem a porból vett emberek vágyakozása, 
hanem az Isten lehelletéből lett léleknek szent kívánkozása egy másik lélek 
után". Amit ennek az érzésnek magasztosságáról elmond egyik elbeszélésében 
(Szerelem), az nagy művészetének megható megnyilatkozása. Legterjedelmesebb 
elbeszélését e témának szánja. A szerep'ők lelkében lejátszódó értelmi és 
érzelmi elemeknek megvilágítása, feltüntetése, szétszedése úgy történik, hogy 
az olvasó, mint az üvegfalú kaptárban a méhek munkáját , itt figyelemmel 
kísérheti a gondolatok és érzelmek, nemkülönben az elhatározások keletkezé-
sét, alakulását, megjelenést kereső formáját és a kifejletet. (Két szerílem.) 
Az élet titkait fürkészni és boncolgatni szerető írónak о történet keretében 
nagy lelki szakadékokba van alkalma belevilágítani, és ezeket mások előtt 
feltárni. És ez a művészet legfinomabb eszközeivel történik. Nem is marad cl 
történeteinek a hatása. 

Elbeszélései általában nem mind mélyek. Sok közel áll ahhoz a műfajhoz, 
amit rajznak szoktunk nevezni. Gyakran egy-egy szereplőt vagy kisebb ese-
ményt választ, és ezeket mintázza meg, bizonyos adott helyzetben a maga 
céljának megfelelően, lehetőleg sokoldalúan, de kivétel nélkül mindig művészien. 
A főalak mellett levő mellékszereplők fölé úgy emelkedik a rajz hőse, és any-
nvira a történés előterében van, hogy figyelmünk egy pillanatra sem siklik le 
róla. Bármily témát választ, ez az érdeklődés középpontjába való állítás 
bámulatos szoborszerűséget és eleven élethűséget biztosít szereplőinek. Mikor 
pedig beszélni kezdenek, viszonyaiknak, a körülményeknek, esetleg foglalkozá-
suknak vagy törekvésüknek megfelelően úgy találják meg mondanivalóikhoz 
a szavakat, amint az legjellegzetesebben illik hozzájuk. Valóban húsból és 
vérből való emberek, s csak nagyon figyelmes olvasó veszi észre, hogy maga 
az író rejtőzik bennük, és a maga felfogását, gondolkodását, érzéseit vetíti ki 
általuk és velük. Ez a portré-ábrázolás és rajzszerűség nem válik sem a sze-
replők, sem az elbeszélések hátrányára.. Az író minden hőse és története iránt 
érdeklődést tud kelteni, és ezt az i t t -o t t előforduló bölcselkedésével sem rontja 
le. (Parecz halála. Sós János.) 
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Leggyakrabban szerepeltetett alakjai kisemberek: földmívesek, kocsisok, 
irodatisztek, bár szép számmal fordulnak elő katonák, tisztviselők s más ma 
gasabb társadalmi osztályúak is. A magyar ember földszeretetét, munkára 
való készségét, vagyon utáni vágyódását élethíven és találóan rajzolja. Milyen 
pompásan tudja kiemelni az igáskocsis és a parádéskocsis között levő különb-
séget! (Egyenlőség). Meghatédást ér el minden elbeszélésével, ahol a szerény 
jövedelmű kishivatalnokok életét festi. (Hajótöröttek). A katonák, közembe-
rek és tisztek, mind megnyerőek, áldozatosan lemondóak, jóhiszeműen hazu-
dok, csakhogy jót tegyenek. (Zsuzsi. Jövendölés.) A hivatalnokok kiöregedtek 
a munkából, de sok keserves tapasztalat ellenére megőrizték illúzióikat az 
élettel óa az emberekkel szemben. (A fekete kutya). Nem is távoznak az élet-
ből addig, amíg valami vigasztalásban nem részesülnek. (Az öreg úr és a 
halál). A bankárok későn veszik észre, hogy életüket feláldozták a pénz-bál 
ványnak, de hajszában tönkre tetett szívük nem tudja sokáig vinni az élet 
terhét. (Leó életrajza). Annál kedvesebbek, derűsebbek, megnyerőbbek gyer-
mektörténetek Szívesen számol be Bartóky unokáiról és a velük kapcsolatban 
történt többnyire vidám és korszerű esetekről. (Nem lesz vízözön. Falusi kisfiú 
Pesten. A fránya madár). 

