
E L V E K É S M Ű V E K 

Új reformkor felé. 
Nem vagyok nyugodt. Elégedetlenség szorongat, változtatni akarok a 

helyzetemen. Bizonytalan óhajok moccannak bennem. Egyikük lábra kap, nő, 
erősödik. Egész életem, egész szervezetem ezt az egy óhajt táplálja. Nógat, in-
gerel, foglalkoztat. Már nem is óhaj, akarat már, mely előbb-utóbb tettekbe fog 
kibimbózni. Igy születik az emberek akarata, de így születik a nemzetek aka-
rata : az igazi politika is. A nagy néptestek is feszengenek, nyugtalankodnak s 
feszengésük, nyugtalanságuk politikusokat állít a tudatossá vált éhség kielégí-
tésére. De a bizonytalan hánykódások s a politikává izmosodott társadalmi 
akarat közt mint hatalmas érlelő erő áll a támadó igények és szavakat nem ta-
lált szorongások eszmévé váltója : az irodalom. Jól mondta a közoktatásügyi 
miniszter ú r : a reformkor el sem képzelhető a megelőző irodalmi mozgalmak 
nélkül. Ha nem lettek volna magyarok, akikben már 1800 körül ott nyugtalan-
kodott a magyarság Periklesz-korának a szellemi tartalma, nem támadhattak 
volna magyarok, akik 1825 után ezt a tartalmat politikai célokká részletezzék. 
A dolgok rendje, hogy Bánk bán és Ludas Matyi előtte járjanak Széchenyinek 
és Kossuthnak. 

Az az aktív politikus, aki eljutott eddig az irómesterséget ennyire meg-
tisztelő felfogásig, nem vonulhat vissza az analógia elől s föl kell vetnie a kér-
dést : miféle új politika érik a most támadó irodalomban ? A néptestnek miféle 
költött szóvá vált óhaja készül betörni a politika akaratai közé ? Amikor nevet 
keres a nemzet ó-kazánját új erővel feszítő gőznek, kell, hogy egy pillantást ves-
sen e kazán nyomásmérőjére : az íróra. Olyan pillantás ez, melyre talán az egész 
országnak szüksége van. Trianon óta egy új írónemzedék előőrsei verődnek 
egyre sűrűbb rajvonalba. Miféle nemzedék ez ? Jön, mert illik, hogy az új, kor-
osztályok is leadják írórekrutáikat, vagy jön mint a karcagi szökőkút földalatti 
erők zúzó kényszerével ? Hozunk valamit, amit hozni kell vagy az elődök 
borravalófillérei olvadnak el koldusmarkainkban ? 

Előttünk az élet, amelyen most üt ki a századvég irodalmának* beléoltott 
leprája. Ami ötven év előtt néhány, közösségből kiszakadt ember ijedt rángató-
zása, gőgös fintora, beteg bódulata volt, iszonyú vitustánccá sokszorozódott 
az emberek millióiban. Széttekintesz és meglepetve látod a betűkből ismerős 
gesztusok kificamodott kópiáit. Démonok és übermenschek boszorkánybáloz-
nak előtted ; a nagy kételkedők széthatványozott szatirmosolya s a csinált má-
mor műhörgései undorítnak. Az érzelmiség nagy apálya, mely a századvég 
individualista-anarchista irodalmában jelezte jöttét, kivetette az embertenger 
minden rejtett szörnyetegét. A társadalom formái tovább élnek, tehetetlensé-
gük tovább élteti őket, de a szíve delejét elveszített emberiség mindenre 

* A századvég irodalma nem a századvégi irodalom. Gyüjtőneve annak az iro-
dalmi hullabomlásnak, mely a romanticizmus és három nagy fia a francia és orosz 
regény s a skandináv aranykor tetemeit takarította el s takarítja még ma is. 
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kapható tömeggé züllött. A szolgagondolat céda féktelenséggel igazolja 
az alacsony hajlamok minden csinytevését. Ha a századvég irodalma az ösz-
tön szabadságáért küzdött, az élet megbontotta a részösztönöket szabályozó 
gátlást, az emberméltóságot. Ha a századvég irodalma a vörös betűvel szedett 
egyéniség mutatványbódéja volt, a társadalmi élet az ember fölé kendőzött 
maszkok egymást becsapó, bolond karneválja lett. A művészet aranyozása alól 
most üt ki a figurák gipsze. Mindaz, amit a költői megjelenítés fölemelt, igazolt, 
megbukik a mindennapi élet ripacselőadásán. Amit hatalmas szinészek ajkán 
Sophokles-igének véltünk, olcsó hazugság a mindennapok szóhasználatában. 

Ki veszi észre legelébb az életnek ezt a csődjét, ha nem az író ? Irodalom 
és élet egymásból folynak, de sosem találkoznak. Az irodalom kiérzi a társada-
lom tudatalatti kívánságait, szóba ölti, de amikorra az élet stílusává szugge-
rálja, maga már ú j hiányokat jelez s új vágyakkal vajudik. Ha a modern élet-
nek a húsz, harminc, ötven év előtti irodalom a prókátora, a mai író a húsz, har-
minc év mulva kialakuló életstílust készíti elő. Akármennyire szeretjük az éle-
tet, gyűlöljük pillanatnyi változatát. Nincs az a gondolkozó, aki ki ne ugrana 
a gyeplőjét eldobó, szofista emberiség rohanó kocsijából. A civilizációnak ha-
zugság a maitere, de szükséges hazugság. A mi korunk tele van fölösleges, szte-
reotip hazugságokkal. Ostoba igények korbácsolják a kiélt embert egyre vadabb 
hajszába. Ha a boldogság fölös erő, a modern ember mesterségesen fokozza 
erőtékozlását, nehogy boldog lehessen. Megvadult masinák ritmusára erőlteti 
a szívét s nem tudja, miért érzi rosszul magát. Nem látja, hogy a feketekávéval 
fölcsigázott izom bünteti. Mert a szív ritmusa örök-egy s ha vannak is pilla-
natnyi aritmiás rohamai, szorongásos különszisztoléi, előbb-utóbb visszatér a 
maga örök menetébe s a boldogság megkönnyebbülésével fedezi fel kimért 
ütemét. Ezt a megtalált ütemet kell ma versnek és prózának fölkattognia. 
A gyökértelen ember ráeszmél levágott gyökereire. S új, dugványozó mohóság 
lepi meg, hogy kinövessze őket, belenövessze a nagy melegadó rétegekbe, ame-
lyek az emberélet örök vigaszai. A fiatal író visszafordul a világ felé, melyet 
elődei saját zaklatott vizióiktól nem láthattak. Kíváncsi a növények, állatok, 
kövek milliói változatára ; a hályogát elhányó szem ujjongásával eszmél föld, 
tenger, ég örök csodáira. Minden kispolgári nyálkájától megtisztítva, de újra 
belesajdul az emberélet örök szentháromsága: az apa, az anya s a gyermek. 
A hazugságokkal levegőbe repített család üszkein újra fölcsiholja férfi és nő, 
szülő és gyermek összetartozását. Az ember annyit ér, amilyen erővel érez. 
Ez az igazság, melyet a biológia új felfedezései már-már természeti törvénnyé 
emelnek; a fiatal költőt is elundorítja a csinált mámor mutatványai alatt di-
dergő agy bravurjaitól. Nem akar meglepni s nem akar minél egyénibb lenni. 
Az igazságot és a mélyebb emberséget keresi. Lenn az aranyborjú fekete 
miséi kavarognak, de a Sion hegyére szánt költő az élet örök kőtábláit betűzgeti. 

Semmiben sem állhatunk a közízlés kiszolgálóivá. Közvetlen elődeinknek 
megvolt az a könnyebbségük, hogy a lelkek fölhúzott rugóit járatták le. Lejtő-
nek vitték az embereket, mi hegynek kapaszkodunk. Meg kell duzzasztanunk 
a kollektív ösztönök, a lelkesedés, a szeretet, az önfeláldozás kiapadt vizeit. 
S ebben az erőfeszítésünkben a társadalom egész tehetetlensége gátol. Hosszú s 
az egyéneket felőrlő harc előtt állunk. Életünket kell súlyul vetni a kibillent 
élet serpenyőjébe. Siker, pillanatnyi helyeslés nem vigasztal, hisz a java a végin is 
hátra lesz. Harcunkban lehet ökonomia, de céltudó makacságunknak nem sza-
bad megcsorbulnia. Aki ma nem hiszi, hogy küldetett, ne legyen író. Szentkatali-
nos révületben kell napjaink vérpadjára állnunk, mosolyognunk és vitáznunk a 
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hóhérbárd alatt is. A környező világ száz nyitott erünkön át önti belénk a maga 
mérgeit. Elállja pályánk útját, kétszeres munkáért adja a kenyeret, behatol 
családunk apró ügyeibe is. Ezzel szemben mégis az új élet, az örökké-egy 
élet forradalmárjainak lenni, ehhez heroizmus kell s ez a civilizáció mai förtel-
mei ellen lázadó heroizmus az, amit az újkor költőit eljegyző, legigazabb stig-
mának érzek. 

Hogy érzékeltessem, mi történt bennünk ? A fordítottja, ami Ady néhány 
barátjában történt. Petőfi volt a nevelőjük, ő alakította ki a lelküket s mint 
férfiak káprázva dörgölték meg a szemüket Ady korból kinőtt s mégis örökér-
vényü csodája előtt. Minekünk Ady volt a gondolat és érzelem iskolája.Több volt 
nekünk mint a világ minden írója, a négy evangélistát is beleértve. S most, hogy 
a ránkváró idő feltett kérdései folytonos feleletadásban alakítják ki új valón-
kat, alig tízévnyire gyerekkorunktól, egyre üresebben hangzanak egykor imá-
dott versei. Tudjuk, hogy egyike a világirodalom legnagyobb lirikusainak, de 
nem vallásunk többé, míg Petőfi, akit tanultunk és nem szerettünk, egyre nő, 
jelentősödik bennünk, mint égből leeresztett horgony, aki a szabad magasság 
bárányfelhői közé ragad. A Haláltó átnőtte duzzasztógátját s vidám hegyi pa-
takot szalajt a síksággá terülő völgyekbe. 

