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dött. de a tagadhatatlan haladás el-
lenére még gyakran fegyelmezetlen, 
nehézkes, keresett és egyenetlen. 

Pais Dezső. 

Babits Mihály: Kártyavár. Egy 
város regénye. (Athenaeum.) Lelki 
élmények felé való mohó kitárulás 
és hatalmas intellektus fegyelmező 
ereje eleven Babits minden költői al-
kotásában. Mindig a legszemélyesebb 
lírai érintettség bírja megszólalásra, 
és mindig az írásmesterség legna-
gyobbfokú öntudatossága jelöli ki 
közlendői számára a megváltó for-
mát. Neki a regény is csak lírájának 
egyik megjelenési formája, lirájáé, 
mely kezdettől fogva kereste az ob-
jektiválódás módjait, néha egyene-
sen naturalista eszközök által. Már 
legelső verseskönyvében akadtak 
költemények (Városvég, Világosság 
udvara, Régi szálloda, Mozgófény-
kép), melyek a valóság torz, néha 
mocskos elemeinek túlzó színezésével 
(valóban a rothadás szivárvány-
színeivel) az ezen realitás-elemektől 
szinte érzékileg érintett lelkiségről 
közöltek meghökkentő vallomást. 

Első regényében (Gólyakalifa), a 
kétéletű Tábori Elemér történetében, 
a züllött alterego rajzában nagy sze-
repet juttatott e kínzó naturáliák 
lelki hatásának. Sokan naturalista 
hajlamokat is állapítottak meg a re-
gény írójában, holott éppen a szem-
lélet „természettudományos" érdeke-
letlensége (a Zola-féle carrure) 
hiányzott előadásában, melyet első 
sorától az utolsóig valami lírai re-
megés hatott át s tett az olvasó fogé-
konyságára is nyomasztó hatásúvá. 

A Kártyavár időrendben második 
regénye Babitsnak, noha a merőben 
más stílusú Timár Virgil fia — a 
lelki apaság kérdésének e finom, 
gyöngéd elemzése — hamarább ke-
rült a könyvolvasó közönség elé. Ki-
lenc esztendős kompoziciója Babits-
nak ez a Kártyavár, mely akkor a 
Nyugat lapjain háromnegyedrészé-
hen meg is jelent, de — utolsó negye-
dével kiegészítve — csak most lett 
„könyvujdonság"-gá. 

Szubjektiv indítékokon épül ez a 
regény is. Babits lelkének heves él-
mény-reakciója és nyughatatlan fan-
táziája szövetkezik benne, hogy dús 
szövedékű rajzát adja a főváros tő-
szomszédságában keletkezett Potem-
kin-városok egyikének, melynek „ős-
története" mindössze ötven eszten-

Napkelet 

dőre nyúlik vissza, melynek ameri-
kai ütemben felépült falai valóságos 
járványtelepe a morálsorvadásnak, 
melynek tradiciója a tradiciótlanság 
és fantáziája: a mozi. Babits tanári 
pályája egyik szakát egy ilyen pak-
fong-város falai és lelkei között élte 
át, ahol falak és lelkek csodálatosan 
egybetalálkoznak abban a fogalom-
ban, mit a népszólás az „újpesti ha-
tos" nevével jelölt meg. Ha Babits 
kezdő költő korában képzelmével raj-
tafelejtkezett a Világosság udvará-
nak szennyes romantikáján: most 
ennek az Újvárosnak rajzában mint-
egy az egész városnagyságúvá ki-
tágított Lichthofnak képét nyujtja. 
Nem is Újváros ez — így élcelődik 
a regény egyik helybeli potentátja —, 
hanem Pfujváros. Az is valóban. S 
Babits ,,egy város regényét" akarja 
írni, éreztetve, hogy — ha valahol — 
ebben a környezetben valóban a mi-
liő formálja az embereket. De még-
sem miliő-rajzot ad a realista re-
gényírás értelmében. Romantikusan 
túloz, még pedig szándékosan, bizo-
nyos játékösztönnel, mely a draszti-
kumok halmozásával a valószerű-
ségen túllendülve akarja megérzékel-
tetni a környezet fojtogató atmo-
szféráját, amely egykor az íróra úgy 
rásúlyosodott. „Játék ez — mondja 
a regény előhangjában —, kiosztott 
szerepekkel: noha volt idő, mikor ez, 
a játék rámnehezedett, rámült, mint 
egy fojtó álom." Ezért muto-
gatja nagyítóüveg alatt az Újváros-
nak nevezett szemétdombot, s ezért 
keveri még stílusában is a natura-
lista szemlélet és romantikus képze-
let szélsőségeit. „Egy Jókai-regény 
alakjai bontakoztak ki szavaiból" — 
mondja egyik szereplőjéről, másutt 
meg igen találóan állapítja meg: 
„Különös moslékba csöppentek itt a 
Jókai világának csöppjei". 