Legmeghatóbbak azok a történetei, amelyek a léleknek belső gyötrődé-
sét festik; ezt az író művészete páratlanul szemléletesen tudja bemutatni. 
(A Szepi anyja, Erzsébet). Az ilyeneket felváltják az élet nagy kérdéseit 
bámulatos könnyedséggel és mégis mélyen fejtegető elmefuttatások, amelyek 
elbeszélések alakjába öntve sokszorosan hatásosabbak minden filozófiai műnél. 
Ezek a történetek különösen jellemzők Bartóky mindent megjeleníteni tudó 
művészetére. (Eletbölcseleti kérdések. A zöld sóhaj). Bár értelme nem tud fele-
letet adni sok kérdésre, hite felülemeli a valóságon és a magasságokba jutva 
nagyon megszívlelésreméltó tanácsokat ad a földi élet irányítására. (Bodamcs. 
Semmi fájdalom sem leszen többé.) No gondoljuk azonban, hogy csak nagy kér-
déseket feszeget az író. Szép számmal vannak tisztán szórakoztató, sőt egye-
nesen vidám történetei. Ezekben oly bőségesen ömlik a humor, hogy a jókedv-
nek igen magas fokát képviselik. (Demák halhatatlansága. A céh macskája). 
Hangulat tekintetében éppoly változatosak az elbeszélések, amint tárgyuk 
más és más. A megállapodott egyéniségű íróművész lelki derűjének sugárzása 
valamennyi. 

Rendkívül fejlett szociális érzés nyilvánul meg az elbeszélésekben. Az író 
mindig a gyöngék, szegények, elesettek, lelki és testi segítségre szorulók párt-
ján áll. így elpanaszolja, hogy a cselédféle egy életen á t nem tud annyit 
keresni, amiből öreg napjaira valahol meghúzódva fenn tudná tartani magát. 
(Bodanics). Ez a közösségi érzés főleg azokban az elbeszélésekben nyilvánul 
meg, ahol az előbb kedvező anyagi viszonyok között élők nehéz sorsra jutot-
tak, vagy egyszerű emberek szerepelnek. (Piros rózsák. Erzsébet). A jó szívnek 
4s a kímélő értelemnek művészi ecsettel festett megnyilatkozásai ezekben az 
elbeszélésekben a beszédek és a bánásmód. 

Mivel Bartóky a szerencsétlenekkel együttérez, elítéli a korviszonyokból 
következő vagy általános eltévelyedéseket. Így a mohó pénzvágyat, a másnak 
ártó törtetést, a mértéktelen szórakozást. Amint tanítómeséit jellemzi bizo-
nyos szelíd irónia, egyes elbeszélésekben már nemcsak a gúny, hanem a sza-
tíra eszközeit is igénybeveszi. Az örök, jótakaró tanítómester tör ki belőle 
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ilyenkor; stílusa megelevenedik, mondatai tüzet lövellnek, jellemzése velőig hat. 
Előkelő nyugalma csaknem cserbenhagyja. Az ízlés határát azonban sohasem 
lépi át. A végső kihangzás méla akkordban szűnik meg: a gyönge vagy vét-
kes ember is felebarátunk. A gúnynak és csipkelődésnek minden kínálkozó 
helyen érvényesülést enged, találóan mutat rá az egyéni fonákságokra ее  
a társadalom kóros tüneteire. Emberek ós viszonyok egyaránt kihívják gúnyo-
lódásának fulánkjait, s ezeket nagyon a maguk helyén veszi igénybe. Míg 
humorával kedélyes mesemondó módjára kellemes derűt áraszt, addig gúnyoe 
jellemzése és főleg megjegyzései kétségkívül nagymértékben szolgálják az el-
ítélés tőle szándékolt célját. Ez némely elbeszélésében a művészi eszközök 
használata mellett a tudatos és kiszámított hatásnak olyan megvalósítása 
hogy feltétlen elismerést kelt az íré iránt. (Noé leánya. Sor önkiiül.) 