* * * 

Ime az új emberség, de miféle új magyarságot áramoltat át ? Adva a vér-
mérsék, de miféle testnek lesz lendületévé ? Trianon istencsapásának van egy 
fénysávnyi előnye is : a lelkiismeretes ember sokkal több hittel lehet ma ma-
gyar, mint előtte. A háború előtti magyarság hozzá volt láncolva tarka országa 
paradox válaszokat követelő problémáihoz. Most a széttört báb kiröpítette 
pillangóját. Az ötfelé hasadt országtest fölé győztesen csap ki az új ideál: a ma-
gyar faji géniusz, a határokat nem ismerő vitális erő, mely addig tolja ki az 
ország határait, ameddig magyar láb lépni tud. 

Magyarság a magyar állam helyett. Ez az a gondolat, melyen át a magyar 
író visszahajolhat elbocsátó közösségihez. Csak a hamupipőkék pártján érde-
mes lenni s ez a nép a világ hamupipőkéje. Román, szláv és germán népek gyű-
rűjébe verve s letaszítva régi határairól, féltérden várja a halálos csapást. Ezek-
ben a kritikus percekben a magyar író görcsösen keresi népe létjogát. Fölfedezi 
erői nagy rezervoárját, a föld népét s fölfedezi életereje dokumentumát, a ma-
gyar irodalmat. A magyar nép Európa egyik legszívósabb népe, mindent kibírt 
és sorsa, alkata, nyelve egy csodálatos, sejlő, de ki nem alakult kultúra humu-
szává rétegezte. Hogy e humuszból miféle tölgyek nőttek s miféle tölgyes nő-
hetne, azt a magyar irodalom mutatta meg. Kik a mi íróink ? Egy hatalmas 
Kissármás leszúrt bot nyomán kitörő gázkútjai. Szárnypróbálgatásai egy ma-
gára nem lelt poétanépnek. De milyen szárnypróbálgatások! Minél többet 
hasonlítgatom a magyar irodalmat a külföldivel, annál nyilvánvalóbb előttem, 
hogy a magyar irodalom a legcsodálatosabb torzók múzeuma. A magyar író 
mögött sosem volt ott az a társadalmi rezonancia, mely az egységes népek nagy 
íróit naggyá zöndíti. Ha volt is egységes népi lelke, nem volt felsőbb fokon ki-
alakult kultúrája. A magyar író magányos sóhaj maradt, de nézd tehetsége 
magját s nincs mit szégyenkeznünk. Hol van Móricz Zsigmond egy Blasco 
Ibanez méreteitől, de nézd meg poétai erejét: az Isten többnek szánta. 

Dacos ellenmondást és makacs akaratot csihol a magyar nép s a magyar 
irodalom tanulmányozása. Bánk bán megbukott Berlinben, de kell valami 
nagy összegezésnek jönnie, amely igazolja a magyarság minden Bánk bánjait. 
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Ki kell alakulnia egy külön magyar kultúrának, amelynek a fényében elenyé-
szik az a kacagtató ellenmondás, hogy míg kapcaírásaink európaszerte kapó-
sak, a magyar patyolatnak sehol sincs keletje. Mint idejekorán fel nem fedezett 
poéta, ki dacosan olvassa versenytársai nyálkás verseit s hatalmas, minden 
ellenmondást legázoló fegyvertényre készül, úgy áll a magyarság Európa ka-
pujában. Nagyon különbözik a világtól, ezért veszik nehezen észre. Nagyon 
különbözik a világtól, ezért lesz meglepetés, ha észreveszik. 

Természetes, hogy az író, aki így látja faja európai helyzetét, keresi az 
országon belül is a társadalmi erőket, melyek a magyarság hódítását előkészít-
hetik. Figyelme a nép felé fordul. A föld népe volt az egyetlen a magyar társa-
dalmi osztályok roppant lezüllésiben, aki zsirosodott s szellemileg is emelkedett. 
A föld népe ma már nem egységes társadalmi réteg, lassan egy új polgárságot 
vet ki magából, melynek a fiai szabadon áramolnak a középosztály felé. Ugy 
érezzük: itt volna a pillanat, amikor a középosztály néppel érző elemei össze-
fogva ezzel a fölfelé özönlő tömeggel, megkísérelhetnék a magyar nép arcát a 
magyar műveltségben is kidomborítani. Be kell állítani a magyar szem-
szöget, meg kell teremteni a felelősségérzetet a magyar néppel a 
magyar ízléssel, a magyar multtal s a magyarság örök prófétáival, a költők-
kel szemben. 

Nem hiszem, hogy becsületes író, aki nem klikkek fogadott írástudója, 
de népe elhivottja, ezt a szorongató kényszert ne érezze. Azt az óriási örvényt, 
amely nép és középosztály közt van, a modern élet mindinkább elsimítja. Ez a 
kiegyenlítődés megmenthet, de el is pusztíthat minket. Ismerem a dunántúli 
falut, a rokonaimon látom, mily mohón asszimilálja a mai magyar nép, amit 
fölülről kap. Itt az utolsó óra. Vagy sikerül magyar kultúrát lobbantanunk az 
egész magyarságba, vagy a polgárság pacsuli kultúrája árad szét a nép mérge-
zett testében is. Olyan alternatíva, mely a gőgös váteszt is alázatos politikussá 
idomítja. Minden maradék erőre, minden jószándékra szükségünk van. Nem 
tehetünk úgy, mint Jónás próféta, aki bement Ninivébe, kikiáltotta Isten üze-
netét s a futótök levelei alá húzódva egy közeli hegyről leste a város pusztu-
lását. Be kell mennünk Ninivébe, el kell vegyülnünk a magyar életben s ha nem 
is ízlik, bele kell nőnünk minden szervébe, ott kell lüktetnünk minden életnyil-
vánulásában, mert ma ezt kívánja az idő. Összefogók legyünk s ne megosztok, 
hajlékonyak, de nem hajlíthatok. Kíméletesen, de makacson küzdjünk, óvato-
san, de halálraszántan. 

* * * 

Ilyen a fiatal magyar író arca. Ezt az arcot akartam hozzáadni az új ma-
gyar tartalom körüli eszmefuttatásokhoz. Tudatosítva azt, amit tíz év olvasás 
és húsz év fájdalom belémszűrtek, el is értem a sövényt, amelyen belül otthonos 
vagyok. De ez a cikk megkívánja; hogy egylépésnyivel tovább is menjek. Ha 
csakugyan ezt az új tartalmat hozza a magyar irodalom, hogy alakítja ki ez az 
új tartalom a jövő magyar politikáját ? Nem tudom. Nem tudom van-e magyar-
ságban annyi életerő, hogy írói sóhaját dörgő paranccsá tudja visszhangozni. 
De ha van, akkor ennek a politikának az útja épolyan determinált, mint volt 
a reformkoré. 

1. Meg kell teremteni a nép polgárosodó s a középosztály néppel érző ele-
meiből a magyar tiers étatot, gócot, amely kristályosodási pontjává válhat a 
teljes anarchiába oldott társadalmi csoportok új kijegecesedésének. Mihelyt van 
egy igazán magyar, demokratatörzs, a többi társadalmi faktor sem törekedhet 
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egész felelőtlenül az ország kisebbségi tiranniszára. Mihelyt egy új hatalom 
gátjain ütik meg maguk, már meg is találták terjeszkedésük természetes hatá-
rait, s ezen belül valódi hivatásuk is. Ezt a rendező, központi erőt persze nem 
lehet a nép számára megcsinálni, ezt a népnek magának kell megcsinálnia. 
Itt a próba : benne él-e annyira a nép a középosztály belőle kiszakadt tagjai-
ban, hogy azok az ő érdekét a magyar politika főszólamává tudják hangsú-
lyozni vagy szét kell marcangolódnia a központivá sosem válható érdekek 
karmai között. A magyar hegemónia a magyar nép kincseinek kitermőit, a né-
pet s a néppel érző művelt embert illeti meg. Egyszerű tény, de ott lappang 
benne egy új tripartitum minden cikkelyecskéje. 

2. A magyar külpolitika célja egy lehet: harc a fajok szabadságáért. 
Ahogy Bethlen Gábor a vallásszabadságért, úgy szálljunk mi Európa porond-
jára a faji szabadságért. Ezt a szabadságot csak az államok fölötti állam, a nem-
zeti törvények fölötti emberi törvény biztosíthatja. Épen mert nagyon nacio-
nalisták vagyunk, nagyon kell küzdenünk a nációkat szétforgácsoló államhata-
lom túlzásai ellen. A magyarságot az ököljog halálra itélte s csak a lelkiismere-
tére ébredt Európa mentheti meg. Ezt a lelkiismeretet kell magunkban is föl-
támasztanunk. Az integer Magyarországnál van egy sokkal szentebb jelszó : 
az integer magyarság. S ennek egy ellensége van : az imperializmus. Amily jogos 
követelés, hogy minden faj szabadon s külön szerveken belül fejthesse ki erőit, 
oly undok merénylet ezt a jogot eltaposni. Nacionalista vagyok, de tudom, hogy 
a magyar nacionalizmus legnagyobb képviselőiben sosem volt a más mellének 
szegzett kés, mindig csak a fejünkre sujtó bunkó ellen felemelt kar. Más élni s 
más gyilkolni. S csak az éljen, aki nem gyilkol. Vasat fogunk, ha vassal esnek 
nekünk, de vigyázzunk rá, hogy hódítani csak szívvel és aggyal menjünk. A kis 
nemzetekre óriási feladat vár, nekik kell az emberiességet a nagy nemzetekre 
ráparancsolniok. Bár haladnánk e kis nemzetek élén. Indiában egy nagyszerű, 
emelkedett hazafi vértelen, de vértelenségiben is könyörtelen szabadságharcra 
nógatja honfitársait. Ilyen Gandhi-harcra szeretném én a magyarságot elég 
erősnek és méltónak tudni. 

