
E L V E K É S M Ű V E K 

Beczássy Judit új regénye. (Terebé-
lyes nagy fa.) (Budapest, Genius, 
1930.) Számottevő sikerrel megoldott 
feladatokon edződött becsvágy, meg 
egy hosszú időn át hordozott és érlelt 
téma művészi megvalósulásának zak-
lató kényszere dolgozott ezen a regé-
nyen. Vele szerzője először vállalta 
a nagy regény igényét, érezni lehet, 
amint a maga írói ereje, az epikailag 
sokágú s amellett benső líraiságú témá-
val szemben megmutatkozó fegyel-
mezettsége felől faggatódzik .Amilyen 
nyilvánvaló, hogy amit elmond, szinte 
szokatlan mértékben a «szívén fek-
szik» s legszubjektívebb érzékenységét 
érinti, épannyira megfigyelhető az az 
erőfeszítés is, hogy ezt az érzékenysé-
get objektív érdeklődéssé kénysze-
rítse s hogy a művet foganó lélek re-
megése az alakító kéz reszketését is 
maga után ne vonja. 

Nemzedékregényt ír, negyedfélszáz 
lapon több évtized történetét. Ezen a 
nagy panneau-n aprólékos gonddal 
dolgozik, korábbi regényeihez képest 
se módszert, se hangnemet nem cserél, 
most is a századvégi legjobb francia 
hagyományok tanítványa, a Flaubert-
Goncourt-Maupassant-irányé. A na-
turalista-impresszionista stílusnak épen 
csak azt a vonását nem tette ma-
gáévá, mit az epigonok szenvtelen ség 
és személytelenség jelszava alatt a 
képtelenségig és gépiességig fokoztak : 
az illuziótlan, sőt illuzióellenes tár-
gyilagosságot, a léleknek a való élet-
tal szemben gyűlölködésig menő ke-
gyetlen, ellenséges állásfoglalását. 
Beczássy Judit a valóságnak érző mű-
vésze kíván lenni s nem rideg köny-
velője ; s e valóságra mély melankó-
iával felel ugyan, de korántsem elvi 

pesszimizmussal. A káprázatok szét-
foszlásával bátran szembenéz (maga 
a regénye is valójában a női lélek 
illuzióválságainak története), hanem 
azért lelkétől semmi sem idegenebb, 
mint a «désillusion» szikkadt józan-
sága. 

Magyar multat rajzol, gyér csillo-
gásával, sűrű bűneivel s ezek között 
mult századközépi magyar asszony-
sorsot, megértő ítélkezéssel, vádasko-
dásnélküli szeretettel. Egy középbir-
tokosvidéki dzsentri-család fiatal haj-
tását indítja el élete útján s kíséri el 
nagyanyai sorba két házasság kálvá-
riáján át. Péterfy Perzsi első házassá-
gát a családi viszonyok kényszere 
dönti el, ebből a becsületes iparkodás, 
tiszta otthon világa születik meg s csak 
a valódi szerelem nem bír belőle kisar-
jadni. A másodikba azután érzékei 
hajtják s itt a férfibrutalitás, anyagi 
leromlás, az asszonyi megalázás tenger 
szenvedése vár rá. Ő pedig a két sors-
változatban tanácstalanul, a korkon-
vencióktól is bénítva hordja a kiszol-
gáltatottságnak, az önmagukba vissza-
hulló, félénk kis lázadozásoknak ke-
resztjét. De össze nem roskad. Van 
benne valami keménység is : a kor és 
környezet konvenciói nemcsak béníta-
nak és málasztanak, hanem erőt is 
adnak, néha a ridegségig : Perzsivel 
is kegyetlen levelet iratnak ártatlanul 
szégyenbe keveredett és súlyosan meg-
vezekelt leányához. Mert minden ke-
serves szenvedések tengeréből itt 
messzire kiemelkedik az iránytjelző 
Ararát : a család — a terebélyes nagy 
fa — presztízse. 