Ez az érzelmi színezet azonban az elbeszéléseknek nem állandóan ismét-
lődő jellemző vonása. Bartóky sokkal inkább a mérsékelt érzelmek és az egy-
szerű s közvetlen előadásnak a híve. De amint a szirmait bontó rózsabimbó 
bizonyos hamvas üdeséget és megnyerő bájt mutat , úgy jellemzi elbeszéléseit 
az érzelmességnek könnyed, gyöngéd, alig elemezhető jelentkezése. Ez a költői 
ség leheletszerűen finom zománcával vonja be csaknem valamennyi alkotását. 
Ez a művészi egyéni vonás néha olyan lélekbenyomuló, a hangulat olyan el-
áradó, a költői hatás oly eleven és mélyrehatoló, hogy az olvasó a legmélyebb 
átérzéssel lesz tanuja az elbeszélésekben lefolyó történeteknek. Az élénk szí 
nézés, a kellemes hullámzás, a hangulatnak szokatlanul bőséges jelentkezése 
jellemzője csaknem minden elbeszélésnek. Bartóky nemcsak gyönyörködtető, 
hanem elsősorban meghatást keltő író. Mélységesen meleg megértés és hasonló 
érzésre való indítás elbeszélő művészetének egyik legfőbb vonása. Leírás éppen 
ezért alig fordul elő nála s az sem részletes. Természetfestése témáival kap-
csolatban mindig a belső történés kiegészítése, aláfestése vagy előkészítője. 
Történeteket és eseményeket ad, és mesél változatosan, megnyerően, értelmet 
állandóan foglalkoztatóan. Az elbeszélések e mia t t külön-külön is magas faj-
súlyt képviselnek, összességükben pedig időt álló értékűek. 

Megalkotásukban lényegében két vezető elv érvényesül: az optimizmus 
és a magyarság. Feltétlenül hisz az ember nagyrahivatottságában, nemes 
törekvései sikerében, bármily nehéz, de becsületesen folytatott élet után az 
Ég jutalmában. A legnyomasztóbb viszonyok közöt t lejátszódé történetei is 
mindig megnyugtató befejezésűek : a bűnös élet büntetésbe torkollik, a dőrék-
ség a csapások után rátalál élete útjára, és az igaz a halál után legalább is 
megnyugvást talál. Ez az optimizmus vezeti, mikor a vallásnak és az erkölcs-
nek oly sok mozzanatát örökíti meg elbeszéléseiben. Derült világnézetének ez 
a kettő a szilárd alapja és minden tekintetben kiváló alkotások ihletője. Ezek 
kel egyenlő jelentőségű magyarsága. Témáiban és gondolatfűzésében ez a ma-
gyaros érzés korszerű színezetet nyer. Irredenta elbeszélései nemcsak a föidön 
játszódnak le, hanem a megcsonkított hazájú magyarok számára megszerzi az 
égi hatalmak kegyét is, és a magyar ügyet lenn és fönn elsősorban eligazí-
tandónak hirdeti. A magyar lélek úgy sugárzik történeteiből, mint az üveg-
kristályon átbocsátott napsugárból a szivárvány színei. Hogy magyar lelki-
séiget árasztó elbeszélései közül melyik szebb, kedvesebb: az olvasó egyénisége 
szabja meg. Minden esetben azonban könnyű megállapítani, hogy a vallás-erkölcs 
és a hazafias érzés páratlanul finom megjelenítésre talál az elbeszélésekben. 
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A harmadik elv, amiben szilárdan veti meg világnézetét: a gyermek. 
Sok történetiben muta t rá a világ ember ellenes folyására, festi a háború és 
a gonosz emberek rontását , az erkölcsök züllését, do ami reményének mindig 
biztos kikötőjéül szolgál, az a gyermek. Sötét ábrázolása színt kap, korho-
lása megenyhül, kedélye felderül, ha az élet kellemetlen valóságairól a gyer-
mek fe'-ó fordul a figyelme, hát még ha gyermekeket választ elbeszélései anya-
gául! Amott az emberiség jövőjébe vete t t hitét iparkodik megmenteni, i t t 
azonban a magyar nagyapa szeretete rajzol kedveä, hazafias, emberies képe-
ket. Amazok a hajótöröt t mentődeszkája gyanánt szerepelnek gondolkodásá-
ban, emezek a mindennapi élet idillikus bá já t sugározzák. Szívből fakadt alko-
tásai sorában a gyermek a virágbimbó, amely szirmait kibontva, szépséget 
hoz majd a világra, örök ígéret a gyermek, akinek láttára a gonosz is felderül, 
a jó pedig bízva bízik, hogy különbekké válnak az emberek (Feltámadás), más 
lesz az ország (Jönnek a gyerekek) és életrevalóbb a jövő magyarja (Nem 
lesz özöniíz). 

