
E L V E R É S M Ü V E K 

Maurois, André: Disraeli élete. For-
dította : Szini Gyula. Budapest, Genius. 
Érdekes pályafutás : nem a legtisztel-
tebb körből egy világbirodalom leg-
magasabb polcára jutni, jelentős sike-
rekét érni el párhuzamosan a szép-
irodalom terén és a nagypolitikában. 
Érdekes a pálya leírása is. Maurois 
fenntartás nélkül bámulja a Disraeli-
családot. Amit annak tagjai tesznek, 
az föltétlenül helyes, bölcs, becsületes 
jellemre valló. Viszont az ő dicséreteit 
bizonyos mértékig korrigálják épen 
azok a tények, amelyekből hízelgő íté-
leteit alkotja. 

Disraeli atyját a londoni zsidó hit-
község 40 font pénzbírságra ítéli, mert 
súlyosan sértő levélben tagadta meg a 
hitközségi elnöki tisztség elfogadását. 
Mivel a hitközség követelte a bírság 
megfizetését, Disraeli Izsák (a szöveg-
ben mindenütt Isaac, bizonyára mert 
így elegánsabb) töröltette nevét a hit-
községi tagok sorából. «Ez a szelíd 
modorú ember kemény is tudott lenni, 
ha nyugalmában zavarták.» Tisztelek 
minden véleményt, sőt véleményválto-
zást is, de az idősebbik Disraeli vallás-
változtatásához ilyen kommentárt nem 
fűznék. Ő érzelmileg rég nem tartozott 
a zsidóság közé, amely akkor semmi-
vel sem állhatott volna bosszút rajta 
tettéért, ennélfogva semmi különösebb 
keménységet nem látok a kényelem-
szeretetre valló kitérésben. 

A fiatal Disraeli határtalanul becs-
vágyó, de első kísérletei balul sikerül-
nek. Vagyonát tőzsdei spekulációval 
veszti el, szatirikus regényével maga 
ellen ingerli az előkelő társadalmat, sőt 
saját régi barátjait is ; miután szerző-
sége kiderül. Ekkor keleti útra indul, 
itt feltünő viselkedésével teszi kelle-
metlenné magát : Maltában megutálja 
az egész tisztikar. 

Hazatérve politikai pályára adja 
magát. Pusztán saját érvényesülését 
tartja szem előtt a pártválasztásban. 
Pártonkívüli lesz egyelőre, több vá-
lasztáson megbukik, majd radikális né-
zetei dacára a tory-párthoz csatlakozik, 
míg végre 1837-ben egy barátja felesé-
gének lelkesedése kerülethez juttatja. 

Szűzbeszédét az angol parlamenti 
szokások ellenére megzavarták O'Con-
nel hívei azért, mert O'Connelnek egy 
sértőhangú nyilatkozatára Disraeli szin-
tén sértő hangon válaszolt volt. Vol-
tak olyanok is a parlamentben, akik 
jóindulattal hallgatták ezt a beszé-
det, köztük Peel is, és ezek jókíván-
ságaitól megerősödve Disraeli szokása 
szerint dicsekvő hangon írt az esetről 
hugának, az érte fenntartás nélkül lel-
kesedő Sarahnak. 

Közben meghalt Wyndham Lewis, 
akinek felesége ajánlotta volt Disraelit 
Wyndhamnek társul a képviselőségre 
Wyndham kerületében. Disraeli el-
vette a nála 12 évvel idősebb, jó jöve-
delemmel rendelkező özvegyet és mind-
végig gyöngéden szerető férje lett a 
szerelmesen rajongó Mary Ann-nek. 
1841-ben uralomra jutott a tory-párt, 
és Mary Ann férje tudta nélkül írt 
Peelnek, kérve őt, hogy Disraelit vegye 
be kormányának tagjai közé ; ugyanezt 
kérte szintén levélben maga Disraeli is. 
Peel udvariasan válaszolt, de a kérést 
elutasította. Emiatt Disraeli nemsokára 
ellene fordult, elvtagadással vádolta 
Peelt a gabonavám eltörlése miatt. 
Peelnek köztudomás szerint ez volt 
egyik legnagyobb dicsősége ; újabb 
szárnyakat adott az angol ipar világ-
hódító erejének. Ez nem akadályozza 
Mauroist abban, hogy Disraeli ked-
véért háttérbe helyezze a kérdésnek 
ezt az oldalát és az «elvtagadást» 
élezze ki. 

