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Antal fikció. Fantóm. A karriérje is 
«mese». Talán legközelebb járunk az 
igazsághoz, ha Kádár «személyét» és 
«pályafutását» ahhoz a bizonyos fonál-
hoz hasonlítjuk, mely a telített ol-
datba hull : ennek a fonálnak a rost-
jaiba hirtelen kristálytömegek kapasz-
kodnak. Az oldatban néma, rejtélyes 
kavargás buzog. A ködös káoszból for-
mátáhító molekulák robognak elő 
egyre-másra. A jegecek egész szöve-
vénye borítja már a fonalat, csodála-
tos figurák, a fény izzásában égve : a 
kelemenandorok, a zátonyok, a szen-
dék, a weiszek, a suhajdák, a wavrine-
czek, a paulok, a wirthek, a rosettek, 
a kathek, a tillyk, a jolik. Ki látja már 
a fonalat ebben a bonyolult, tündöklő 
kristályrendszerben? Az «oldat» titok-
zatos játéka érdekel : a frontról gör-
dülő halálvonatok, a forradalom, a 
megszállások réme, a pesti kispolgár 
szörnyű vergődései, a bécsi láz, az új 
ifjúság, ezek a koravén Wedekind-
gyermekek, a pajtásházastársak, a si-
vár tragédiák. A ma. 

Nem Kádár-Cadar ennek a regény-
nek a hőse, hanem Kelemen Andor. 
Vagy még inkább : a kelemenandorok. 
És a paulok. És a savanykás szagú 
pesti bérlakások elnyűtt lakói, akik-
nek ez a Kádár-«fantázia» film az e l -
képzelt, megálmodott «csodálatos élet-
ről». Ennek a csillogó film-délibábnak 
a kergetésében hajszolják magukat ha-
lálra ezek a furcsa, okosan-lángoló, szo-
morú emberek. 

S amennyire elnagyolta Kádárt, 
éppoly mesterien ábrázolja «mellék-
figuráit» az író. Egy-egy mozdulatuk-
kal vagy szavukkal szinte kísértetie-
sen megelevenednek. Az «öreg» diákok 
némely alakja : Paul, ez a morbid ho-
munkulusz ; Feuerstein, a lobogó 
rabbinövendék ; G. Buhr, a fanatikus 
anarchistanő ; Tilly apja, ez a rajongó, 
lágy zsidó ; Macus, a droguistaleány ; 
a papirosból uzsonnázó, gyomorbajos 
«vezérigazgató» úr ; Joli, a vöröshajú 
«csalétek» ; Ágota, az anyáskodó ápoló-

nő : elsorolni is sok volna mindet. 
Egész galéria ez : imponáló teremtő-
készség szülöttei. Egyike-másika csak 
pillanatra mutatja arcát. De ez az arc 
emberi arc. Élő és vonagló. Körmendi 
nemcsak stereoszkóposan lát, de ste-
reoszkóposan vetíti is elénk a figuráit. 
Rajtuk van multjuk, tragédiájuk, tit-
kos gondolataik expressziója. 

Kétségtelen, a regénynek nem min-
den része egyforma értékű. Az is bizo-
nyos, imitt-amott a művészi elhitetés-
ben is akadnak szakadékok. De a len-
dület, mellyel az író röpít, átsegít eze-
ken a zökkenőkön. Némely szakasza 
az írói ösztön és tudatosság lehető leg-
szerencsésebb házasságából származik. 
Paul öngyilkosságának leírása kere-
setlen mélységével megdöbbentő kép. 

Egészben : egyszerű, kissé fanyar-
kás nyelvével, tág horizontjaival s 
szinte raffinált mesebogozásával mind-
végig lenyűgöz bennünket a regény. 
Ha Dickens társaságában postakocsin 
véljük magunkat : Körmendi hatal-
mas túraautót zúgat velünk. Ez a má-
sodik veszélyesebb. Néha megborzon-
gunk, néha szédülünk. De ha kiszáll-
tunk, nagyot lélekzünk : jó volt. Mégis 
csak jó volt. Jó, becsületes, nagyon 
tehetséges írói munka ez a «Kádár-
fantázia». Szakáts László. 