Ilyen gondolkodás miatt az elmúlt idők dicsérőjének lehetne tartani 
Bartókyt. Pedig nem az. Sok elbeszélésének tárgyát választja ugyan a rég-
múltból, szereti felidézni a maga ifjú- és fc'rfikorának megfigyeléseiből és 
élményeiből táplálkozó emlékeit, de még szívesebben vesz anyagot a napoknak 
előtte zajló életéből. Konzervatív író, ha ezen az igaz értékekhez való ragasz-
kodást és ezeknek történetek alakjában való megjelenítését értjük, de a mo-
dernségnek minden jellemző vonását magukon viselik alkotásai. Habár gyak-
ran fordul a múlthoz, témaválasztása, a felvetett probléma, a történetek 
folyása, az életet és a valóságot szolgáló szereplői, nemkülönben az előadás 
mikéntje minden tekintetben modern írót árul el. Csak gondolkodása utal kon-
zervativizmusra; minden más téren új, korszerű, színvonalon álló. Halad az 
élettel, s bár nemileg sajnálkozik az elmúlt idők miatt, most is feltalálja 
magát, és kigúnyolja pl. azokat az írókat, akik régen elnyűtt alakokat szere-
peltetnek elbeszéléseikben (Meg nem irt noiella). Ez a csipkedés méltán szár-
mazhatik tőle, mert minden írói alkotása megfelel kora művészi követelmé-
nyének. 

Tanulságot tartalmazó történetei mia t t sem korszerűtlen. Elbeszélései 
általában magukban és maguk miatt tanulságosak. Bartóky csak elbeszél; 
hogy az olvasónak tanulságot is kell merítenie az esemény megismeréséből, ez 
az író külön művészetének bizonyítéka. A történet folyamán ez a tanító célzat 
egyáltalán rejtetten marad, de maga a cselekvény olyan, hogy akarat és szán-
dék nélkül is szolgáltat tanulságot. Legtöbb ilyenfajta elbeszélésben olyan az 
alkotó, mint a tanítómesékben: nem annyira a tanulság kidomborítása a célja, 
mint inkább a mesélés. Vannak azonban olyan történetek, amelyeknek végén 
megjelenik a tanulság. (Több nap, mint kolbász. Fejedelmi nász). Ezekben az 
okulás kifejezése írói fogás. Valamiképen úgy érzi Bartóky, hogy nem eléggé 
volt súlyos, tartalmas, értékes, amit elmondott. Hogy ezek hiányát pótolja, 
külön befejezést illeszt a történethez és ezzel okolja meg, hogy miért mondotta 
el mégis meséjét. Ezekben az elbeszélésekben a művészi egyensúly némileg 
megbillen, de fel sohasem borul. 

Költői előadásának egy másfajta jellemző módja a szimbolumok ked-
velése. De nem olyan elvontan történik ezek alkalmazása, mint a modern köl-
té.-zetlien. Gyakran ismétlődő téma nála a halál és a mennyország megjeleni-
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less. Élettől duzzadó fiatalok keveset szerepelnek elbeszéléseiben; fiatal lelkek 
egymáskeresését és összetalálkozását alig rajzolja; annál szívesebben mesél a 
meglett korúak és az élemedettek, továbbá az életből távozni kényszerülők 
útrakészü'.ésének egyes mozzanatairól. Változatos történetek keretében foglal-
kozik az elmúlással, és a halál nagy kérdésére adott felelet mindig megnyug 
ta tó kihangzásban végződik. Emberei megbékélve, csendesen, valami kellemes 
emléktől meghatottan távoznak az életből. Erro gyakran előkészíti őket valami 
jel. Hozzátartozóik jelennek meg (Zsákmányolás), angyal jön az elmú'.óért 
(Mennyből az angyal), maga Krisztus urunk jelenik meg (A legnagyobb csoda). 
kutya jelzi a halált (Mi lesz ezután?...), a kis unoka vezeti könyörtelen 
nagyatyját az égi útra (Hogy jutott az öreg Gedő a mennyországba?) és 
mások. Hasonlóan szereti jelképesen ábrázolni a léleknek a testből való távo 
zását. 