Peel bukása juttatja Disraelit a tory-
párt élére. Ellenfelei — Maurois leírá-
sában — megint alacsonyabbrendű lé-
nyek vele szemben. A vallásos Glad-
stonenak «álszenteskedő» gúnyban van 
része a szerző részéről, amiért az ír 
kérdést engedékenységgel (az írországi 
protestáns egyház leépítésével) sem 
tudta megoldani. Bismarck vadember-
nek tűnik föl, mivel háborúval fenye-
getőzik Belgiummal és Franciaország; 
gal szemben 1875-ben, viszont Disraeli 
bölcs, mikor ugyanezt teszi a berlini 
kongresszuson Oroszországgal szemben. 
A kongresszus leírásában teljesen hát-
térbe szorul gr. Andrássy Gyula, az az 
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államférfiú, akinek nincs kevesebb ér-
deme Disraelinél abban, hogy Orosz-
ország engedni volt kénytelen. 

Disraeli ekkor már rég miniszter, sőt 
miniszterelnök. Egészen bizalmasan ta-
nácskozik Viktória királynővel, akinek 
kegyét különösen az egyiptomi alkirály 
szuezi részvényeinek megvásárlásával 
nyerte meg Disraeli, és azzal, hogy nem 
szívesen ugyan, de vállalta a felelőssé-
get azért, hogy Viktória indiai császár-
nővé kiáltassa ki magát. Erről az idő-
ről nagyszerűen érzékelteti az író Dis-
raeli emelkedésének magasságát; közli 
Disraelinek a rang megvetésére valló 
nyilatkozatait. Egy herceg hangoztatja 
előtte rangját. «Herceg? — kérdi Dis-
raeli — olyant csinálni én is tudok.» 
Neki a királyi hercegnők csak kedves 
fiatal lányok, a királynő egy szeretetre-
méltó kövér nő, aki Disraelinek virá-
gokkal, gyümölccsel, ebédre, vacsorára 
szóló meghívással, címadományozással 
szokott kedveskedni. 

A figyelmes olvasó szemében Disraeli 
nem lesz olyan kedves alak, mint élet-
írójának szemében, aki különben néhol 
maga is szelíd iróniával mutat rá a 
szerelmes természetű regényíró-politi-
kus gyöngéire és tévedéseire. 

A fordítás kellemes. Miután az ere-
deti nincs előttem, nem tudom ellen-
őrizni némelyik hiba eredetét. Mary 
Ann jövedelme egy helyt évi 40, más 
helyt 4 ezer font (az utóbbi a helyes). 
Bolingbroke egy jegyzet szerint a 
Stuartok bukása miatt menekült, holott 
ő akkor még csak 10 éves gyerek volt, 
s évtizedek mulva lett Anna királynő 
minisztere. Nem értem a nagybetű 
használatát a «szultán», «nagyvezér», 
«mudir» stb. szavaknál. Török Pál . 

Az utolsó királysas. Erdélyi József 
költeményei. 1924—28. Pápa. Ötven 
pompásan összeválogatott vers fényi-
ben immár tagadhatatlanul ott világol 
Erdélyi József költőnagysága. Öt év 
termése ez a kötet. Nincs benne két 
olyan költemény, amely ütné egymást, 
egyik sem állhatna meg a másikért, 
mindenik új szín, új gesztus, egy költő-
hadjárat önálló diadalai. Ki lehetne tér-
képezni, merre hogyan feszítette a dalt, 
melyikben mit csatolt hozzá költészete 
birodalmához. Alig egy-két verse van, 
amely mintha üres lapot jelentene, de 
második-harmadik olvasásra az is meg-
szinesedik, jelentést kap s a költő egy 
új kvalitásának válik hordozójává. Az 
utóbbi években alig került elém kötet, 
amely ennyire soktörésű volna, mint 

ennek az unalmas egyszólamúnak bé-
lyegzett költőnek a könyve. 