A legcsekélyebb részletekben is ott 
kísért a Budapest szeméttelepére 
épült város stílusa: a stílustalanság. 
Még a lelki élet megmagyarázásához 
is a kellemetlen testi érzékletek szó-
tárából szedi Babits a kifejezéseket. 
Egyetlen jellemes alakjának lelki 
vívódását is ekként festi: „mély emlé-
kezetsikátorokban szemétnek felgyűlt 
csekélységekből egy még kínzóbb 
aggodalom mérgét keverte magá-
nak". A testiségek rajzában meg ép-
pen elmegy a szókimondás legszélső 
határáig. Könyve 288., illetőleg 340. 
lapján egypár olyan mondat olvas-
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ható, mely már szinte csak valami 
túlzott programmszerűségből kerül-
hetett elmondásra, mintegy a régi, 
közmondásbeli recept szerint: ha lúd, 
hadd legyen kövér! 

Az utolsó fejezetek egyikének élére 
ezt írja a szerző: „24. §. Melyben az 
író szimultánista hajlamokat árul 
el." Ezek a hajlamok megmutatkoz-
nak a regény többi harminc fejezeté-
ben is. Babits valóban érti a módját, 
hogy minden jelenethez az egész 
várost éreztesse. Ideges és sokszor 
érdekfeszítően idegesítő sietséggel 
csapong ide-oda, hol ebbe, hol abba 
a zugolyba villantja bele fénykévéjét, 
s néha látszólag csak szeszélyből; de 
végül minden apró esetlegességet 
nagy komponáló művészettel dolgoz 
bele terve egészébe. S az is ritka 
mesterségbeli tudásra vall, hogy szö-
vevényes, több ember, sőt egy egész 
város sorsára döntő meséjét negy-
vennyolc órai időtartam alatt per-
geti le. Pedig a mesében fő-fő szerep-
hez jut Újváros multja is, ama rossz-
illatú „őstörténet", a Schundfilm, 
ahogy Babits nevezi. „Az emberek 
lelkükön viszik multjukat, mint holt 
kincsek zsákját, melynek csak nehe-
zét érzik és nyomását." 

Középponti hőse nincs a történet-
nek, vagy inkább: két hőse van. Az 
egyik Atlasza ennek az Újvárosnak, 
a másik Sámsona. Amaz Madár Já-
nos polgármester, emez Kerbolt ta-
nácsos. A polgármester a „l'état c'est 
moi" valódi megtestesítőbe. Igazi po-
desta s ugyanakkor kitünő anagram-
mája is ennek a névnek: igazi des-
pota. Méltó alkotásához, a jeles vá-
roshoz, melynek kéttornyúra terve-
zetttemploma is mintegy ujjal int az 
ég felé egy tornyával; a másik to-
rony építés közben elsikkadt. 

A polgármester rajzában Babits 
új hőstípust keres: az önzetlen pana-
mistáét. Mert e csodálatos Madár 
nem a maga zsebére panamázik, ha-
nem a közjóért. S meg kell adni: fe-
lelőtlensége nagyszerű alkotóerőnek 
bizonyul: mer kockáztatni, s végül is 
mindent tető alá juttat ott, ahol egy 
unciával több tisztességérzet múlha-
tatlanul kudarcot vallana. Önmagát 
így magyarázza: „A lelkiismeretem 
nekem is tiszta. De a keze hogy ma-
radjon tiszta annak, akinek sárból 
kell építeni"? Sárból építeni: ez volt 
mindig a szenvedélyem, ez is szenve-
dély." Babitsot szemmelláthatóan ez 
az alakja foglalkoztatja legjobban. 

Gazdag pszichológiai apparátussal 
rajzolja is, és kitűnően érezteti kö-
zépponti fontosságát ebben a meg-
lódult naprendszerben. De mintha e 
figurához túlságosan is sok ténybeli 
adalékkal rendelkezett volna írója; 
néha az az érzésünk, hogy hitelessége 
művészileg kevésbbé igazolható, mint 
volna esetleg Újváros valamely egy-
korú újságjának hasábjaival. Olyan-
féle hős ez, mint Knut Hamsun 
Lynge szerkesztőbe, mely nyilván 
szintén élő modellről készült. Madár 
a közigazgatás condottiere-je, mint 
Lynge a sajtóé; és mind a kettő né-
mileg csináltízű. 