A regény szálai egyre sokasodnak, 
az arcok és helyzetek egyre bővebben 
lepik el a regény lapjait, három nem-
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zedék sorakozik fel s már indul a ne-
gyedik is, de az író valójában végig 
ez egy alak felé fordul egész érdeklő-
désével, a többiek jobbára csak akkor 
lépnek előtérbe, amikor a főalak meg-
világítására szolgálnak. Ezek impresz-
szionista modorban vannak rajzolva, 
nem sok, de csupa jellegzetes, biztos 
vonással. Perzsi alakját szinte a szeme 
rebbenéséig követi a gondos, aprólékos 
analízis. S ebben a lelki viviszekeióban 
mutatkozik meg legjobban Beczássy 
Judit pszichológiai ereje. Irói művé-
szete pedig abban, ahogyan az elem-
zést a regény matériájába beleszövi : 
cselekvényt csinál belőle, lüktetőbbet 
és izgalmasabbat akármi külső fordu-
latnál, mert a lélek redőiben lejátszó-
dót. Maga nem sokat beszél, még ke-
vesebbet magyaráz s épen semmit sem 
«fejteget», csak megláttatja, mi megy 
végbe hősnőjének gondolkodásában, 
kedélyéletében. Az élmény- és hangu-
latemlékek, válságok, inspirációk, ösz-
tönmozdulások rendre előttünk csiráz-
nak, fonódnak egybe, merülnek alá, 
majd törnek megint felszínre. Ez ad 
a regény majd minden lapjának leve-
gős frisseséget, nem mindennapi köz-
vetlenséget ; elbeszélő hangját is ez 
teszi vonzóvá, úgy figyelünk rá, mint 
olyan társalgóra, ki témájának még 
az elbeszélés során is egészen igézeté-
ben él, nem «effektus»-okra dolgozik, 
hanem pillanatnyi, de nagy lírai erejű, 
szívtől és szeretettől sugallt állásfog-
lalásokkal közeledik anyagához. Fáj-
dalmas a tekintete, de inkább rezig-
nált, mint kétségbeesett. 

A «nagy regény» kompoziciós, szer-
kezeti szigorúságát nem ismeri, szem-
melláthatólag nem is törekszik felé. 
Egyvégből mesél, a konstrukcióban 
az arányokat néha egy-egy részlet ked-
véért megbontja, nincsenek masszív 
fejezetépítményei, hellyel-közzel csak 
egy-egy csillag szakítja meg a történet 
folyamatosságát; ilyenkor az elbeszélő 
mintegy lélekzetet vesz. S utána 
megint minden nagyobb nekikészülő-

dés nélkül, «azon melegében» folytatja 
a mesemondást. 

Korjelzőül mindjárt a könyv elején 
kapunk egy évszámot : «1853-at írtak 
ekkor» — s azután több utalás nincs. 
De az utolsó fordulatok már anyáink 
menyecskekorába vezetnek. Feltűnő, 
hogy korrajzot alig találni, még a 
Bach-világét sem, melyre pedig a cse-
lekvény nagy része esik. A politikai 
életnek itt nyomára sem lelni, sem 
annak, melyből Jókai önkényuralom-
beli témáinak édesbús chiaroscurója 
támadt, sem annak, mely Tolnai Lajos-
sal ebből a korszakból politikai ellen-
téteken kirobbanó kegyetlen konflik-
tusokat sarjasztatott. Beczássy Judit 
ezeket a szálakat mintegy elvagdossa : 
a családon belül marad, a terebélyes 
nagy fa árnyékában. 

Hanem azért mégis korregény kerül 
ki a tolla alól. A kor a lelkét, jellemét 
színezi embereinek, mindenekfölött 
pedig nőalakjainak. Érezten-érezni a 
nyomokat, melyeket két nemzedék 
távolsága ró ezekre az ingó talajon, 
erősen átmeneti időszakban nekilen-
dülő-aláhanyatló figurákra. Magyar 
úri családok levitézlésének kora ez, a 
dzsentrivilág végnapjaié, melyeknek 
további utórezgéseiről azután Mik-
száth, majd Móricz Zsigmond írói 
művében akadnak sűrű dokumentu-
mok. E tekintetben a Beczássy Judit 
regénye hű és tiszta tükör : nem szé-
pít, nem mos el semmit, de époly ke-
véssé torzít, megmutatja az évszáza-
dos vétkeket, kendőzés és palástolga-
tás nélkül, de meleg emberi részvéttel, 
igazi asszonyi jósággal. 