Pedig sokáig úgy látszott, hogy 
Erdélyi József minden tehetsége elle-
nére is kuriózum marad. A formai spe-
kulációk fénykorában meghökkentett 
ez a látszólagos igénytelenség. Kultúr-
nyálkásaink, akiknek minden igazán 
magyar dolog : foghagymaszag, némi 
kegyességgel ismerték el helyét ebben 
a most alakuló nemzedékben. Erdélyi 
azonban ment a tehetsége után s nem 
törődött vele, hogy nyaktörő kísérlet, 
vagy jövendő országút az ő ösvénye, 
ezt a lírát lehet-e kikövetkeztetni a 
huszadik század magyar lírájából vagy 
ez az, amelyiknek nincs jogosultsága : 
ment s lehagyta a veleindulókat. Az ő 
makacssága mögött hol maradtak a líra 
spekulánsai, de hol maradtak azok is, 
akik művészi ösztönösséggel és hálá-
sabbnak tünő utakon eredtek neki. 
Erdélyi József a mi nemzedékünk leg-
teljesebb lírai hajtása, vállalom ezért 
a mondatért minden fölberzenkedő 
érzékenység tiltakozását. 

Talán az volt a páncélja, ami eleinte 
a kölöncének látszott. Ki hitte volna, 
hogy a magyar dal száz év koptatta 
formáiba egy modern nagylíra bepré-
selhető lesz? Ady után a lirát expanziv, 
formákat szétvető erőnek éreztük. Er-
délyi szembeállt a korfelfogással. Örö-
mét lelte benne, hogy minél többet szo-
rítson minél szűkebb keretek közé. Lírá-
jának talán ép ez a külső és belső közti 
ellentét a felfokozója. Hatalmas költői 
potenciál, amely a legkisebb kapacitású 
formákban zsúfolódott föl. Ember, aki-
nek az izmai minden pillanatban át-
árulkodnak a ruhán. Királyfi, aki nem 
kárhozhatta annyira szegénylegénnyé 
magát, hogy a korona csücske ki ne 
villanjon a vándortarisznyából. 

Mi ez a korona? A sorsa. A sors a 
nagyság királyjelvénye. A sorsa avatta 
Erdélyi Józsefet az utolsó «Csokonai-
rendje szerinti» magyar költővé. Bizony 
az utolsó királysas ő ! Kirepül a bihar-
megyei cselédházból és örökké hű ma-
rad hozzá. Akármerre megy, szülőföld-
jét találja a föld minden táján a szíve 
körül. Nemcsak a Bakony emlékezteti 
a sötét Belényesre, de arra emlékeztetné 
a Himalája is. A tanyára, a gyerek-
korára gondolni, ez marad a legigazabb 
öröme világéletében. Hogy hozták be 
a malacokat este az ágy alá, hogy kérte 
el a tanító az ispántól a lelőtt sast, hogy 
csodálkozott el a kis tanyasi a városi 
tornyon ! Ő maga is ideszámít a szegény 
tanyaiak közé. Öccse az öreg, elnyűtt 
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Bolgyika Gábornak, testvére az Isten-
nel hadakozó Hős Simonnak, s költő 
jusson rokona a néhai obsitosnak is, aki 
olyan magas hegyet mászott, hogy háta 
súrolta az eget s ha lóra szállt, csillagot 
fogott. Nem tudja, kik voltak az ősei, 
bár a szüleiről se tudna, bár az élet 
lenne anyja-apja, hogy atyjafia lehetne 
mindenkinek. Persze csak a szegények-
nek ! Mert soha magyar költő még 
ennyi hamisítatlan béres haraggal, 
doktrinás belekontárkodástól ment 
nép-dühhel nem gondolkozott az urak-
ról. Kastély és gonoszság egy előtte. 
Milyen visszhangverő a Félénkdal a 
szülőföldről kifakadása : Félek, tilos a 
cselédfinak a címeres kastély körül kon-
gatni magafonta ostorait. Vagy ugyan-
ebben a versben : Tilos az elcsapott 
öreg cseléd fiának örök halálig a szülő-
határ utáni bánat. Ó, komiszul fizet ez 
a kastély mindenkinek ! A kisgróf tej-
testvére lett a parasztgyereknek. No 
majd testvéreként tartja, ha megnő. 
A paraszt meg az ökröt hajtja testvére-
ként. Bolgyika Gábort is a konyha-
küszöb koldusasztalán érte az urak 
hálája, de vajjon jut-e a kivénült költő-
nek annyi is? Költő és kastély szemben 
maradnak, akármerre veti Erdélyi 
Józsefet szabadság vágya s az emberek 
értetlensége. Uraké a fegyver, írja a 
szabad életet sirató bevezető verseiben 
s bizonyosan ez volt az a fegyver, 
amely őt üldözött vaddá tette. Közben 
a csavargó fölé is tákolódik valamiféle 
otthon. Ott él Pápán, nem messze a 
Ságtól, amelyet morzsol a kőfaragó, 
akár az ő szívét a sors. Van egy kis-
lánya, hol ez ül a nyakában, hol az 
ínség. Bele-belevillan a Bakony, a Bala-
ton, a Tapolca partja, ősz és tavasz 
nagy színjátékai s közben mint a farkas-
verembe esett cigány hegedűl — hege-
dűl, mert talán vannak még emberek, 
akik megmentik, — a hegedűjéért. 