* * * 

Neonacionalizmus ez ? Nem tudom. De hiszem, hogy a magyar mult 
nagy nacionalistái, a Bethlenek, Rákócziak, Kossuthok is ilyenformán gondol-
koznának ma — az ő ó-nacionalizmusukkal. Németh László. 

A magyar zenekultúráról. 
Valósággal elcsüggesztő jelenség, hogy ma, mikor minden téren hatal-

mas szellemi energiákat szabadít fel a trianoni kálvária szenvedéseiben új 
életre kelt és megerősödött nemzeti öntudat, mikor a kultúra minden ágá-
ban óriási erőfeszítések kelnek életre, melyek mind csak arra szolgálnak, 
hogy mentsük meg, erősítsük, fejlesszük a sajátosan magyar szellemi értéke-
ket, ebben a mindent átfogó nagy szellemi előrelendülésben épen általános 
zenekultúránk nem tudja betölteni a nemzetművelődés szempontjából őt 
megillető helyet. Kérdjük, mi lehet ennek az oka? Hiszen ha számba vesszük 
egy nép mélyebb zenekultúrájának legfontosabb feltételeit, akkor a magyar 
zenekultúrának a világon a legelsők között kellene állnia. Aki közelebbről 
tanulmányozza a külföldi zenei viszonyokat, tapasztalhatja, hogy dacára a 
rövid múltnak, amelyre a magyar zenei művelődés visszatekinthet, mégis 
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mennyire fölötte állunk tehetség dolgában, mind számban, mind kitünőségben, 
a külföldi zenészeknek. Az alkotó és előadóművészek között minduntalan feltűn-
nek magyar nevek, melyeknek képviselői nemcsak, hogy megállják helyüket a 
külföldi nagy metropolisok hangversenyáradatában, hanem a legelsők közé szá-
míttatnak. Bartók, Kodály épen sajátos magyar faji zenéjükkel aratják külföldi 
diadalaikat s valami szilárd, határozott értéket képviselnek a sokféle modern 
zenei irányok kapkodó, kereső kaoszában. Csakis a népi zene ősforrása — 
melyből ők is merítenek — frissíthette fel, indíthatta új virágbaborulásra az 
impresszionizmus enervált, fülledt levegőjében teljesen korhadásnak induló 
Európa izenét. Nyugat már kimerítette, amije volt e téren, de nálunk csak most 
nyílnak meg a nagyszerű lehetőségek. A művészetben tehát épen a zene a leg-
nagyobb nemzeti értékünk, mert a legsajátosabb, a legeredetibb. Ősi népdal-
kincsünk ékes bizonyítéka a magyar nép zenei képességének. Mennyi hatal-
mas, egészséges őserő, mennyi szívbemarkoló panasz és fájdalom, ami ezekből 
a régi dalokból árad felénk ! A borongó magyar bánat itt égő, eleven valósággá 
lángol fel, mintha igazolná, hogy csak a szenvedés szárnyain emelkedik a zene 
isteni, végtelen magasságokba. Ez a nép megtalálta érzésgazdagságának leg-
megfelelőbb kifejező eszközét a zenéjében. A tehetség, legyen az bármilyen, 
nem külső körülmények, befolyások terméke — ezek csak elősegítik, vagy gátol-
ják kifejlődésében — csírája eleitől fogva ott van a lélek mélyén, az emberrel 
veleszületett. Hogy a magyar nemzet története folyamán oly kevés pozitív 
eredményt tud felmutatni a műzene terén, ennek csak külső okai lehettek. 
A hiányokat itt, mint az egész kultúra területén történelmünk vérzivataros 
lapjai, a német kultúra befolyása s egyéb mostoha körülmények eléggé igazol-
ják. Mihelyt a nemzeti kulturális fejlődésre kedvezőbb korszak következik, 
egy pár évtized elég volt ahhoz, hogy a magyar zenei Múzsa mintegy kárpótlá-
sul a mostoha, meddő időkért, két kézzel szórja eddig elrejtett kincseit. Az össze-
omlás óta annyit hangoztatott magyar kultúrfölény tulaj donképen a magyar 
zenében jutott először külföldön a legelismertebben, leghatásosabban érvényre, 
mert az összes népeket átfogó legegyetemesebb nyelven, a zene nyelvén szólt 
ahhoz, ami minden emberben a legmélyebb, legigazabb : az érzelmi világhoz. 

És mindezen fényes eredmények dacára nagyon messze vagyunk attól, 
hogy nálunk mélyebb, szélesebbkörű, a tömegek lelkéből táplálkozó zenekultúrá-
ról beszélhessünk. Hiába vannak kiváló tehetségeink, alkotó művészeink, 
hiába büszkélkedünk azzal, hogy a hangszerjátszás terén külföldre került 
kiváló tehetségeinknek már nem igen van mit tanulniok, ha nem akarjuk meg-
látni azt a fontos problémát, amely akkor merül fel, ha a zenetanulást nem-
csak mint virtuozképzést, vagy mint szakpályára való előkészítést, hanem 
mint az általános műveltség egy fontos kiegészítő részét, mint az általános 
léleknevelés talán leghatásosabb eszközét tekintjük. Ezen a téren igen sok 
pótolni valónk van a külfölddel szemben. Szinte irigykedve láttuk a tömegek-
nek azt az általános, mély zenekultúráját, amely pl. Németországban van. Hány 
és hány emberrel beszélhetünk itt, akiknek, lehet mondani, egyedüli szórako-
zása, vigasztalása, ünnepi órái, ha napi robotjuk után összeülhetnek egy kis 
kamarazenélésre, énekegyüttesre. Ha csak szó van a zenéről, felragyog a szemük, 
megelevenül külsőleg hideg, tartózkodó lényük. Látni rögtön játékukból, 
hogy ezeknél a zene lelki érték, melyben közvetlenül élik legbensőbb valóju-
kat, nem pedig rájuk erőszakolt, divatból rájuk aggatott ismereti, művelődési 
tárgy. Muzsikusok ezek a szó legnemesebb értelmében. Úgy érezzük, hogy a mi 
nyelvünkön ez a szó (amelyhez különben még igen művelt és széles látókörű 
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emberek szájából is bizonyos lenézés tapad, mert valami megbízhatatlan, nem 
egészen szolid foglalkozás dereng előttük) igen szerencsésen fejezi ki azt a 
különbséget, ami a magyar és a német zenei nevelés között fennáll. Nálunk 
a mult század virtuoz ideálja, tehát a technikai kiképzés áll még mindég a 
zenei nevelés középpontjában, ott pedig az általános zenei kiképzésre vetik a 
nagyobb súlyt. Ezért nálunk a kitünő hangszerjátékosok, podiumtehetségek, 
ott a muzsikusok vannak túlsúlyban. Nálunk az egyének, szólisták, ott az 
együttesek, a tömegek produkciója áll előtérben. Nálunk még az együttesben 
is mindenki prímhegedűs akar lenni, ott a nagybőgös, olyan áhitattal, büszke-
séggel játssza szerény szólamát, mintha az egész mű előadásának sikere egyedül 
tőle függne. «Andacht zum Kleinen» ezt az igazi német erényt kellene jobban 
megszívlelnünk, mert nem a külső hatásra számító technikai készség, hanem az 
általános zenei intelligencia, a kifejező képesség, a hivatása fennköltségében 
való mély hit és nagy érdeklődés minden iránt, ami a zenével összefügg, jellemzi 
az igazi muzsikust. A zene tiszta forrásából merített idealizmusa aranyozza be 
egész lelki világát, viszont összes szellemi képességei erősítik zenei tehetségét. 
Nem győzzük hangsúlyozni, hogy így mélyebb zenekultúráról is csak ott lehet 
szó, ahol a zenei nevelés, mint az általános nevelésnek egy fontos kiegészítő része, 
az általános nevelés, mint a zenei tehetség megerősítésének fontos eszköze szerepel. 