Az elmúlást emlegető történetei mellett sokkal nagyobb számmal for-
dulnak elő az élet szépségét, értékét, változatos viszonyait elénk táró elbeszé-
lések. Ezekben finom érzékkel, de élénken kiérezhetcen hirdeti, hogy ez nagy, 
szent és komoly dolog. Oly sok oldalról és oly változatosan muta t j a be az 
örök embert, hogy élet-igenlő történetei ennek szeretetét és szolgálatát nagyon 
elősegítik. Megtudjuk ez elbeszélésekből, hogy ezen a feldön sokszor nem a 
szerény, munkás, feltűnést kerülő emberek számítanak, és születtek boldog-
ságra, hanem a nagyhangúak, a maguk előtt harsonát hangoztatok, a körül-
mények kihasználói, a mindig mindenre kaphatók. Az elbeszélések széles kör-
ből véve adnak képet hol az egyik, hol a másik csoportba tartozókról, de 
mindig úgy, hogy az emberek megismerése a magunkét Í3 elősegíti. 

Bartóky, az ember, lényegében bölcselő s mint író, született elbeszélő. 
Ilyen tulajdonságok birtokában nem elégszik meg felszínes és sekélyes törté-
netek elmondásával, hanem mindig eredetien friss és ötletes találékonysággal 
oly témákat választ, amelyek az élet lényegével, az ember vergődésével, a ki-
fürkészhetetlen megközelítésével vannak kapcsolatban. Nem annyira az érzékek 
ellenőrzése alá tartozó külső élet érdekli, mint inkább a lélek titokzatos ós 
nehezen megközelíthető világa. A létezők helyes magyarázatával az emberek 
javát szolgálja, és ezt teszi akkor is, mikor a valóság fölé emelkedik. I t t nem 
segít az elme, a találékonyság, a szellem lázadozása. Csak egy vezető van: a 
hit. Bartóky bátran ad ennek hangot. Egy életen á t szerzett tapasztalat és 
állandó gondolkodás csupán egy útat enged számára a művészi alkotás terén 
is, és б erre bátran rálép. Hiszi, reméli, tudja, hogy aki i t t a földön a rend, 
a munka, a becsületesség és hozzá lehet tenni: a szeretet embere volt, az 
méltó jutalomképen jut el a menny boldogító régióiba. Filozófiája a mora-
lista enyhe lendületével állandóan ott csillog, és melegít elbeszéléseiben, és el-
igazítani kíván az élet útvesztőin. Mély meggyőződéstől á tha to t t értelme, 
nemesre és eszményire beállított akaratával az ihlet minden termékét a szeretet 
jegye alat t alkotja, és amikor a valóságon felülemelkedik, a hit útmutatásában 
talál egyetlen megoldást. Bartóky, a bölcselő, egyúttal feltétlen hivő. 