S ez a hegedű megérdemli, hogy meg-
mentsék érte! Erdélyi József költői 
nyelve sokizű és mélyről jötten magyar. 
Nem a szavakká vált mezőkövesdi 
kendő magyarsága ez. Határozott, 
egyszerű mondatokat hallasz s csak ha 
soká hallgatod, akkor veszed észre, 
hogy nem lehetett volna jobban mon-
dani. Érdemes ilyen szempontból ol-
vasni át a legigénytelenebbnek tünő 
dalait, amilyen az Őszi fű, Esti séta, 
Rózsa és ibolya. «Hideglelős mezén a 
rögnek rezge törékeny kikerics mosolyg 
reménytelen, egyéb virága nincs.» 
Vagy : «És néha lehajol az ég, vonuló 
vadlibák zajával a nagy égvilág. Meg-

annyi eltört visszahullt kardél, bicsak-
lott éjbefult jajszó, kiáltás, szenvedő». 
Redukált gonoszság ez, mennyire távol 
áll attól, amit primitivségnek szokás 
nevezni s milyen egyszerű fölvarázso-
lása egy hangulatnak. A diófáról ezt 
írja : Minél jobban meg vagy áldva, 
annál jobban meg vagy verve. Hős 
Simonról: Mert Isten volt Simonnak 
fegyvere és ördöngős szerencse járt vele. 
Nem fél a nyelv szólamaitól, az elkop-
tatott versfordulatoktól, az ő versében 
azok új színre gyúlnak, fölizzik bennük 
az ősi jelentés, mintha kihült bazalt-
kőből idézné vissza a csorduló lávát. 
A legjobb értelemben vett népi nyelv 
ez. Nem a táj szavak és sallangok népi-
sége, hanem az észrevétlen zamatoké, 
a műnyelvet átizesítő faji emlékeké. 
A huszadik század magyar írói közül 
csak Ady beszélt, ha akart, ilyen szépen 
magyarul. A klasszikus ízlés önkorláto-
zása elegyedik benne az invenció tékoz-
lás ával. 