A zene nagy léleknevelő hatására már Platon, Aristoteles rámutatnak. 
«A jól irányított zenei oktatás — mondja Aristoteles — a nevelést szolgálja, 
mert nemcsak üdít, de a magasabb lelki életet is segít kialakítani. Ne legyen a 
játszás virtuozitás, mert ez könnyen nemtelen kézművességbe csap át». (Pol. 
VIII. 5—7.) Régi baja lehetett tehát ez a kézművesség a zenepedagógiának ! 
Erre utal a mi nagy nőnevelőnk, gróf Teleki Blanka is, mikor pedógiai iratai-
ban követeli a zongorázás «lélekölő» idővesztegetésének abbahagyását, és 
ha már zenéről van szó, inkább az ének tanítását ajánlja. (Kornis : A magyar 
művelődés eszményei II. k. 572. 1.) El tudjuk képzelni, milyen lehetett nálunk 
a zenei kiképzés abban az időben, ha ilyen lenézésben részesült egy nagyszel-
lemű pedagógustól. A hangszerjátszás megtanítása magában véve valóban 
csak kézműves munka s így azon igazán nem lehet csodálkozni, hogy az ilyen 
zenepedagógia mindég csak mostoha gyermeke marad az általános pedagógiá-
nak, az olyen zenepedagógust, aki csak zongorázni, hegedülni stb. tanít, ugyan 
ki ismerné el a többi tanárokkal szellemi és társadalmi szempontból egyenrangú-
nak? De muzsikusnak lenni és muzsikusokat nevelni a nemzetnek egyenértékű 
egy misszióval. Szilárd meggyőződésünk, hogy Magyarország újraépítésében 
ilyeneknek lesz nagy részük, mert nemcsak fejjel, hanem szívvel is dolgoznak. 
A zene a legbensőségesebb művészet, «die tönende Seele», ahogy ezt Goethe 
kifejezi. Minden zenei közlés lényege a lélek közvetlen társalgása a lélekkel. 
A zene és az emberi lélek e szoros kapcsolatából kell a zenepedagógiának 
kiindulnia, mindenkor szem előtt tartva a jelenben adott egész lelki struktúrát. 
Ami a gyermekkorban csak külsőségekhez tapadó öntudatlan élmény, az az 
érettebb korral megkapja a tudatos átélés lelki hátterét. A gyermek- és serdülő-
kor mindinkább fellendülő pszichológiája, az általános pedagógiai, módszer-
tani kutatások számos új szempontot szolgáltatnak a zenepedagógiának. 
Utóbbinak átértékelése ezek szerint a szempontok szerint Németországban már 
régen folyamatban van. A modern zenepedagógia vezérgondolata már a tanítás 
kezdeténél, hogy semmit sem szabad mechanikusan betanultatni a növendék-
kel, amit előzőleg zeneileg fel nem fogott, amihez kellő szemléletes élményei 
nincsenek : A gyermek szellemi képességeihez mért eszközökkel lelket, életet 
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kell önteni a tanításba, hogy azután a felsőbb fokon, mikor már van mit ön-
magából kifejeznie, lelket meríthessen a tanulásból. Az egész emberi lélek 
álljon mindég a zenepedagógus szeme előtt, melynek kiképzésében neki egy 
igen fontos terület ju to t t : az érzelmi világ fejlesztése párhuzamosan és ki-
egészítve az iskolában nyert túlnyomóan intellektuális neveléssel. Egy egész 
életre szóló, semmi által nem pótolható lelki értéket közvetíthet az érzelmi 
téren annyira fogékony serdülő korban, ha be tudja vezetni a fejlődő lelket 
a zene szentélyébe, meg tudja vele éreztetni ennek lelket emelő, az érzelem és 
fantázia világát nemesítő, tisztító hatását. Vajjon lehet-e egy Bach, egy Beetho-
ven, egy Liszt szellemi kincseinek birodalmánál hathatósabb léleknevelő iskolát 
elképzelni? Az a mélységes, sziklaszilárd hit, ami Bachnál, az az istenkereső 
sóvárgás, ami Beethovennél, az a meleg, csupa szív muzsika, ami Lisztnél árad 
felénk, megtanít hinni, remélni, szeretni örök, egyetemes értékeket. Soha tel-
jesen vigasztalan, teljesen csüggedt nem lehet az az egyén vagy nép, aki ilyen 
alkotásokat tud megérteni, magáévá tenni. Ezért a zenetanulást nem mint 
luxust, vagy mint szaktevékenységet kell felfogni, hanem mint egy nemzet kultúr-
fejlődésének igen nagyfontosságú tényezőjét. Az a nevelés, mely elmulasztja 
a zenei érzék helyes fejlesztését és ezzel együtt a lelki kultúra elmélyítését, bár-
milyen tudóssá is képezzen, egyoldalú, kemény és súlyoskezű marad. 

Amilyen erősítőleg, kiegészítőleg hat a helyes zenei nevelés az általános 
szellemi képességek fejlesztésében, fordítva, épen így megtermékenyíti az álta-
lános műveltség a zenei tehetséget. Zenei képességek megfelelő általános kép-
zettség nélkül csak féldolgokhoz, még nagy muzsikusoknál is keserű csalódá-
sokhoz, küzdelmekhez vezetnek. Sajnos, nálunk a szakzenész egyoldalúsága való-
sággal közmondásos és nem minden alap nélkül. Nem is csoda, mert a hangszer-
technika elsajátítása egész zenei pályájukon annyi idejüket veszi igénybe, hogy 
a dióhéjban összekapkodott, igen kevéssé megemésztett általános művelődési 
anyag nem sok nyomot hagy rajtuk. Továbbá dacára, hogy a zeneelméleti 
tárgyak olyan nagy helyet foglalnak el a tanárképzés tantervében, mi annak 
az oka, hogy zenészeinkben a legcsekélyebb érdeklődés sem él még a zene-
tudományok iránt sem? Jól tudják azt külföldön, hogy nem holt betű, száraz 
adathalmaz, hanem a történeti és esztétikai ismeretek összekapcsolása az élő 
zenével gazdagítja valóban egy korról való zenei szemléletünket. Szemináriumi 
előadásokon minden eszközzel: zenei bemutatásokkal, más művészetekből vett 
analógiákkal, az egész kor szellemtörténetének feltárásával, belső hallás alapján 
való stílusgyakorlatokkal arra törekszenek, hogy a növendék zenei művelt-
ségét, az élő zenéből kiindulva, beleillesszék az általános műveltség keretei közé. 
Régi mesterek műveinek előadása még a német egyetemeken is külön kollégium 
gyanánt szerepel, melyen minden hallgató hangszertudása szerint — legyen az 
bármily szerény technikai készültség dolgában, — részt vehet. A főelv, hogy 
aktív közreműködéssel és nem könyvekből ismertessék meg a különféle zenei 
stílusokat. Igy lehet igazi történeti öntudatot nevelni és erősíteni. Azokból az 
adatokból, amiket egy zeneszerzőről, egy stílusról vizsgálatra meg kell tanulni, 
vajmi kevés marad meg az emlékezetünkben, de megmarad egész életünkre az, 
amiről zenei szemléletünk van s amit bele tudtunk illeszteni általános isme-
reteink közé. Itt is tehát a lelket, a történeti lelket, mely épen úgy megnyilvá-
nult egy kor zenéjében, mint egyéb kultúrtermékében, kell a növendékkel meg-
ismertetni. Minden kor megtalálta a neki megfelelő formákat és kifejező eszkö-
zöket. Nem véletlen, hogy a középkor vallásos áhitatának az emberi hang, a 
barokk-korszaknak a súlyos pathetikus, ünnepies orgona, a rokokónak a díszí-
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tésekre alkalmas cembalo, a szentimentális Werther-korszaknak a gyöngéd, 
lágy, kifejezésre alkalmas clavichord a romantika nagy érzelmi fellendülésének 
az ezerszínű zenekar volt a legkedveltebb zenei kifejező eszköze. Ott lüktet a fel-
világosodás racionalizmusa a francia claveçin-művészet természetutánzó, leíró, 
hangfestő genre darabjaiban, a barokk vallási ellentétekkel küzdő mozgalmas 
lelke Bach fugáiban, a romantika szabadon kiömlő, szinte a végtelenbe, határta-
lanba törő érzelemgazdagsága a fantáziában. Igy értjük meg a kor lelkén, szel-
lemi mozgalmain keresztül a formákat, kifejező eszközöket, így erősíti az általá-
nos műveltség zenei műveltségünket. Ezenkívül mennyi tanulságot is meríthet 
minden szakmuzsikus a történeti visszatekintésből. Ott van pl. a 18. század ! 
Hatalmas zenekultúrájának kincseit csak most kezdik felfedezni, méltányolni. 
De ennek a zenekultúrának meg is volt vetve jól az alapja. Az általános szel-
lemi élet és a zeneművészek között a legszorosabb kapcsolat állott fenn, utóbbiak 
nemcsak zenei, de általános műveltsége is messze túlhaladta a mai mérté-
ket. A zeneesztétikusok (Rousseau, Rameau, Herder, Marmontel) az élő mű-
alkotásból indultak ki, az alkotó művészek műveiket tudományos alapon iga-
zolták, magyarázták (Kuhnau, Rameau) az egyetemet a zenészpályára ké-
szülők is rendszeresen látogatták. A század nagy művelődési, pedagógiai láza 
a zenei nevelésre is érezteti hatását. Olyan nagy és ünnepelt mester, mint Bach 
Ph. Emanuel (1714—1788) csak egyike a sok kiváló zeneírónak, akik könyve-
ket szerkesztenek a helyes zenetanításról: mindmegannyi bizonyítékai az 
akkori zenészek nagy, egyetemes tudásának. Csak egy ilyen században talál-
hatott visszhangra Meibomius mondása a zenéről: «Antiquissimam disciplinam, 
quae mortalium ingenia primis mundi seculis ad virtutem et humanitatem ex-
citant» (Mattheson «Das neu eröffnete Orchester» III. Cap. 1713.). 

Egy nemzet kultúráját elsősorban művelődési intézményei mutatják 
meg. Az általános reformtörekvések nem szorítkozhatnak csak az értelmi mű-
velődés tényezőire. A tanári munka, a tanári hivatás jelentősége, erkölcsi 
értéke épen olyan nagy a művészet területén is. A magyar nemzet kulturális 
törekvéseiben számtalan tanubizonyítékát adta annak, hogy van benne érzék 
a művelődés ideális tartalma és jelentősége iránt, ezt kellene tettre váltani. 