Kerbolt elnöki tanácsos — Újvá-
rosnak Madár előtt községi bírája — 
sokkal igazabb és mélyebb jellem-
rajz. Ö nem Poseidonja az újvárosi 
szennyes haboknak, hanem legkét-
ségbeesettebb fuldoklója. Sorsában 
valódi tragikum van, melyet Babits 
egy pompás mondatban ekként fo-
galmaz meg: „oda állt, ahova nem 
való, s ha azt tette, amit karaktere 
súgott, vétenie kellett az ellen, amit 
helyzete parancsolt." Íme: Újváros 
egyetlen polgára, aki az idegtépő 
külvárosi hangkháoszban még vég-
kép meg nem siketült holmi lelki-
ismereti „súgások" iránt! Világos 
hogy ezért meg kell lakolnia. És el 
is bukik, mint Sámson: éppen egy 
régi, karakteres tettével rántja ma-
gára az egész Kártyavárat. Ezt az 
alakot Babits nemcsak szemével raj-
zolja meg, hanem lírai meleg érzés-
sel is. Kerbolt tanácsos úr bármely 
nemes angol realista regénynek 
büszkesége lehetne. 

Babits regényírói dolgozásmódján 
általán az angolok iskolája érzik 
meg leginkább, ott is, ahol a szövés 
szolid erőssége Thackeray kon-
struálására emlékeztet, s ott is, ahol 
a fantasztikumot egy tőről sarjasztja 
a legjózanabb realitással. A Kártya-
várban a legsivárabb valódisággal 
szervesen egybefonódik egy merőben 
moziszerű kalandorregény. A két he-
terogénnek látszó részt az író láza-
san izgatott előadása fogja szoros 
egységbe. S azonfelül a detektiv-
részeket valami finom ironisztikus 
árnyalattal kezeli. Ebben némileg 
Chesterton módszerére emlékeztet; a 
rikítóan színezett kalandortörténet-
ben mintegy benne lappang egy-
szersmind annak paródiája is, akár 
az idézett angol író Ember, aki csü-
törtök volt című regényében. 
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Partos járásbíró úr kevéssé hús-

vér alak; nem is annak van szánva. 
Ő az „új fiú" Újvárosban, akire azért 
van szükség, hogy szakolcai naivitá-
sán át ismerkedjünk meg az egész 
újvárosi mikrokozmosz fonákságá-
val, s e tekintetben jó írói lelemény: 
nélküle bajosan kaphatnék meg a re 
gényben megkívánt objektiv látás-
hoz a kellő távolságot. Bár igazán 
szólva nem is annyira a szemével né-
zünk, mint inkább idegrendszerével 
gyötrődünk; ez már a regény zakla-
tott stílusából következik. 

Megoldásában a történet végkép el-
válik a realitás síkjától. A Kártya-
vár csak meginog, de össze nem dől. 
Bajos is lett volna az írónak Madár 
János karrierjét holmi fegyelmivel 
vagy éppen öngyilkossággal elvágni. 
Neki a maga stílusában: négylovas 
batáron kell eltűnnie szemünk elől a 
— fantasztikumba. Az öngyilkosság 
momentumát pedig Kerbolt sorsa 
végére helyezi el Babits, s ott való-
ban helyén is van. 

Nagyon lenyügöző — sőt egyene-
sen főbekólintó — olvasmány a Kár-
tyavár, de az utóíze gyötrelmes. 
Szuggesztivitásával valósággal fi-
ziológiai hatása van. Miliőjében nem 
egészen a Partos járásbíró tájékozat-
lanságával bámészkodtam. Magam is 
hosszú időn át lakosa voltam egyik 
ilyen Újvárosnak. Az odavezető vil-
lamos-út mentén van egy utca s egy-
úttal megállóhely. Ennek Közelében 
együtt található a sertésvágóhíd, a 
kénsavgyár, a „mészárosmellékter-
mékek feldolgozására alakult gyár", 
az enyvgyár s még egy-két ilyen jó-
szagú telep. S ezt az utcát a Közmun-
kák Tanácsának jóhumorú név-
kigondoló-bizottsága Illatos - útnak 
keresztelte el! Ki-beutaztomban min-
dig nagy mulatságomra volt ez a 
groteszk ötlet. Hanem azért szíveseb-
ben sétálok a Margitszigeten. 