Fölötte áll anyagnak, hangnak, szer-
kezetnek. Mit tud csinálni az olyan 
háromstrófás versből, mint a Kis forgó-
szél. Le kellene az egészet írni, mert 
minden egyes szó hozzátartozik az 
egész hangulatához. Humornak, elré-
vedésnek, ellódult fantáziának, szomo-
rúságnak, erotikának, gúnynak, marás-
nak abszolut ura. Fölkap egy szót, 
ökörnyál: s már látja az ökröt amely-
nek az a nyál csakugyan nyála. Ab-
szurd ötlet s ő végigerőszakolja egy 
egész versen s azok az ökrök előtted 
élnek, nem nézhetsz ökörnyálra többé, 
hogy eszedbe ne jussanak. Az ősz az 
őrült festő vászna s egy vakító meteor 
bosszúsan elhajított ecsetje. Micsoda 
perspektivát tép fel ez a kép a vers 
végébe döfve. S milyen igazi mese-
pszichológus s mégis örök költő, amikor 
elmagyarázza, mért a harmadik királyfi 
menti meg a mesebeli királyleányt. Van 
egy verse : a Malacok. Egy trágár szó, 
egy szemérmetlen kép, egy ocsmány 
célzás nélkül szinte tudat alatt moz-
gatja meg az emberben a legvaskosabb 
erotikát. S ki felejtheti el a Balatoni 
emlék szűzies parasztkacérságát. Igaz 
költő ez az ember. Akármibe kap, 
valami újat bűvöl ki belőle. Úgy ere-
deti, hogy az eredetisége ellen küzd. 
Úgy egyéniség, hogy a nép fia akar 
maradni. 

Eszembe jut a másik nép fia : Petőfi. 
Túl vagyunk azon, hogy Erdélyit a 
Petőfi-epigonság ellen kelljen védel-
mezni. Nincs két költő, akik alkat és 
hangszín szerint jobban elütnének egy-
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mástól, mint ők ketten. Az egyik kék-
égbe sugárló jegenye, a másik dér és 
ősz összemarta, keserű borókabokor. 
De érdemes összevetni, mit csináltak 
a magyar dalból. Petőfinek a magyar 
dal ürügy volt. Jelmez, amelyben ro-
mantikus gesztusait élhette tovább. 
Erdélyinek mentsvár, amelybe élete 
értékeit fölmentheti. Az egyik kinyuj-
tózott a dalban, a másik visszahuzódott 
belé. Petőfi játszott vele, Erdélyi éli. 
Petőfi aránytalanul nagyobb költő. 
Erdélyi magyar dala sokkal inkább 
magyar dal. Őneki sikerült először iga-
zán a népdalból kinőtt, azzal rokon 
gazdagságú és rokon hangszínű műdalt 
teremteni. Egyéni értékein túl ez az ő 
kultúrtörténeti jelentősége. Ő az iro-
dalom Kodálya. 

Aki a dicsőséget megidézi, annak a 
dicsőség megjelenik, mondta, amikor 
először beszéltem vele. Mi az a dicsősé-
get megidézni, gondoltam és nem felel-
tem. Ez a kötet megmutatta, mi az. 
Menni a szívünk szimata után, menni 
tekintet nélkül a többiekre. A dicsősé-
get a bátorság idézi meg, a művész-
bátorság, amely előbb-utóbb kamato-
zik. Erdélyi József, akiből a malicia 
Bihari Jóskát is csinált, addig idézte 
áhitattal és merészséggel a dicsőséget, 
amíg megjelent neki. Gyalázat arra, 
aki irígyli tőle ! Németh László. 

A magas iskola. Regény. Irta: Or-
bók Attila és Terescsényi György. 
Budapest, Stádium, 1928. 330 l. 

Szerzők társulása inkább csak a 
színműirodalomban szokott gyakrab-
ban előfordulni, míg a regényírás te-
rületén csak elvétve akad rá példa — 
a külföldi irodalomban. Nálunk ez az 
első kísérlete két író társulásának egy 
regény megírására. Ez az eljárás min-
denesetre nagyon szokatlan s elgon-
dolni is nehéz a munkamegosztás 
módját. Hogy mit csinál az egyik író 
s mi része van a másiknak a munká-
ban, az jórészt az alkotó műhely titka 
marad. Az ilyen közös munka legna-
gyobb dicsérete épen az a harmonikus 
egység, amelyben a részletmunkák 
felismerhetetlenül egybeolvadnak.Ami-
kor tehát azt mondjuk Orbók és Te-
rescsényi közös regényéről, hogy olyan, 
mintha egy szerző alkotása volna, 
akkor már bizonyos fokig értékeljük 
is. Elismerjük benne a tárgyi, stílus-
beli és hangulati egységet, ami a kellő 

esztétikai hatást jórészt már magában 
véve is biztosítja. 