Legelső és legfontosabb feladat volna egy magyar zenetudományi tanszék 
felállítása egyetemünkön, mely centruma, kiindulási pontja volna egész zene-
kultúránk nagy restaurációjának. Különösen a magyar zeneelmélet-történet-
esztétika szakavatott, rendszeres előadása fog égető hiányokat betölteni. Ha 
lesz, aki az érdeklődést fiataljainkban magyar zenei problémák iránt felköltse, 
egyesek eddig elszigetelt kutatásait egy egyetemi zenetörténeti szeminárium 
tudományos működésébe bekapcsolja, a külföldi magyar Collegiumokból haza-
térő zenetudósaink tudását hazai kutatások szolgálatában gyümölcsöztesse, 
munkásságukat ide irányítsa, akkor, de csak akkor remélhetjük a mostani 
keserves, meddő viszonyok megváltozását, melyeknek eredménye többek 
között, hogy még egy megfelelő, kielégítő magyar zenetörténeti tankönyvünk 
sincsen. Mert ugyan ki és hol tudta volna felkölteni a törekvést arra, hogy 
szemben a nyugati népek zenéjének nagy multjával és hatalmas területével, 
ne nézzük le, hanem becsüljük, mentsük, dolgozzuk ezt a talán legelhanyagol-
tabb magyar szellemi parlagot? Csodálkozhatunk azon, hogy fiatal zene-
szerzőink közül oly sokan idegen befolyások alatt állnak? Ki irányítja figyel-
müket népdalkincsünk kiapadhatatlan gazdagságú forrására, a zenében meg-
nyilvánuló magyar faji vonásokra? A magyar musicologusokra még igen nagy 
feladatok várnak. Az egyesek áldozatkészségéből megindított és máris nagy-
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szerű eredményeket felmutató népdalgyűjtést meg kell szervezni. A mód-
szeresen és minél szélesebb keretekben folyó gyűjtéshez szükséges gárda kikép-
zése, az anyag feldolgozása csakis egy egyetemi szeminárium feladata lehet. 
Ez a nagyfontosságú ügy már magában véve eléggé indokolná a tanszék mielőbbi 
felállítását. Szégyelnünk és titkolnunk kellene a külföld előtt, hogy a világ-
hírű, igazi prófétahivatást betöltő faji magyar zene ilyen mostoha elbánás-
ban részesül saját hazájában. 

A tanszék felállítása természetesen együttjárna a zenetudományi szemi-
nárium keretében felállítandó zenei szakkönyvtár megteremtésével, amely az 
általános zenetudományi kutatásokhoz szükséges anyagával lehetővé tenné 
zenetudósaink itthoni munkásságát. A zeneművészeti Főiskola elsősorban 
pedagógiai intézmény. Igy ennek megfelelően könyvtárának is a hangjegy-
gyüjtemény és a pedagógiai irodalom szempontjából kell teljességre törekednie. 
Viszont a történeti értékkel bíró dolgoknak leghivatottabb őrzője a Nemzeti 
Múzeum zenei osztálya. Egyszerre nem tölthetünk be minden hiányt, de ha 
egyszer a kezdet megindul és a komoly magyar zenetudományi kutatásokhoz 
legalább a legszükségesebb lehetőségek megteremtetnek, a nemzetnek e téren 
is felszabadító szellemi energiái alapján a fejlődés rohamosan fog haladni és 
lépésről-lépésre hódítja majd meg a zenetudomány mindig több ágát, mindig 
szélesebb területét. Úgy amint külföldön, úgy nálunk is az Egyetem és a Fő-
iskola a legszorosabb kapcsolatban kell hogy álljon egymással. (Példának hoz-
zuk fel a berlini Hochschule f. Musik zenetanárképzőjének vezetőjét, aki a 
zenetudományok és a filozófia doktora, egyszersmind egyetemi tanár, szemi-
náriumi gyakorlatait a Főiskolán, ezekhez kapcsolódó előadásait az Egyetemen 
tartja). Ennek a kapcsolatnak főfeltétele a zenetanárjelölt középiskolai végzett-
ségének megkövetelése. Már magában véve ez a tény bizonyos fokig magával 
fogja hozni a zenei elméleti és gyakorlati kiképzés kellő egyensúlyozását, a 
zenetanárképzés szellemi színvonalának emelkedését. Ha ezenkívül a vizsgá-
latokon is nem a pillanatnyi produkció és a rengeteg időt rabló hangszertechnika, 
hanem az általános zenei műveltség és értelmiség áll a megítélés középpontjá-
ban, akkor remélhetjük azon szomorú tény megváltozását, hogy zené-
szeink — főkép a hónapokig nyúzott «hangversenydarabjaikkal» — csak a 
hangszereik mellett állják meg helyüket, de a legkisebb érdeklődést sem 
mutatnak még olyan kultúrértékek iránt sem, amelyek a legszorosabb össze-
függésben vannak a saját hivatásukkal. Hazánk újraépítésében mindenkinek 
kettőzött tudással és buzgósággal kell résztvennie. Az Egyetemnek, mint zenei 
művelődésünk tudományos fórumának feladata lesz egy olyan munkára alkal-
mas zenészgeneráció nevelése, amely a zene terén veti meg kultúszminiszterünk 
újraépítő programmjának két hatalmas pillérjét: a magyar nemzeti jellem kifej-
lesztését és a műveltség emelését. Minél többen lesznek sokoldalúan képzett ma-
gyar zeneszerzőink, tanáraink, tudósaink, kritikusaink, annál magasabbra fog 
emelkedni általános zenekultúránk színvonala is. Ha a középiskolai tanárokkal 
egyenlő képzettségű modern magyar zenetanárgeneráció kellő szellemi súllyal és 
felvértezettséggel fog küzdeni a zenei nevelés szükséges reformjaiért, az illetékes 
hivatalos körök is nagyobb figyelemben és támogatásban fogják részesíteni ezt 
az eddig mindig mellőzött, fontosságában nagyon kevéssé méltatott kultúr-
ügyet. 

Túlsokat adtunk eddig a külsőségekre. Lehet, hogy ebben a túlnyomóan 
«kifelé» való munkában nagy része van a XIX. századvégi zenei stílusnak is, ahol 
túltengett a hangzás teltsége, gazdagsága : az anyagiasabb harmónia. Ma 
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mintha a neoklasszicizmus jeligéje : «Die edle Einfalt des Gesanges nicht durch 
zu vieles Geräusch zu verderben» újra előtérbe jutna. A szellemibb melódia a 
vonalművészet kezd nagyobb méltánylásra találni. Az anyag minimuma, a 
kifejező eszközök egyszerűsége pedig együtt kell hogy járjon a lelki tartalom 
maximumával. Ez a szellem az, amely közel áll a magyar művészet Géniuszá-
hoz. Az irodalomban, képzőművészetben a legsajátosabban magyar műalko-
tások a nagyvonalú, érzéstől, nemes pátosztól átitatott, tartalomban mély, 
formában egyszerű stílust mutatják. Ez a komoly, nagy stílus messze áll az 
aprólékos, könnyed, csillogó, virtuóz szellemtől. A tragikus magyar nemzet 
szenvedéseinek soha be nem telő pohara nemes, súlyos márványból és nem 
tarkán csillogó, törékeny üvegből való. A külső ügyeskedés, a raffinált virtuóz-
kodás, a művészet érzéki elemeinek előtérbe állítása kívülről jött hozzánk és 
a nemzet lelkétől a legtávolabb álló elemeknél talált méltánylásra. Mind a mai 
zenei stílus átalakulási iránya, mind nemzeti Géniuszunk világosan mutatják, 
hogy a fentebb vázolt út az, amelyen zenei nevelésünknek minden téren haladnia 
kell. így lehet reményünk arra, hogy nálunk is egy mélyebb, a nemzet lelkéből 
táplálkozó zenekultúra fejlődik ki, leghatásosabb előmozdítója a lelki művelt-
ségnek, amely végeredményben kultúszminiszterünk nagyszabású, céltudatosan 
felépített kultúrprogrammjának, a nemzet igazi szellemi műveltségének alap-
feltétele. Prahács Margit. 

A Napkelet-pályázat első negyedét 
lezártuk. A bírálók — Dóczy Jenő, 
Hartmann János, Németh László, 
Rédey Tivadar — átnézték a beérke-
zett novellákat és verseket s a lap 
következő számában részletes jelen-
tést adnak ki 158 pályaműről. Egyelőre 
csak a pályázatban tovább bocsátott, 
a díj odaítélésében számbajövő vers-
füzetek és novellák címeit közöljük. 
Mivel ezeket minél előbb be akarjuk 
mutatni s íróiknak sem szívesen okoz-
nánk háromnegyed évi veszteséget, 
a négy jeligés borítékot máris fölbon-
tottuk s a műveket szerzőik nevével 
együtt adjuk. 

A versenyben tovább bocsátott 
versfüzetek: 

1. Atlantiszi kagylók. Irta Juhász 
Géza, Debrecen. 

2. Húzd a kutat. Irta : Gulyás Pál, 
Debrecen. 

A versenyben tovább bocsátott 
novellák : 

1. Dolgozzatok, amíg a mécsetek 
ki nem alszik. Irta : Szakáts László. 

2. Aratósztrájk. Irta : Váczy József, 
Budapest. 

A pályadíj odaítélésében esetleg 
Napkelet 

számbajövő műveken kívül néhány 
közlésre érdemest is találtunk, ezeket 
a részletes jelentésben tüntetjük fel. 

Tanulmány (érthető okokból) még 
oly kevés érkezett be, hogy az anyag 
feldolgozását a következő negyedévre 
halasztottuk. 

Hat kötet. Olyan hat kötet, amely 
valószínűleg csak ritkán jut a szak-
emberek körén kívül, de a háború 
utáni magyar kultúrtörekvéseknek 
olyan jellemző eredménye, hogy róla 
a nagyközönségnek is tudomást kell 
szereznie. Sopron városa középkori 
okleveleinek hatodik kötete hagyta el 
a közelmultban a sajtót. Amikor a kiad-
ványt megindították, sokan gondoltak 
a mult idők szomorú példáira, félben-
maradt törekvésekre s íme, azóta úgy-
szólván minden esztendőben ú j kötet-
tel áll a soproni levéltáros, Vitéz Házi 
Jenő, a tudományos világ elé. 

A kiadvány eszméje akkor keletke-
zett, amikor még kétséges volt, magyar 
marad-e Sopron; legalább mul t já t 
akar ták magunknak megmenteni. Az-
után pedig éltette a gondolatot az, 
hogy mégis magyar maradt a város és 
éltette a szellem, ami szerencsétlen 
korunk tudományos életét á t h a t j a : 
Kicsinységünk ellenére is még szebb, 
még nagyszerűbb eredményeket mu-
ta tn i fel a világ előtt, mint a boldog 
Magyarország idején. 