Babits is nagy kedvteléssel tereli fe-
lénk a maga nagy panamagyárának 
mérgező lehelletét, de az ő Illatos-út-
járól is sokszor menekülni vágyunk 
a Margitszigetre. 

Stílusának erejét felesleges kiemel-
ni. Verve-je szédületes, szóanyaga 
páratlanul gazdag. Prózájában — az 
értekező prózában is — szívesen kö-
zeledik az élő beszédhez s egyaránt 
tartózkodik az affektált szaggatott-
ságtól meg a fárasztó hosszadalmas-
ságtól. Ilyen a Kártyavár nyelve is. 
De meg kell mondani, hogy ebben 

a regényében a nyelv természetessége 
nem egyszer lomposságba csap át. 
Még hagyján, mikor alakjait beszél-
teti. Hiszen az kétségtelen, hogy az 
újvárosiak pontosan (majdnem azt 
írtam: „pont") így beszélnek; hiszen 
tőlünk, kitünő óvárosiaktól, tanul-
ták szavuk ejtését. 

„Egészen újvárosi jassz-beszéd" — 
mondja maga Babits is szereplői sza-
váról több helyütt. Alakjai szájából 
tehát — jellemzésül — el is fogadom 
az efféle párbeszédet: 

— Az is egy panama-ember, az a 
Kerbolt? 

— Dehogy, ellenkezőleg, egy puri-
tán. 

De azokon a helyeken, ahol a 
szerző maga beszél, néha egyenest 
meghökkentenek a sűrű pestiességek. 
Ilyenekkel Babits másik két regényé-
ben — emlékezetem szerint — nem 
találkoztam. S nem foghatom meg, 
itt is mit keresnek ezek? „Újvárosi-
vá" akarják tenni az előadást is? Bi-
zonyos, hogy hozzájárulnak a színe-
zéshez, de ez a módszer felesleges is, 
veszedelmes is. Akadhat Babits-
rajongó, aki mintát lát benne, és hi-
vatalos felmentést a nyelvérzék pa-
rancsai alól. Van mondata — s elég 
nagy számban —, melyet ha helyéről 
kiragadva felolvasnánk, hallgatóink 
mind Szomoryt szimatolnák benne: 
„Egy fiú áll a pódiumon, rázza hosz-
szú aranyhaját, mily gyönyörúntan 
biggyeszti a száját, a zene ömlő gyö-
nyörében, egy romlott serdülő, cson-
tos térdét előrenyujtva rövid nad-
rágjából." Itt mintha Ézsau és Já-
kob űzne megtévesztő játékot az ol-
vasóval; s ebben is: „— Van szeren-
csém bejelenteni Takács Jucit — 
kijáltott kétségbeesve (t. i. a con-
férencier) és örült eltűnni;" vagy: 
„Ö, polgármester, mindig feltétlen 
ura önmagának, érezte most. . . " stb. 

Épp ilyen kirívóak pesti argot sze-
rint használt módhatározói is: ,,Biz-
tos nagy gazember"; „a kocsi iszonyú 
himbálva fordult". 

De talán mindennél zavaróbb, s 
néha egyenest az érthetőség rová-
sára van e könyv lapjain az ellen-
tétül kívánkozó létére helytelen hasz 
nálata. Hersey-Hirschfeld képviselő 
úrról azt halljuk, hogy „nagyművelt-
ségű ember létére Spencer Herbertet 
idézte". Minket bizony az lepne meg, 
ha tökfilkó létére idézte volna. A 
képviselő úr papájáról meg azt ol-
vassuk, hogy „puritán létére egy tál 

30* 



468 
aludttejből állt a lunch-e"; itt nyil-
ván azt várnók, hogy puritán létére 
Ármin apa pezsgőt kávézott vacso-
rára. 

Babits „biztos" jobban tudja ná-
lam, hogy mi van jól magyarul, mi 
nem. Ne szentesítsen hát — még 
kényelemből, még couleur locale 
kedvéért se — semmiféle újvárosi 
idiómát. Az efféle szabadosságok a 
magyar nyelv igazi „újpesti hato-
sai"; hamisítványok, de forgalomba 
kerülnek, s a derék fővárosi olva-
sók hamarosan jó pénznek fogad-
ják el őket. Különösen, ha kiválóbb 
íróink nyelvében is találkozunk 
velük. Rédey Tivadar. 