A regény témája nem új ugyan, de 
annyira emberi és általános érdekű, 
hogy aktualitását sohasem fogja elve-
szíteni. A „honszerzés” mozgalmas 
drámáját kisebb-nagyobb tudatosság-
gal valamennyien megjátsszuk az élet-
ben s épen azért az élet mélységeiben 
vergődő és megtisztuló lélek sorsa az 
emberi gondolkodás és művészet örök 
témája marad. Mindnyájan kijárjuk 
az életnek valamilyen iskoláját s így 
különböző mértékben, de kivétel nél-
kül osztályosai vagyunk a regényhős 
Kertész János esetének. A különbség 
csak annyi, hogy ő nem akármilyen, 
hanem a „magas iskolában” tanulta 
meg az élet értelmét. A „magas is-
kola” jelenti az élet szeszélyes örvé-
nyeit és szakadékait, a szédítő mély-
ségeket s azokat a megrázó élménye-
ket, amelyeknek életformáló hatása 
drámai fordulatokban mutatkozik. 

Ilyen „magas iskolába” sodródik a 
szürke banktisztviselői pályán induló 
Kertész János, hogy értékes tapaszta-
latokban s élményekben meggazda-
godva folytassa váratlanul fölívelő pá-
lyafutását. Egyéniségében nincs ugyan 
semmi rendkívüliség, azonban a „vé-
letlen” kilendíti a sablonos életfor-
mákból. Rablógyilkosság alaptalan 
gyanúja elől menekülve elhagyja 
menyasszonyát s vágyainak színes vá-
rosába, Párisba jut. A talált pénz ál-
dásait nem élvezheti, mert az első, le-
hangoló, könnyű kaland alkalmával 
mindenét elveszti. Idegenül, kábultan 
sodródik tovább a világvárosi élet 
szennyes hullámain, miközben leszáll 
a társtalanság és nincstelenség halálos 
mélységeibe s járja a testi és lelki 
szenvedések szörnyű kálváriáját. Ál-
lati éhségtől és kimerültségtől gyö-
törve, hajléktalanul és étlen-szomjan 
vonszolja magát „Páris vadonában”. 
Valóban az élet „magas iskolájában” 
vergődik, ahonnan csak az kap az 
életre képesítő bizonyítványt, aki 
erősnek bizonyul. Hősünk dicséretes 
akaraterővel győzi le a kétségbeejtő 
válságokat, megtanul dolgozni s lelke 
megtisztul a szenvedések tüzében. 
Sorsa is tűrhetően javul. Közben itt-

30* 
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hon a gyilkosság gyanúja semmivé 
foszlik s megnyílik a boldog hazaté-
rés útja. Férfias bátorságával ekkor 
életmentő szolgálatot tesz egy modern 
Krőzusnak, akivel üzlettársi viszonyba 
jutva, diadalmasan jelenik meg régi 
munkahelyén, a nagy bank igazgatója 
előtt. Minthogy egykori szerelmese 
úgyis elbukott az élet zajló áramlásá-
ban, nyugodt lélekkel jegyzi el a ha-
talmas vezérigazgató leányát s az egy-
kor megálmodott szédítő karriér káp-
rázatos lehetőségei megnyílnak előtte. 