35 
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Az újabb és újabb köteteket mindig 
fokozódó lelkesedéssel fogadta a tudo-
mányos világ ; de Sopron példájának 
kétségtelenül hatása lesz idővel az 
egész nemzeti közszellemre is. Alig 
tagadható, hogy a magyar vidék leg-
nagyobb része nem érzi a mélyet, a 
multat , amely fölött jelen napjai t éli, 
nincsenek igazi helyi tradiciók, a nem-
zeti szellemnek nem ad reális tar ta lmat 
az egyes vidékek mult jának ismerete. 
A nyugati országokban már régóta 
nagy a szerepe a tudományos eszközök-
kel dolgozó helytörténeti irodalomnak, 
nálunk inkább csak laikus feladatnak 
maradt az ilyesmi a nagy események-
hez fűződő történetírás mellett. Kissé 
ta la j nélkül állott tehát történetírá-
sunk, ismervén az országos fordulato-
kat , változásokat, törvényhozásokat, 
de nem azok hatását a gyakorlati élet-
ben és nem azok tulajdonképeni erede-
té t , ismét a gyakorlati életből. S ezzel 
párhuzamosan a levegőben lebegett 
kissé a nemzeti érzés is, általános szóla-
mokkal büszkélkedve csupán ezeréves 
multunkkal. 

Házi Jenő Sopron városa történe-
tének megírására készül és a városi 
levéltár anyagának teljes kiadásával 
indult meg, élete célja felé. Nyomtatás-
ban úgyszólván először kerül kezünkbe 
egy magyar város mul t jának minden 
írásos emléke, amit a városi levéltár 
őrzött meg. Nem kiválogatva, orszá-
gos szempontok szerint, nem egyes 
részletkérdések szempontjából, hanem 
összefüggően, megszakítás nélkül. Egy 
kisebb körön belül elénk hozzák az 
egész kezdődő magyar polgári társa-
dalom életét, mindennapi gondjait, ki-
csiny és nagy küzdelmeit. E miniatür-
társadalom emlékeiben találjuk meg 
azt, ami a történelemben a mai kor 
emberét érdekli: Az egyén helyzetének 
rajzát a nagy egységben, az egyéni lel-
kület szerepét a kollektív eszmékkel 
szemben. Sopron kiadványa kimerít-
hetlen bányája lesz az átlagélet rajzá-
nak egy messze mult időben. S épen 
azért, mert messze mult idő, ami időnk-
től teljesen elütő formákkal, ép azért 
válik tanulságossá a kutatás benne 
örök emberi tényezők i r á n t ; fölfede-
zése annak, hogy mi is az, ami most is 
él és akkor is élt az emberekben s hogy 
milyen eredményeket hoztak, mit al-
kot tak akkoriban ezek a mindig közös 
emberi erők. 

De nem csupán nemzeti öntudatunk 
mélyítését és emberi tanulságokat vár-
ha tunk a soproni szép vállalkozástól, 

hanem erkölcsi hasznot hozhat az 
számunkra határainkon túl is. Sop-
ront e kötetek a külföld előtt minden-
korra a magyar mult részesének mutat-
ják be és ezzel szellemileg mintegy 
újra meghódítják számunkra. Egyúttal 
pedig — hisz a közölt iratok csaknem 
mind latin és német nyelvűek — a kül-
föld tudományos kutatásának újabb 
ú t j á t nyi t ják meg történelmünkbe, 
hiszen a középkor aránylag gyér emlé-
kei között szüksége van az európai tör-
ténetírásnak minden messzeeső terület 
kiegészítő és összehasonlító feldolgo-
zására is. Ezért lesz ez a kiadvány 
százados é le tű ; nem jelent hirtelen 
szenzációt, de nemzedékek irodalmá-
nak nyu j t majd táplálékot. 

Hiába, nagy vállalkozáshoz nagy 
ki tar tás és áldozatkészség szükséges. 
Nincs helye i t t annak, hogy részletez-
zük, milyen óriási készültséget és 
fáradalmas munkát kíván középkori 
okleveleknek szakszerű kiadása. A 
szerző, aranyérmes vitéz, háborúban 
szerzett borzalmas sebesülését el-
felejtve, ismét a legnagyobb önfeláldo-
zással járó részét vállalta a nemzeti 
munkának, csak munkája értékében 
keresve annak jutalmát. Sopron városa 
pedig nem lankadó áldozatkészséggel 
viseli a kötetek kiadásának terheit. 
Polgársága annál nagyobb elismerést 
érdemel, mert kulturális feladatainkaak 
mély szellemű felfogásáról tesz ezzel 
t anuságo t ; nem a gyors és pompázó 
siker csábítja, hanem a gondolat, hogy 
szilárd és örök alapok építéséhez járul-
ha t hozzá. —n. 

Prohászka. Tanulmányok. Össze-
gyűj töt te : Brisits Frigyes dr. Buda-
pest, 1927. Kiadja a Szociális Misszió 
Társulat. 412 1. Mindjárt a nagy püspök 
halála után nem kisebb ember, mint 
Apponyi Albert gróf — bár saját be-
vallása szerint személyesen nem állott 
hozzá közel — mondotta ki, hogy «so-
kak közreműködésével és különböző 
nézőpontokból való megvilágítások út-
ján az utókor számára meg kell őrizni 
Prohászka Ottokár egyéniségének és 
művének teljes képét, hogy hatása soha 
el ne múljon, de soha ne is gyengüljön. 
Amennyire csak lehet, ezt a rendkívüli, 
pótolhatatlan erőt működésben kell 
tar tani , mert hozzá hasonló nem egy-
hamar fog születni.» 

Ezt a jelentős célt szolgálja minden 
elismerésünkre méltóan ez a könyv a 
maga 28 írásával, melyek között van-
nak ugyan rövidebb emléksorok, de túl-



547 

nyomó részük csakugyan beható tanul-
mány ; ez utóbbiak közül — a tar ta-
lomjegyzék szerint — 8 már előbb meg-
jelent, míg a többi a kötet összeállító-
jának szerkesztői ügyességét bizonyítja. 
A komoly tanulmányok egyik csoportja 
impozáns összefoglaló képet ad Pro-
hászka Ottokár monumentális alakjá-
ról (Apponyi Albert gróf, Csernoch Já-
nos, Glattfelder Gyula s a hírneves 
osztrák katholikus publicista : Eberle 
József), míg a másik csoportnak szerzői 
értékes részlet-tanulmányokban mél-
t a t j á k az apostoli buzgalmú papot, a 
tüneményes hatású lelkipásztort és püs-
pököt (Mihályfi Ákos, Schütz Antal, 
Potyondy Imre), a Szentlélek hárfá já t , 
a világirodalmi arányú misztikus theo-
logust (Horváth Sándor), a nemzet 
nagy ébresztőjét és a magyar politiká-
nak történelmi alakját (Túri Béla), a 
nagyszabású szociálpolitikust (Czettler 
Jenő), a korszakalkotó vates-költőt 
(Sík Sándor) s a lángszavú szónokot 
(Bangha Béla). Ezek a tanulmányok a 
többi méltatással együtt szinte teljessé 
teszik már most is Prohászka Ottokár 
nagyszabású egyéniségének és sokol-
dalú életművének képét, illetve jótéko-
nyan megadják a további kutatásnak 
irányát és körvonalait. Külön örven-
dünk annak a fontos és szükséges meg-
állapításnak, melyet a 134. s köv. la-
pokon Horváth Sándor nagyértékű 
tanulmányában kapunk, hogy t . i. Pro-
hászka a tulajdonképeni voluntariz-
mustól távol állott. 

Kár, hogy a szép könyv nem jelzi az 
egyes tanulmányok eredetét s esetleges 
beszéd vagy előadás voltát. Viszont 
külön hála jár ki a kötet összeállítójá-
nak azért, hogy ily gyorsan állította ezt 
a szép és értékes emléket Prohászka 
Ottokár nagy alakjának. Zimányi Gyula. 

Der Fall Mauritzius. (Jakob Wasser-
mann nagy regénye, megjelent az 
S. Fischer kiadásban, 1928 Berlin.) 
A görög tragédia és igen sokszor a 
shakespearei színjáték is egész közel 
jár a rémdrámához. A világirodalom 
legnagyobb regényalkotásaiban gyak-
ran megtaláljuk a néha nem is túl-
ságosan rejtegetett ponyva regényt. 
A váz rendesen az meztelenre vetkőz-
tetve : izgalmas bűneset, ordináré sze-
relem, tobzódó kolportázsromantika. 
De ami erre a vázra épült, ami a ponyva 
regény számára született mesét a leg-
magasztosabb költemények sorába 
emeli, abban van épen az író csodá-
atos teremtő ereje. A mese mindig 

fontos a regényben mint váz, de a 
regény puszta vázból nem állhat. 
A puszta mese, akármilyen bonyodal-
masan kanyarog is, akármilyen érdek-
feszítően tud ja is szőni a legkörmön-
fontabbá finomult írói mestertechnika, 
sivárrá válik. A történet üres váz-
szerkezetét meg kell tölteni atmoszférá-
val, élettel. Az események árjának 
drámai rohanását fékezni kell az el-
mélyedéssel, a meditációval, amely 
a cselekedet rej tet t rúgói mögé néz és 
a pszichológia fantasztikus színekben 
pompázó háttereit feszíti a premier 
plan-ban ágáló figurák mögé. A regény-
nek ez az atmoszférával való megtöl-
tése, a rémdrámai váz bedíszletezése, 
próbaköve az írói nagyságnak. Meg-
keresni a mesében a nagy összefüggé-
seket, a mély és megrendítő szimbolu-
mokat, a végtelenbe villanó távlatokat , 
a legizgatóbb emberi és társadalmi 
problémák komplexumait színekre bon-
tani a mese fénytörő prizmáin át, ez 
a nagy író feladata s így lesz a ponyva-
történetből a legmélyebb és a legátfo-
góbb emberi problémák monumentá-
lis regénye, mint Dosztojevszkijnál. 
A világirodalom legkiválóbb írói nem 
riadtak vissza ettől a merész úttól, 
amelyen a legdurvább kőtömegből 
csiszolták ki a világirodalom legtisz-
tább színzáport szikrázó gyémántjait 
s ezt az u ta t választotta a Christian 
Wahnschaffe után másodszor a mai 
német irodalom egyik legerősebb tehet-
sége, Jakob Wassermann. Ami ott még 
nem sikerült neki teljesen, azt szinte 
hiánytalanul valósította meg legújabb 
művében, a Fall Mauritziusban, amely 
kétségtelenül leghatalmasabb alkotása 
eddig s amely szinte kényszeríti olykor 
az elmélyülő olvasót, hogy a leg-
nagyobbakkal és elsősorban Doszto-
jevszkijjel állítsa párhuzamba. 

