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Varja akar itt lélekben önálló géppé lenni, tudattalan és érzelmi indok
ból, ahelyett, hogy tisztába kívánna jönni. Következéskép a szociális 
összefüggések ismerete nélkül ösztönösen keresi mindazt a vadnyugati 
ponyvában, amiből életében -egyre kevesebbet talál. Képzelete olyan ha
mis, de áttekinthetőbb és letisztultabb létformák felé repül, melyeket 
megvalósithatóknak vél. A z pedig, hogy a kalandok hőseivel azonosul, 
'íüggvényi és devalvált állapotából való elkiváníkozásra utal. 
| A magyar nyelvterületeket aránylag olcsó áron, budapesti kiadók 
árasztják -el ponyvaregényekkel. Pesti Hírlap, Nova, Képes Regények, 
Tarka Regénytár, Világvárosi regények, Pengős- és Félpengős-sorozatok
ban megjelenő könyvek. A vállalkozók kiadványaikat ugy csoportosít
ják, hogy minden két-három kalandorregényre,egy cowboy kötet követ
kezzék s ezáltal az exotikus történetek iránti érdeklődést állandóan fel
színen tartják. 

Ellensúlyozásul .célszerű lenne a reálista irodalom művészi értékeit 
propaganda áron forgalomba hozni, megmutatni ezáltal a módot és lehe
tőségeket, .hogy a nagy tömegek hozzájuk közelebb eső síkon hogyan 
hathatnak alakitólag a dolgokra, hogyan tehetik hasznossá magukat. 
Ilyenformán a fantasztikumok és híg ^lére eresztett kalandorregények 
cselekménysorozata helyett a saját életével szemben mindegyre tanács-
'talanabbul álló átlagolvasó figyelmét hozzá közelebb eső vagy hozzá 
szervesen kapcsolódó tények felé fordítani. A narkózist keresők az anya
gi hozzáférhetőségen keresztül így feltétlenül megbarátkoznának a ko
moly irodalommal is. (Lázár József) 

ip Ö R T É N E L E M ÍJS V E R S . Bizonyára nem túlzottan időszerű ma verset 
s talán még kevésbé verses történetet irnii. Szentimrei Jenő köny

vének súlypontja azonban sem a költeményen, sem a történelmen nincs 
kifejezetten s feltétlenül mellébeszélés lenne kizárólag ezekből a szem
pontokból vizsgálni. 

Talán az ismeretek könnyű és tetszetős formában való megrögzi-
tését tekinthetjük Verses Magyar Históriája főcéljának leginkább. Hogy 
ez az ifjúság számára mit jelent, azt legszemléltetőbben az „ante, apud" 
példája mutatja, amit csaknem minden magolója rég elfelejtett volna, 
ha nem vers formájában tanulja meg. Egyébiránt hosszan és eredményte
lenül lehetne vitázni afölött, hogy a múlt ismerete mennyiben van akár 
egy nép, akár az egyén segítségére jövője alakításában értelmileg s ha 
Szentimreinek az Előhangban tett errevonatkozó utalásai helyeseknek 
bizonyulnak, azt semmikép sem értelmi, hanem kizárólag érzelmi befo
lyás által éri el, minthogy a vers még így, történeti tényekkel töltötten 
is inkább érzelmileg, mint értelmileg érinti olvasóját. 

E két egyaránt elégtelen szempont .—. a költészet műfaji időszerűt-
lenségének s a történeti eseményeknek, mint igen problematikus jövő-
alakitó tényezőknek szimbiózisából ime mégis könyv született s akár 
pedagógiai szempontból, akár művészi teljesítményként tekintjük egy
aránt értékelnünk kell. 

Az igazság, s a művészi szép nem mindig fedik egymást tökélete
sen, sőt gyakran csak nagy erőfeszítéssel hozhatók annyira-amennyire 
összhangba. Ez a körülmény pedig szükségszerűen gátolja a költői szár
nyalást. A történeti igazság s a költészet immanens esztétikai követel
ményeinek tökéletes összehangolása ezer év eseményein keresztül, vagy 
•ikár csak a főbb mozzanatokat tekintve is, mint Szentimrei teszi — 
csaknem teljesen lehetetlen. A költői nekilendülést mindegyre fékezi a 
történeti igazság. Minthogy pedig a cél elsősorban ismeretek közveti-. 
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tése a képzelet és művészi szempontok számára tett engedmény célté
vesztett lenne s * könyv adathűségét hátrányosan beloiyásoJiá. Uyers-
formán csak nagy és általános események kapcsán jöhet létre tökéletes 
koordináció, ahol a történelmi adatszerűség lényegtelenné váűk az ese
mény érzelmileg felfogható jelentősége következtében s születhetik iga
zi költemény (Mohácsi vésznap.) Néhány hasonló példától eltekintve a 
költő forma és rimek tekintetében való minden igényessége ellenére több
nyire a késői krónikás szerepével kell beérje, az összes megirt mozzana
tok tökéletes átélésének lehetetlensége folytán. 