Az elbeszélő bármiről mesél, előadása, szavai és gondolatffizése, hasonló-
képen mondatalkotása egyénien színezett, és minden tekintetben a legmaga-
sabb színvonalon álló. Nyelve megfinomodottan népies, és legkisebb ízében is 
fejlett, hajlékony, kifejező, közvetlen. Korában az előadásnak ezzel az eszkö-
zével azt lehet mondani, hogy egyedül áll. E nyelvi jelenség mellett józan 
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világosság árad ki elbeszéléseiből, de a fényt kellemesen mérsékli bizonyos 
különleges érzelmességnek frissen ható iuutatkozása. Bár a költői hatás esz-
közeként szívesen fordul a nagyításhoz, ez sohasem esik a valószerűség rová-
sára, hanem a történet hatásának fokozását szolgálja. Tudatos realiz 
musa főleg az előadás terén mutatkozik. Mintha valóságos alapja lenn» 
történeteinek, а б csak elmondásukra vállalkoznék, — annyira reális felfogás 
és ábrázolás vezeti. Mérsékelten használja a szavakat és általában soha-
sem mond többet a kelleténél. Elbeszéléseinek szerkezete e miatt zárt, ke-
rek, teljes; ritkán fordulnak elő kitérések, oda nem való okoskodások, 
henye elmefuttatások. Minden egyes elbeszélés rész az élet egészéből és pedig 
olyan, hogy méltó volt a kiemelésre, a megrögzítésre, az emberek figyelmének 
foglalkoztatására. Bennük a valóság egy-egy jelenete, a lelki életnek valamely 
mozzanata, vagy az életben eligazodást kereső értelemnek iránykutatása jut a 
művészi előadás eszközeivel kifejezésre. A stílus mindenütt alkalmazkodik a 
témákhoz, és azt a magyaros, megszilárdult ós jellegzetessé vált közlésmódot 
alkalmazza, mely rej tet t szépségeket t a r t oga t az olvasó számára. Nem új ez 
az előadásmód és mégis újszerű; használójának hagyományokat megbecsülő, 
de az újabb eredményeket is magába olvasztó és felfrissítő tudatossága miatt 
a modernség minden értékes vívmányát pompásan tudja céljai szolgálatába 
állítani. Bartóky elbeszélései nyelvük szépsége és előadásuk zamatossága miatt 
is érdemesek az érdeklődésre. Ehhez járul bizonyos elevenség, amely az elő-
adást valósággal lüktetővé teszi; a zárt egység mellett ez a lendületes fri3se-
ség nem utolsó értéke elbeszéléseinek. 

Bartóky nagynak, felemelőnek és felelősséggel teljesnek érzi az író fel-
adatát . Vezetőknek kell lenniök mások előtt, akik „világosság nélkül keresik 
az élet értelmét vagy földi kincsek után loholva, tépik és marják egymást, s 
eszeveszett dorbézolásokkal bódítják üres lelküket". Egy másik jellemzése sze-
rint: „Az igazi költő nem a léha lelkek mulattatója, hanem még tréfáiban is 
az élet fenkölt magyarázója s mély részvétű vigasztalója". Ilyen felfogás 
miatt minden alkotása csillogóan tiszta, erkölcsrajza megnyerően komoly, 
művészete hiány nélkül minden követelményt kielégít. Pedig tudatában van, 
hogy aki hajlandó az alacsony ösztönök irányában az engedményekre, az pilla-
natnyi sikereket könnyen szerezhet. Ez t elbeszélés keretében is feltünteti 
(Délamerikai történet), de maga megmarad gondolkodása mellett. Oly jelene-
teket lát meg, és ábrázol, amelyek célzatosság nélkül is szolgálják nemes egyé-
niségének törekvését: a jobbátevést. Bartóky modern erkölcsbölcselőként csak-
nem hitvitázó a hivatás minden külsősége nélkül. Érdeme éppen az, hogy az 
elsekélyesedő elbeszélésekbe új hangot, célt ós előadást hozott. Mint fabuláiban 
a tanítómesét, elbeszéléseiben a XVI. és XVII. század moralista szépprózáját 
és széphistóriáit keltette eleven életre az alkotásnak olyan korszínvonalon álló 
tudatosságával és művészetével, hogy ez a legnagyobb elismerést válthatja ki. 

Elbeszélései minden művészi igényt ki tudnak elégíteni. Sohasem üresek 
s főleg nem könnyű értékűek. Tartalmuk magvas, érdekes és elmét foglalkoz-
ta tó s kedélyt nemesítő; történetei mélyen érző emberi és gyakran különleges 
magyar felfogásról tanúskodnak. Nem oly friss bájúak, mint a vadvirágokkal 
pompázó mezők, de nem is árulnak el olyan raffinált ízlést, mint a nyírott 
bokrokkal alakokat utánozó, mesterkélt kertek. Minden mozzanat természetes, 
a maga helyén odaillő, a lélek és az élet viszonyait a valóságnak megfelelően 
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ábrázoló az elbeszélésekben. E miatt a környezet nála mindig összhangban 
van az emberekkel, a szavakkal, a cselekedetekkel. A lélek külső megnyilat-
kozása mindig tulajdonosa egyéni értéke és társadalmi állása után igazodik, és 
legyen bárki, a legnagyobb valószínűség nyilvánul a hozzáfűződő történetek-
ben. Valóság és képzelet költői zománccal bevontán jelentkezik az elbeszélé-
sekben és e miatt a legtöbb irodalmi értékű. 