A Mauritzius eset, amely Wasser-
mann regényének hátterében, ha úgy 
akarom középpontjában áll, a leg-
szabályosabb bűnügy, a legkitűnőbb 
anyag egy ponyvaregény céljaira. Nem 
hiányzik belőle semmi, ami a nyárs-
polgár szenzációéhes fantáziáját izgat-
ha t j a : szerencsétlen házasság egy 
szegény, de magas műveltségű fiatal-
ember, félig tudós, félig világfi s egy 
jóval idősebb, vagyonos, de kicsinyes, 
nyárspolgári nő között ; a fiatal fér j 
szerelme az öregedő feleség izgalmas 
szépségű, szuggesztív egyéniségű és 
ti tokzatos testvére i r á n t ; a feleség 
emésztő féltékenysége ; a háttérben egy 
anarchisztikusan lobogó lángelme, rend-
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kívüli, de kissé kisiklott típusa a 
nietzschei Übermenschnek, aki azon-
ban a közönség szemében a romantikus 
hős és intrikus rikító színeiben jelenik 
meg s végül a drámai kirobbanás a 
gyilkosság, amelynek a féltékeny feleség 
áldozatul esik. Mikor a regény meg-
kezdődik, már az egész véres szerelmi 
és családi dráma lejátszódott. A tör-
vényszék szenzációs tárgyalások során 
kibogozta a bűnügy szálait s a feleség-
gyilkos férj , Mauritzius tanár, az eset 
koronatanujának döntőjelentőségű val-
lomása alapján jogerősen elítélve már 
jó tizenötéve fegyházban ül. Ő maga 
soha nem vallotta be bűnét, de a vallo-
mások és a körülmények kétségtelenül 
tisztázták bűnösségét. Az ügyészség 
vezetőjének, Andergast báró főügyész-
nek ragyogó jogászi munkája volt a 
részletbizonyítékoknak mesteri csopor-
tosítása s az igazság kibogozása az eset 
kuszált szálai közül. Csak egy ember 
van, aki rendületlenül hisz Mauritzius 
ártatlanságában, az elítélt megrokkant, 
testileg-lelkileg megtört, öreg apja, aki 
folytonos kegyelmi kérvényekkel ost-
romolja a törvényszéket. És még 
valaki, akiben kétely támad az ítélet 
igazságossága iránt s ez a főügyész 
diák fia. 

És i t t sarjad ki a szenzációs ponyva-
históriából az a hatalmas eszme, amely 
a regénynek tar ta lmat , mélységet, meg-
rázó erőt s olykor szinte természet-
fölötti izzást a d : az igazság. Az 
Igazság, az abszolut, minden relativi-
tástól levetkőztetett, puszta igazság, 
a megváltó, a megmentő, az össze-
roppantó, a gyilkos élű és mégis egyedül 
boldogító, egyedül megnyugvást adó 
meztelen igazság, Az Igazság nagy re-
génye a Fall Mauritzius. 

Ennek az abszolut igazságnak, a lét, 
a társadalmi együttélés e végső lehe-
tőségének, minden társadalmi szervezet 
ez egyetlen szilárd talpkövének és 
principiumának fanatikus rajongója a 
fiatal Andergast. Komoly, elmélyedő 
fiatalember. Magános lélek, anya nél-
kül nőtt fel. Csupa szensibilitás, épen 
ellentéte apjának, aki a maga meg-
csontosodott bürokratizmusában szin-
tén fanatikusa az igazságnak, de annak 
az igazságnak, amelyet a jog és a tör-
vény rideg, gyilkos betűi bástyáznak 
körül s amely rég kivetkőzött már 
abszolut érintetlenségéből, mire a jogi 
rabulisztika szövevényes útvesztőiből 
a napvilágra kerül. 

És a fiatal Andergast megteszi az 
u ta t visszafelé a rég letárgyalt Mau-

ritzius-bűnügy homályos útvesztőin, 
Hiányokat, tátongó réseket fedez fel 
a jogi szillogizmusok két rettenetes 
bilincsben végződő láncain és elindul 
az Igazság felkutatására. S mint az 
Aranyláz kietlen hómezőin ide-oda 
csetlő-botló Chaplin, olyan merészen 
és törékenyen, olyan ellenállhatatlan 
lobogással, olyan lerázhatatlan lelki 
kényszertől sarkalva vág neki a világ 
ismeretlen vadonának, hogy az Igaz-
ságot a legszörnyűbb szakadékok fene-
kéről is felássa. 

Lélekzetelállító, megdöbbentő, az 
Igazságnak ez a lihegő Odisszeája. A fia-
ta l Andergast Berlinbe megy. Állítólag 
ot t van ennek a bűnügynek a korona-
tanuja , Waremme, az elzüllött lángelme. 
Warschauer álnév alatt él ott . Nyelv-
órákat ad a legkülönbözőbb idegen 
nyelvekből. Olcsó kifőzésekben ét-
kezik kétes exisztenciákkal, akikkel ki 
nem nyomozott, titokzatos bűnök lo-
pakodnak a homályban. És az elkényez-
te te t t bárógyerek, a főügyész fia, le-
száll ide, a depraváltak világába. 
A nyomába szegődik Warschauernek. 
És ennek az életén keresztül belelát 
az élet feneketlen poklába. Ismeretlen, 
soha nem sejtett borzalmak tárulnak 
fel előtte. A vad nyugat mohón fel-
cseperedett városaiban jár, ahol emberi 
és állati hullákon tapos végig az élet 
lihegő érvényesülési vágya. A chikágói 
vágóhíd lángoló hekatombájainak vér-
szaga szédíti meg. A nyomor, a szen-
vedés, a kétségbeesés, a kínzó igazság-
talanság látomásai csigázzák. Lá t j a a 
véres homlokú néger óriást a halál-
félelem emberfeletti erőfeszítésével szá-
guldani a szabadság paradicsomának 
lincselő ököljoga elől. Lá t j a a tömeg-
nyomor férges nyüzsgésében vergődő 
leprás aggastyánt. Bejut a börtönökbe. 
Bűzös lélekdögök hevernek szörnyű 
vasketrecek fenekén. És egymást vált-
ják a legfantasztikusabb torzók, a 
nyomor, a kétségbeesés, a bűn vér-
fagyasztó kimérái, a modern társadal-
mak szemfényvesztő illuzióval össze-
tolt színfalai mögött. De az igazság 
elszánt kis hősét semmi nem riasztja 
vissza, semmi nem tántor í t ja meg. 
Warschauer sokat szenvedett. Ezerszer 
megpróbálta, minden vérebével meg-
hajszolta, minden választó vizében 
megfürdette az élet. De van, aki még 
rettenetesebben szenved miat ta . Év-
tizede bezárva ártatlanságának lázító 
tudatával . Igazságtalanul. Ezt az igaz-
ságtalanságot kell minden áron ki-
küszöbölni. Fényt kell deríteni az 
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igazságra, ha törik-szakad. És a kis 
Andergast, mint eleven lelkiismeret 
tapad Warschauerre. Nyomában van 
minden lépésének. Odavetett szavakkal 
idézi kisértő asztrál életre az eltemetett 
multat . Nem az utólagos analizis 
unalma, hanem a lelket izgalmasan 
szuggeráló pszichológia mesterműve az, 
ahogyan ez a kis vizsgálóbíró vallo-
másra kényszeríti ezt a legkonokabb 
bűnöst, ezt a megátalkodott szellemi 
anarchistát, a jó és rossz határán rég 
túlbillent cinikus Übermenschet. Nin-
csenek kínzóeszközei. Mégis egyenkint, 
szinte mondat- és szófoszlányonkint 
szedi ki Warschauerből az igazságot. 

És amit életútjának rémpanorámájá-
ban látott, az elhalványodik amellett 
a vértől, vad szenvedély lobogásától 
bíboros tragédia mellett, amelynek 
legártatlanabb áldozata a börtönben 
sinylődő Mauritzius. I t t lép újra elő-
térbe, egészen más színben, egészen 
misztikus megvilágításban a bűnügy 
másik szereplője, Anna Jane, a meg-
gyilkolt Mauritziusné testvérhuga. 
Angyali szépség, aki szelíd harmo-
niájával, a legdiszharmonikusabb szen-
vedélyeket kavarja föl. Valósággal 
manicheus keveréke fénynek és árny-
nak, szeráfi üdvnek és sátáni rontás-
nak. Szenvedélyesen vakbuzgó és vak-
buzgón szenvedélyes. De szenvedélye 
emésztő poklát, hite hideg színekkel 
festett mennyországába takar ja . Ő áll 
a tragédia tengelyében. Mielőtt a 
színen megjelenik, már lejátszódott 
valami döbbenetes közte és War-
schauer-Waremme közt. Ez üldözi és 
hatalmában ta r t j a , de viszont maga is 
eltéphetetlen szenvedély szálaival van 
hozzáfűzve. Azután különös, megma-
gyarázhatatlan viszony kezdődik Anna 
Jane és sógora közt. Olyan, mintha 
a lány nála keresne oltalmat, menedé-
ket valami ismeretlen üldöző elől. 
Olyan bonyolult, sűrű és rejtelmes 
villamosságtól feszült az atmoszféra, 
mint valami Dosztojevszkij regényben. 
Aztán egyszerre kirobban a szörnyű 
feszültség. Lecsap a villám. Mau-
ritziusék házában eldördül a végzetes 
revolverlövés. Mauritziusné, aki érkező 
férje elé siet, holtan esik össze a kapu-
nál. Ki a gyilkos ? Az eseménynek csak 
két t anu ja van : Anna és Waremme, 
aki állítólag a rettenetes előérzettől 
gyötört Anna telefonhívására rohant 
oda és épen az utolsó pillanatban ér-
kezett. Ő csavarta ki a revolvert 
Mauritzius kezéből és dobta a bokorba. 
De a revolvert később nem talál ták 

meg. Mauritziusnét hátulról érte a 
lövés, holott szemben állt férjével. 
De talán ijedtében fo rdu lha tn i , meg 
épen mikor a revolver elsült. És Mau-
ritzius tagadta a gyilkosságot, jóllehet 
nem tud ta zavaros védekezésében el-
hihető lefolyását elmondani az esetnek. 