Theológiai Tanulmányok. (A pápai 
református főiskola négyszázéves jubi-
leumi ünnepére írták és kiadták a pá-
pai református theológiai akadémia 
tanárai. 1931.) — Pápa ősi fő-
iskolája az ősszel ülte megalapítása 
négyszázéves ünnepét fényes külső-
ségek közt, országunk kormányzójá-
nak is részvételével. A főiskola pro-
fesszorai ezzel a hatalmas kötettel 
vettek részt az ünneplésben, hódoltak 
az Alma Maternek. Öt terjedelmes ér-
tekezés gyüjteménye a kötet és nagy 
nyeresége a magyar tudományos iro-
dalomnak. Érdekes, látszólag vélet-
len, minden esetre szándéktalan, de 
napjaink érdeklődési irányára felette 
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jellemző jelenség, hogy mind az öt 
tanulmány történeti tárgyú. Tóth La-
jos a páskha eredetéről és történeti 
fejlődéséről ír, Pongrácz József Pál 
apostol efezusi missziójáról, Tóth 
Endre a főiskola egykori nagy pro-
fesszorának, Márton Istvánnak az 
életrajzát írja meg, Trócsányi Dezső 
Mártonnak a tudományos munkássá-
gát tárgyalja, Török István pedig a 
napjainkban nagyjelentőségű theoló-
gusnak, Barth Károlynak a kifejlődé-
sét vázolja. 

Az értekezések mind olyanok, me-
lyek általános érdeklődésre is számot 
tarthatnak a szakember tanulmányo-
zása mellett. Az egyik általános kul-
túrtörténeti, szellemtörténeti vonat-
kozása alapján, mint a páskha eseté-
ben szemlélhető ritusfejlődési folya-
mat, a másik, mivel az európai keresz-
tyén kultúra kibontakozásának egy 
jelentős mozzanatát tárgyalja, mint 
Pál apostol efezusi működését, az 
utolsó, mert Barth theológiájának az 
ismertetésével, korunk szellemi arcu-
latának egy redőjét mutatja be. Min-
ket azonban leginkább a két magyar 
vonatkozású tanulmány érdekelhet. 

Mindenesetre fel lehet vetni a kér-
dést, vajjon methódikai szempontból 
helyes volt-e kettéválasztani Márton 
életét és tudományos munkásságát, 
hiszen élet és mű szorosan egybetar-
toznak mindenkinél, Mártonnál pedig 
különösképen egybetartoztak : iro-
dalmi működése is elsősorban gyakor-
lati céljait szolgálta : a magyar szel-
lemi élet és iskolaügy reformálását és 
a legszorosabb hatásviszonyban állt 
életével. De a két tanulmány szerzői 
látták Márton életének és művének 
egységét, ha külön-külön oldalról te-
kintve is, és kiegészítik egymást, úgy-
hogy az olvasóban aztán kialakul a 
szintétikus kép. Ez a kép és a szerzők 
által összehordott gazdag anyag neve-
zetes vonásokkal járul hozzá nemcsak 
a magyar iskolatörténet, hanem a 
reformkorszak általános történetének 

ismeretéhez. Márton István a leha-
nyatlott pápai iskola felemelője és a 
főiskola megalapítója volt, emellett 
Kant tanainak első harcosa hazánk-
ban. Ritka tipikus alakja korának. És 
két biográfusának nagy érdeme, hogy 
megrajzolják hátterében a korabeli 
iskolai és egyházi életet, s a kor szel-
lemi áramlatait és azok küzdelmét, 
mely azután az előtérben, Márton 
szellemében, mint konkrét küzdőtéren 
folyik szemünk előtt. Minthogy az 
objektív szellem : a kultúra a szub-
jektív szellemekben, az egyénekben él, 
a történeti áramlatok bensejébe is leg-
könnyebben egy-egy egyéni életsors 
szemlélete által hatolhatunk. Másrészt 
azonban az egyéni szellem fejlődését 
sem érthetjük meg a ráható történeti 
miliő nélkül. A szellemtörténelmi meg-
értés eme circulus vitiosusát különö-
sen szépen oldotta meg Trócsányi 
Dezső. 

Márton István élete tragikus véget 
ért. Utolsó esztendeiben keserű félre-
értések választották el azoktól, kikért 
egész életében dolgozott. De művének, 
a főiskolának fennállása igazolja őt. 
És igazolja ez a hatalmas kötet is, 
hogy élnek iskolájában azok a törek-
vések és az a szellem, mely őt lelke-
sítette : az európai kultúra művelése 
a magyar művelődés gazdagítására. 

Joó Tibor. 

Zsigmond János : Agave. Költe-
mények. Hatvan, 1932. — Zsigmond 
János érzékeny, könnyen rezonáló 
lélek. Problémái, bár nem emelkednek 
felül a mindennapiság zónáján, ked-
ves, poétikus fényben csillognak. Szem-
léletének módja is határozottan poétai: 
olykor gyermekiesen friss és sokszor 
gyermekesen naiv. De a lélek kagy-
lója — éppen mert nagyon érzékeny — 
minden hatásra visszazeng, pedig néha 
jó a kagylónak összecsukódnia és 
gyönggyé formálnia a beléje hullott 
porszemet. Az élmény mögött min-
dig ott les a banalitás veszélye és 