A szerzők mesteri kézzel szövik a 
bonyodalmakat, amelyek együttvéve 
egy meglehetősen általános életformá-
nak egyéni vonásokban gazdag válto-
zatát adják. A témának az emberi élet 
természetében gyökerező maradandó 
aktualitása magában is fölkelti az ol-
vasáshoz szükséges előzetes érdeklő-
dést, amelynek megfelelő ébrentartá-
sát és fokozását biztosítja a lelemé-
nyes mesebonyolítás. Ez hellyel-köz-
zel a legérdekfeszítőbb kalandorre-
gények izgalmával is szolgál. Ami fo-
gyatkozás esetleg mutatkozik a ka-
landszerű élmények lélektani motivá-
ciójában, — bár a konjunkturális ka-
landozások modern kora e tekintetben 
is elégséges magyarázatul szolgál — 
azt megfelelően realisztikus beállítás-
sal teszi jóvá a teljesen élményszerű 
környezetrajz. Különösen sikerült a 
párisi életnek jellemző mozzanatokban 
gazdag aprólékos rajza, amely egy-
úttal a háborút követő állapotok is-
meretéhez is megbízható kortörténeti 
adalékokat nyujt. Kár, hogy ebből a 
környezetrajzból néha hiányzik az él-
mény színező ereje s túlteng benne a 
leíró elem. Ilyenkor a párisi tájak 
egyhangú, szinte Baedeker-szerű leírá-
sokká fakulnak s legfeljebb csak azt 
érdeklik igazán, aki a maga élményei-
nek segítségével egyéni módon tudja 
látni őket. Aki azonban erre önhibá-
ján kívül nem képes, mert nem járt 
Párisban, annak a számára a hossza-
dalmas párisi leírások csak szerkezet-
lazító betétek. Viszont Páris ismerői 
jóleső reminiscenciákkal keresik fel 
gondolatban a jól ismert helyeket s 
újítják fel a szunnyadó emlékeket. 

Ennél azonban egyetemesebb hatást 

is biztosít a regénynek az időszerű 
magyar probléma érintése Bár a ma-
gyar sors nem foglal el központi he-
lyet a belső szerkezetben, a szerzők 
mégis találnak megfelelő alkalmat egy 
lelkes magyar apologia elmondására. 
Az idegenbe szakadt és porba sujtott 
szegény magyar lélek fölsírása és ma-
gára eszmélése finom lélektani meglá-
tásból fakadó, megkapóan poétikus 
elgondolás. 

A regény említett és említhető 
részletmotivumait egy mindegyiknél 
általánosabb ethikai motivum fogja 
össze. Ez uralkodik végig az egész 
regényen s ez a foglalata a meg-meg-
ismétlődő reflexióknak is. „Csak az 
erőseké az élet”. Ennek a témából 
természetesen kifejlő alapgondolatnak 
tudatossá tétele és erőteljes hangsú-
lyozása irányregénnyé módosítja ezt a 
mindenképen érdekes művet, amely 
bizonyos rezignált tisztánlátással mu-
tat rá a lázas lüktetésű modern élet 
kérlelhetetlen tanulságaira. Orbók és 
Terescsényi könyve arra is kitűnő 
példa, hogy az egészséges magyar 
nyelv és tiszta ízlés jól megfér a mo-
dern regénystílussal is. Gulyás Sándor. 

Ádám Dezső: Falu a hegyek között. 
Athenaeum, 1928. Kiforrott író könyve, 
aki a zolai naturalizmus szolgálatá-
ban áll. 

Egy házaspár életét írja le, melynek 
hátterét egy tót falu állatias parasztjai 
adják. Nehézkesen cammogó, lassú ész-
járású, kapzsi, önző, pálinkaivó, buta 
parasztok szerelmi életét figyeli meg. 
Szerelmi életük részletezésében elmegy 
az ízlés határáig. Az asszonyok ki-
kapósak, a férfiak vadállatok, akik fél-
tékenységükben holtraverik feleségei-
ket. Igen sötét képet fest a faluról 
és ebben a sötétségben borzalmasan 
következetes. Nincs egy derűs jelenet 
az örömtelen képben : a szerző pesszi-
mizmusa minden ilyesmit elfojt és vé-
gül az olvasót is hatalmába keríti. 