A megoldás formájából következik, hogy határozojtt történetszem|-
lélet nem fedezhető fel a könyvben. A z ifjúság és nép szempontjából 
azonban, akik számára Íródott mégis nagyjelentőségű a kultúrtörténeti 
anyag szándékolt túltengése (Dávid Ferenc, Károjli Gáspár, Bethlen Gá-
bor, Pázmány Péter, Erdély a mllásszabadságért, stb. ) , mely a nép önere
jére tereli figyelmét a többnyire idegen érdekekért viselt háborúk s idegen 
vezetői helyett. S ez bizonyos tekintetben útmutatás is, hogy a nemzet 
életének kultúrtörténeti vonatkozásait a történettanitás során időszerű 
lenne megfelelően kidomborítani. Hla a történelem megverselése továbbra 
is nyitott és izgató esztétikai probléma marad is, Szentimrei könyvének 
jelentősége elvitathatatlan abban a tekintetben, hogy mit kell, talán még 
nálánál is hangsúlyozottabban történelemnek tekintenünk. 

(Kpvá,cs Katona Jenő) 
Y^Amm JÓZSEF: A! TÖRÖKVERŐ. (Dante. Budapest, 1938.) A 

történelmi regény az a puhára vetett ágy, ahova a legkisebb erőlkö
déssel a legnagyobb mennyiségű figurát lehet egymás mellé fektetni. A 
történelmi regény irója, még a történelmi hűséghez sem1 köteles ragasz
kodni. Azokat a személyeket ragadja ki a történelem mozgólépcsőjéről, 
akikhez alkotókedve leginkább ragaszkodik. Csávába keveri őket, ben
ne hagyja vagy éppen kiragadja ugy, ahogyan .azt a fonál bonyolítása 
megköveteli). Az igazi történelmi regény nem is támaszkodik szorosan a 
történelemre. Arra törekszik, hogy a történelemből kimentse a kor és em
berrajzot. Az eseményhalmozást tompítja, hogy a mélylélektan segítsé
gével a legmagasabb és legmegrenditőbb fordulatait tudja visszaadni a 
történelmet alakító ember világot forditó tevékenységének. Szemlélteté
sül két világhírű történelmi regényre hivatkozunk. Mindkettő korának 
legeredetibb kifejezője. A z egyik Tosztoj Leo: Háború és Békéje, a má
sik Solochov: Csendes Donja. A két regénynek az a nevezetessége, hogy 
álig száz évi különbséggel a társadalmat továbbépítő történelmi erők át
csoportosulását mutatja. Tolsztoj regénye pompás futamokon keresztül a 
19. század individuális szemléletű történelmi erjedését példázza. Ott 
csaknem minden felülről lefelé: a társadalmi osztályok legmagasabb 
polcától a legalacsonyabb felé hullámzik. A történelmi levegőt alakító 
villamos batériák mindig a társadalom magasabb polcain feküsznek s 
azok, akik valaha is számítottak a történelem forgatásában, ide kellett, 
hogy a maguk huzalait beszőjjék. Olyan végtelenbe nyúló világnak^lát
szott ez, amely beépitettségénél, évszázados hagyományainál, uri_ erősza
kánál fogva, a tömegek millióinak megváltozhatatlan állapotát igen ke
véssé tette reményessé. A társadalom hullámzása csakis felülről kez
dődhetett, mert ami alatta volt, nem számított, társadalomnak. Solo
chov viszont tüneményes bravúrral (amellett az ősi, hagyományos, köl
tői elemek érintetlenül hagyásával) éppen azt mutatja meg, hogy a tör
ténelmi test ideghálózata hogyan lesz a talptól a, tetőig érzékennyé, ho-
gvan változik meg apránként az alakító erő alulról felfelé való mozgás
sá, mintha a szél, a levegő, a természet és az ember egymásra ható köl-