Nyelvének nemes tisztasága, árnyaló 
gazdagsága és ízessége is megkülön-
böztetett figyelmet érdemel ; amit 
elmond, külön varázst és szuggesztivi-
tást nyer azáltal, ahogyan elmondja, 
takarékos realista mondatokat ír, de 
muzsikája is van a szavának, valami 
finom melankolikus hangszíne, mely 
könyvét betéve is még sokáig meg-
ragad a fülünkben. 
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A regény vége mintegy nyitva ma-
rad, megkezdett szálak még «eldolgo-
zás»-ra várnak. Az utolsó lapokon 
fiatal sorsok — a terebélyes nagy fa 
zsenge hajtásai — bontakoznak előt-
tünk. Hihetőleg gondol is rá az író, 
hogy ezeket a szálakat tovább vezesse. 
Ha gondol : a kritika is készörömest 
biztatja a folytatásra. A témaszöve-
dék, melyből most egy kötetre valót 
kiemelt, érezhetően nagy, szinte kény-
szerítő erővel ragadta meg képzelmét. 
Nagy kedvünk van, komoly okunk is 
van hinni, hogy belőle még egy máso-
dik alkotást is várhatunk, alkotást a 
nietzschei értelemben : személyes val-
lomással, a lélek legbensőségesebb 
memoárjával fölérőt. Rédey Tivadar. 

Huszka József : A magyar turáni 
ornamentika története. (Budapest, 
1930. Pátria kiadása.) A szerző mind-
járt előszavában belekapcsolódik ko-
runk egyik legnagyobb kérdésébe, a 
magyarság eredete vitájába. Értékes 
adatai birtokában rögtön állást is 
foglal s mint maga mondja : «meg-
toldja a magyar históriát néhány ezer 
évvel». 

Nagy és eleven a vita, melyben 
pártot fog Huszka József könyve, 
mikor a Kaukázus feletti pusztaságot 
nem fogadja el a magyarság őshazájá-
nak, de állomásnak veszi, hova az 
ugornyelvű nép már hosszú, zivataros 
századok után érkezett. Hiszi, hogy 
megtalálta nyomát is a prehisztorikus 
történelemnek s állítja, hogy a Zajthi 
által meghirdetett Nepál országbeli 
magarok, a tibetországi bódok és a 
kásmirországbeli fehér hunnok alapí-
tották Indoszkithát. Egyik magyar 
forrása szerint «ezek a népek alkották 
a magyarságot. Hunnoknak és hungá-
roknak nevezhették magukat, mert 
a nagy hírre vergődött hunnok ro-
konai voltak — ugoroknak nevez-
tettek, mert az indiai ugorok számos 
nemzetsége képviselve volt bennük —, 
magyaroknak pedig azért nevezték 

magukat, mert a bódok testvértörzsé-
nek, a magyarnak vezetése alatt fog-
lalták el Magyarországot». 

E bevezetés után az ornamentikát 
is merész úton elszármaztatja Mikéné, 
Kréta, Ciprus görögök előtti hunn-
avar-magyar lakosságáig s állításai 
nem egyszer olyan meglepőek, mint 
például az, hogy : Semiramis neve a 
magyar szemérem szóval rokon. Meg-
lepő és furcsa következtetés még akkor 
is, ha történelmi földrajzi fogalmaink 
nem tiltakoznak az ellen, hogy a Kr. 
előtt való két évezredben őseink le-
hettek valóban Szíriában és Kis-
ázsiában, innen vonultak Kína és 
India felé, majd itt kezdődött el a 
hunnok és magyarok hivatalosan is 
elfogadott történelme. 

Huszka József szerint a magyar 
ornamentika minden egyes eleme 
szimbólum, e szimbólumok sora nyel-
vet teremt s a nyelv kulcsa az asszír-
babilóni világ fogalomkulcsa. Innen 
származnék a szemdísz, különös isteni 
és természeti jelentőséggel, összefüg-
gése jelentkezik a mai nyelv szem-
szemérem-szemzés alakjaiban is. Egy 
hittita hieroglifet is megfejt ezen az 
alapon és megállapítja, hogy az asszír 
hódoltság idején a sok apró kéta 
királyság közül az egyik vogul, tehát 
ugornyelvű volt. (Kr. e. 1115—735 
közt.) 

Az alakkettőzéssel képzett díszítő-
elemek eredetét vizsgálva, japán ro-
konságot mutat ki a ma is élő népies 
magyar ornamentikában. Fülönfüg-
gőink formájuk és díszük után — itt 
a honfoglalás korabeli leletekre gon-
dol — az Asztarté-kultusz jelképes 
díszeivel egyeznek, míg a legyező-
alakú népi motívum egyenesen a 
papiruszfa ősi ábrázolása. Igy a matyó, 
a szűrhímzés és a székely kapuk fara-
gása elemein az egyiptomi papirusz-
motívumot fedezi fel, a halhatatlan-
ság és a túlvilág jelét. De megkeresi 
az istenfa és az asszir-fönikiai életfa 
vagy szentfa kapcsolatát is, ugyan-
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