A megértő elme, az érző szív, a szerencsétlenek és a szenvedők iránt 
való emberi szánalom, a jó sorsban és a megpróbáltatások között egy felső 
hatalomra állandé utalás mélyen lélekbehatolóvá teszik Bartóky elbeszéléseit. 
De ez a mérlegnek inkább tartalmi és erkölcsi oldala. A másik részen ott 
van a művészet eszközeinek oly finom és bőséges használata, a színek és vona-
lak oly harmonikus kezelése, a lelkek vergődésének és alakulásának oly mély-
ből eredő feltüntetése, az érdeklődésnek oly maradék nélkül való kielégítése, 
hogy e tulajdonságok lenyomni alkalmasak amazokat. Elbeszélései oly zenéhez 
is hasonlíthatók, amelyekben a dallam főleg a befejezésben érvényesül. Nem 
szereti az erős hangszerelést, melódiái inkább elandalítóak, de hallásuk, olva-
sásuk után annál hosszabb ideig lehet rajtuk merengeni. Az életnek és a lélek; 
nek az elbeszélésekben elénk tár t rejtelmei, ezek fokozatos jelentkezése és meg-
oldása elismerésreméltó művészi teljesítmény. Titkok és törekvések, vágyak 
és vergődések, diadalok ós bukások részeiből tevődik össze bennük az élet 
és az író feltüntetésében úgy, hogy mindezeknek közvetlen szemlélői, tudo-
másul vevői és átélői az olvasók. A mindennapi, az esendő vagy küzdő ember 
levertsége vagy lángoló heve hasonlé érzéseket támaszt másokban, és ezek az 
emberi lélek rejtelmei felől való gondolkodással veszik tudomásul a történe-
teket. 

Bartóky az elbeszélésekben a lélek feltárója és a legváltozatosabb lelki 
jelenségeknek a maga nemében különálló magyarázója. Írói működését a lényeg 
iránt való fogékonyság, költői elgondolás, fáradhatatlan munkálkodás, gaz-
dag termékenység és művészi kivitel éppúgy jellemzi, mint az ihlet közvetlen-
sége, biztos lélekábrázolás, a szereplők iránt való rokonszenv, az igaz érté-
kek szolgálata és a tökéletességre törekvés. Az elbeszélések olykor nem tartal-
maznak aprólékos és részletes lélekrajzokat, de ilyeneket a műfaj terjedelme 
sem enged meg. Annál inkább találhatók bennük messze távlatokat mutató és 
sötét lelki mélységeket feltáró jelenetek. Ezek nem kevésbbé hatásosak mintha 
nagyterjedelmű alkotások gazdag meseszövését és mélyenszántó jellemzését 
ismertük volna meg. A novella tőle felállított követelményeinek maradék nél-
kül megfelelnek. Jó alkotásúak. erős lüktetésűek, hangulatosak, mélyek és fen-
költek (Meg nem írt novella). Az elbeszéléseket eszményi gondolkodás és ere-
deti költői varázs ha t ja át, s ezért érték tekintetében sikerrel veszik fel a ver-
senyt bármekkora szépprózai termékkel. írójuk az elbeszélés és a rajz szűk 
keletében nagyot és maradandót művészi érzékkel hozott létre és nem is keve-
set. Mindehhez hozzá kell vennünk, hogy alkotásai nemcsak illúziót keltenek, 
tehát gyönyörködtetnek, hanem fölötte erősen hatnak akaratunkra a jócselek-
vés elismerésének és helyeslésének, sőt követésének irányában. Bartóky igazi 
jótevő, mert- művészi eszközökkel, szórakoztató módon, elmét foglalkoztatóan, 
érzelmeket keltően tudja ábrázolni az élet valóságait. Nagy vesztesége irodal-
munknak, hogy alkotóereje teljességében nem folytathatta tovább írói műkö-
dését. 