Ezek azonban olyan ellentmondások, 
amelyek most utólag gondolkodóba 
ejtik az ügyészt, akit mélyen megráz 
egyetlen fiának eltűnése. Ő is kutatni 
kezdi az igazságot, természetesen a 
maga jogi előitéletekkel és korlátokkal 
körülbástyázott felfogásában. Újra át-
tanulmányozza az iratokat. Rájön a 
bizonyítási lánc hézagaira. Megtalálja 
a kényes pontokat. Nem nyugszik. 
Elszánja magát a leghitetlenebb lépésre. 
Bemegy a fegyházba. Mint ember áll 
szemben az elitélt Mauritziusszal és 
töredelmes vallomásra bírja. Most 
Mauritzius rekonstruálja a történ-
teket, amelyeket előbb Warschauer-
Waremme rekonstruált a kis Ander-
gast előtt, természetesen a maga tudása 
szerint. Az ismét a megírás művészeté-
nek bravurja , hogy kerekedik ki ezek-
ből a párhuzamosan boncolt szubjek-
t ív igazságok közül az objektiv igazság. 

Mauritziusnak sikerül meggyőznie 
az ügyészt ártatlanságáról, bár azt 
makacsul vonakodik most is megmon-
dani, ki ölte meg hát a feleségét. A fő-
ügyész nem is kuta t ja . A törvény nem 
engedi, nem akarja már ezeknek a régi 
dolgoknak felbolygatását. De az ártat-
lanul vezeklő Mauritziuson is segíteni 
kell. A főügyész kegyelmet eszközöl ki 
számára s a rabot hosszú évek gyötrel-
mes szenvedése után szabadon bocsát-
ják, mikor épen valami letargikus 
béke kezdett már a szívébe szállni. 

De há t ki volt akkor a bűnös? Hol 
az igazság. Az igazság kis fanatikusa 
szinte erőinek végső megfeszítésével, a 
testi és lelki összeroppanás határán, láz-
tól gyötörve, égő ajkkal és kicserepe-
sedett szájjal kiássa Warschauerből a 
tragédia nagy t i tkát . Mauritziusnét 
Anna ölte meg, azzal a revolverrel, 
amelyet üldözője, a szerelmes Waremme 
adott a kezébe. Megölte gyűlöletből, 
féltékenységből, kétségbeesésében, vég-
sőkig feszült idegességében, mert sze-
relmes volt Mauritziusba. Azután a 
tárgyaláson elveszítette Mauritziust, 
mert nem tudta megbocsátani sem 
magának, sem neki ezt a végzetes sze-
relmet, mert meggyűlölte azért, hogy 
kénytelen volt szeretni. 

A kis Andergast a megkaparintott 
igazsággal a markában rohan haza. 
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Férfiasan az apja elébe áll és elmondja 
neki, hogy a Mauritzius esetben justiz-
mord történt , Mauritzius ártatlan. 
Kezében vannak a bizonyítékok. És 
ekkor kerül egymással szemtől-szembe 
a két igazság. "Az apa régi és a fiú mai 
igazsága. S a kettő homlokegyenest 
ellenkezik egymással. 

Az apát nem lepi meg fia előadása. 
Tud ja ő is, hogy Mauritzius ártatlan. 
Meg is tet te , ami emberileg tehető. 
Mauritzius szabad. Kegyelmet kapott . 

— De ra j t a van a gyilkos bélyeg, a 
bűn hamis folt ja — sikolt fel a fiú. 
Ez rosszabb mint a legkiáltóbb igaz-
ságtalanság. Meg kell szabadítani ettől 
a rettenetes tehertől. Mauritzius ártat-
lan. Nem kegyelmet kell neki adni, 
hanem igazságot szolgáltatni. Mert ez 
a kegyelem öl. 

De öl az igazság is. Felforgatja a tör-
vényes rendbe vetet t hitet, ha az ekko-
rát tévedhet. Ha a bűnöst keresi, akik 
már elhelyezkedtek az életben, tragé-
diák egész lavináját indí that ja meg. 

— Mindegy. Fiat justitia et pereat 
mundus. — Sikoltja szinte az önkívület 
határán a fiú s a két ellentét most a 
maga legelkeseredettebb szilajságával 
robban össze. Pedig a kegyelem akkorra 
már csakugyan elvégezte romboló mun-
kájá t . Mauritzius nem bírta elviselni 
a kegyelem terhét. A világ számára to-
vábbra is gyilkos maradt s ide-oda 
bolyongva, kegyetlen számkivetettségé-
ben a robogó vonatról a végtelenség 
országútjára lépett. S mikor a fiú ideg-
lázt kapot t a megláncolt igazság vérébe 
foj tot t mérgétől, Mauritzius már össze-
zúzott testtel feküdt önmagával együtt 
lerombolt igazságával, valamelyik svájci 
szakadék fenekén. 

Wassermann ezzel a regényével a 
legmonumentálisabbat alkotta meg 
művében, amely eddig is a legjelentő-
sebbek közé tartozott a modern német 
regényirodalomban. Ha valaha, úgy 
bizonyára ebben a Fall Mauritziusban 
sikerült a német regényírásnak Dosz-
tojevszkij közelébe jutnia. Nemcsak 
abban van ez a rokonság, hogy a szinte 
ponyvaízű vázra sikerült olyan monu-
mentális épületet emelni, amelynek 
gerendái a mai társadalmat tar tó leg-
hatalmasabb eszmék, hogy az érdek-
feszítő történet lidércfényétől becsalo-
gatva, a legfélelmesebb lelkiingoványok 
útvesztőibe bemerészkedik az olvasó, 
hanem abban is, hogy Wassermannak 
sikerült ellesnie és mesteri tökéletes-
séggel alkalmaznia Dosztojevszkij mód-
szerét az alakok beállításában. Doszto-

jevszkij alakjai látszólag bonyolultak, 
t i tokzatosak, önmaguknak ellentmon-
dók, pedig ez csak annak a technikának 
az eredménye, amellyel Dosztojevszkij 
őket a cselekményen végig viszi. Elő-
ször rövid jellemzésüket adja. De mind-
jár t első aktív szereplésük ellentmond 
részben ennek a jellemzésnek. Erre a 
regényíró kisérletet tesz az ellentétek 
kimagyarázására. Újabb szereplések, 
ú jabb oldalait muta t j ák a szereplők-
nak. Ezek az ellentétek izgatják az 
olvasót. Felkeltik benne az érdeklő-
dést és a vágyat, hogy az egymásnak 
ellentmondó cselekedetek útvesztőjé-
ben üldözőbe vegye az alakokat és tet-
ten érje azokban a pillanatokban, ame-
lyekben lényük talányosságát megfejt-
heti. Ez a technika azután csodálatos 
életet lehel a regény szereplőibe. 
S ugyanez történik Wassermannál is, 
akinek alakjai visszafelé rekonstruálód-
nak az egysíkú jelenből az egyre félel-
metesebb dimenziókkal kibontakozó 
múltba. Folyton ú j meg új oldalakról 
lá t juk őket. Wassermann még fokozza 
Dosztojevszkij technikáját azzal, hogy 
nemcsak magukból a szereplőkből in-
dí t ja el egyéniségük egyre változó meg-
világítását, hanem azzal is, hogy a 
többi szereplők ellentétes és szüntelen 
változó felfogásának, megitélésének, 
érzésének legkülönbözőbb megvilágí-
tásába helyezi őket. Ezzel a zavaros-
sággal, a szüntelen megszakított és 
folyton újra kezdett szálaknak kuszá-
lásával, a cselekmény száguldó iramá-
nak ezzel a mesterkélt lassításával éri 
el az atmoszférának azt a feszült izzá-
sát, amely ezt a súlyos regénykolosz-
szust szinte könnyed olvasmánnyá va-
rázsolja. 

Talán nem utolsó erénye az sem, 
hogy költő is tud lenni. Stílusában epi-
kusan hömpölygő erő van. Egy világ 
áradását érezzük. Abban a grandiozus 
látványosságban, amely először pör-
geti le az i f jú Andergast szeme előtt az 
élet és a társadalmi rend visszájának 
borzadályreflektoros revüjét, ú j tár-
sadalmak, ú j ambiciók, ú j fájdalmak 
és örömök hősi vajudásának harci lár-
má ja csattog felénk. Apokaliptikus ké-
pekké csörren a világ abban a gigászi 
kaleidoszkopban, amelyben a szerző az 
élet szintjének és visszájának dirib-
darabra tör t szilánkjait összerázza. 
Talán ezzel is azt akarja még közvet-
lenebbül érzékeltetni, hogy csakugyan 
a világnak kell összeomlania, hogy 
igazság legyen. 

Kállay Miklós. 