Vidor Marcel versei. (Őszi szerelem 
evangéliuma.) A mégegyszer nagy 
hévvel fellobbanó, de egyszersmind 
búcsúzó szerelemvágy hamvadó tü-
zéből kisugárzó őszi hangulat hatja 
át a hetvenegy rövid költeményből 
álló kis gyüjteményt. Alig van 
benne néhány vers, amelynek tárgya 
nem a szerelem, hanem az élet vala-
mely jelenségére vonatkozó reflexió. 
A ciklus mindegyik darabját a 
tárgy azonossága és az alaphangu-
lat egysége fűzi egymáshoz. Vala-
mennyire ugyanaz a szerelem ihleti 
a költőt, amint erről maga is vallo-
mást tesz egyik versében (Válasz 
egy levélre): 

Ahány leányról csak daloltam, 
Mind Te voltál, Te egyedül! 
Sok hűtlen rímem alszik holtan . . . 
Sok vágy Néked hegedül. 

A multból Te kélsz ki ragyogva, 
Mint kétség és örök remény . . . 
Rózsákat ionok tavaszodba 
Új ifjúságom reggelén. 

A kései tavasz emésztő vágyát 
csak fokozza az őszi hanyatlás sej-
telmes érzése. Mintha fenékig akarná 
üríteni a gyönyörök poharát, mi-
előtt ráborul a kijózanodás téli éjt-
szakája, mikor majd elhagyják 
„csókok, emlékek, dalok". Valóságos 
martirja a szerelmi vágynak: „nincs 
éjjele, nincs nappala". Több versé-
ben a testi szerelem himnuszát zengi 
és lobogó érzékiséggel fordul kedve-
séhez, majd egészen mámorba szédül. 

De az ősz borúja minduntalan el-
oszlatja a mámort és a melancholia 
ködével borítja a lelket. „Nincs bol-
dogság a földön", még a boldogság-
vetésből is gond az aratás. Az 
„örömmadarat" nem lehet megfogni, 

helyette halál költözik a szívbe. 
Ezek a motivumok afféle modern 
Himfy szerepében mutatják a köl-
tőt, aki a szerelem véges voltán ke-
sereg. Az egész cikluson végigsajgó 
pesszimizmus egyhangúságát jóté-
konyan ellensúlyozza a formák vál-
tozatossága. A legkülönfélébb for-
mák könnyed kezelése lényegesen 
hozzájárul a versek kedveltetéséhez. 
A kötet végén van néhány költe-
mény, amely ritmikus és rímes 
próza formájában olykor bizarr, de 
néha találó és érdekes költői defi-
niciót nyujt az élet némely jelensé-
géről. Gulyás Sándor. 

Német színészek Pest-Budán. (Ká-
dár Jolán: A pesti és budai német 
színészet története 1812—1847. 14 kép-
pel. Budapest, 1923. Budavári Tud. 
Társaság. Német Philologiai Dolg. 
XXIX . ) Bárhol fordulunk meg 
nyugaton, bármely országban, bár-
milyen népnél, mindenütt százával 
leljük a legrégibb időkre emlékez-
tető épületeket, letünt korok leg-
különbözőbb beszédes maradványait, 
amelyek a történeti érzéknek olyan 
kedvező alapföltételeit szolgáltatják, 
hogy szinte természetes velejárójuk 
a régebbi századok dolgainak leg-
aprólékosabb, legintimebb részlete-
kig való beható ismerete. Nálunk, 
sajnos, sok, részben jól ismert okból 
nincs ez így. Főleg fővárosunk em-
lékeztet egy amerikai módra hirte-
len a földből nőtt új városra, amely 
nem sok rokonságot mutat a csak 
fél- vagy háromnegyed századdal 
ezelőtt itt emelkedett régi jó Pest-
Budával. Nincs is meg nálunk, azaz 
nem ment át úgy a köztudatba fő-
városunk multjának a története, 
mint másutt. Áz utóbbi években, 
hála egyesek jobb belátásának, a 
tudomány, az irodalom, egyes napi-
lapok igyekeztek ezen mindinkább 
segíteni. 

Ez a most megjelent szép kötet is 
igen alkalmas arra, hogy közelebb 
hozza hozzánk a régi várost, melyet 
olyan alaposan sikerült elfeled-
nünk. Már ezért is hálásan és öröm-
mel kellene fogadni Kádár Jolán 
új könyvét, melyet a tizennégy 
(köztük egy színes) jó kép nemcsak 
élénkít, de értékben is erősen növel. 
Tudományos szempontból hézag-
pótló munka — a pesti és budai né-
met színészet beható történetét föl-
tétlenül meg kellett írni — de a 
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