Ádám Dezső ismeri az eszközöket, 
amelyekkel érzéseit és gondolatait az 
olvasóba szuggerálhatja ; tehetsége is 
megvan hozzá, hogy jobb íróink so-
rába lépjen. Emberei elevenek és egy-
oldalúságuk mellett is valószerűek. 
Hangulatokat is tud festeni, eseménye-
ket is jellemzően ad elő. E jó tulajdon-
ságok akármelyikével is jó író lehetne, 
de Ádám ezenkívül még jó tervező is. 
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Emberábrázolásai, hangulatrajzai és 
eseményelmondásai mind egy célt szol-
gálnak : ho gy az olvasóban is fel-
ébressze sötét emberlátását és tehetet-
len, egykedvű pesszimizmusát. Ez sike-
rül is neki, mert tehetséges író : van 
egy alapélménye, amit regényének min-
den sorában szem előtt tart és amit 
maradéktalanul kifejez. 

Ismétlem : Ádám tehetséges író, de jó 
dologra használja-e tehetségét? Egész-
séges gondolkozású ember-e, ha ilyen 
ernyedt, a dolgok folyásába belenyugvó, 
szinte fatalista pesszimizmus ihleti? 
Normális és egészséges emberhez illő-e 
megállapítani a bajokat, sőt túlozni 
őket és nyugodt lemondással legyin-
teni : segíteni pedig úgysem lehet ! 
Szabad-e ma kétségbeesést hirdetnünk, 
mikor minden erőnkre szükség van? 
A pesszimizmus a fáradt emberek be-
tegsége, nekünk, magyaroknak, ma in-
kább, mint valaha, egészséges embe-
rekre van szükségünk. Aki nem tud 
kigyógyulni ebből a betegségből — 
hisszük, hogy Ádám Dezső tudna — 
legalább rejtse el. Fábián István. 

Gulyás Pál: Misztikus ünnepi asztal. 
Budapest, 1928. Királyi Magyar Egye-
temi Nyomda. — A Napkelet-pályázat 
idegölő vers-zajlásában találkoztam 
Gulyás Pál első verseivel. Az ember 
ilyenkor tengeri beteg. Össze kell 
szednie magát, hogy a jambusok katto-
gásában el ne veszítsen egy igaz emberi 
hangot, talán ép azt, amelyet keresett. 
Különböző súlyú, de hasonló színű 
versek összemosódnak, idő kell hozzá, 
amíg az értéküknek megfelelő helyre 
fészkelik maguk. 

Nem mondhatom, hogy a Gulyás-ver-
sek első olvasása felujjongatott volna. 
Sem a lobogójuk, sem a festésük nem 
volt feltűnő. Lassan váltak ki más, hal-
vány lobogójú és festésű hajók közül 
s talán csak a második negyedévi 
verscsomó tárta föl terítőjüket. Telje-
sen csak most látom őket, ahogy itt 
nyugosznak egyetlen könyv biztos 
mólói mögött, nem tizenöten vagy 
harmincan, de százan : száz rokon-
hajó, egyetlen flotta, melynek virágos 
árbócai közt örvendezve keresem a 
tengerről ismerteket. 

Hogy jutottam el e versek megbecsü-
léséhez én, aki alkatom és ízlésem sze-
rint e versek ellenzékéhez tartozom. 
Érdekes rekonstruálni a lépcsőfokokat: 
az én utam másnak is grádics lehet, a 
fátylak megismételt fellibbentése a be-
lémvillant meztelenséget is fölidézheti. 

Egy nyilvánvaló volt : Gulyás Pál 
ízléses író. Ura a gátlásoknak, melyek 
a kibicsakló tollat még jókor vissza-
rántják, a kirívó szó helyébe a biztos 
szót, a túlfeszített mondat helyébe a 
nyugodt mondatot ültetik. Akármi 
lesz a véleményünk a tartalomról, a 
helyesírás pontos. Azok a kezdeti hi-
bák, amelyek szinte arra jók, hogy a 
tehetséget aláárnyalva domborítsák 
ki, itt hiányzanak. Forma és hang biz-
tosan tartozkodó. Jó példákon okult 
önkritika tart gyeplőn minden kitörni 
készülőt. Kérdés: erőfeszítés-e ez a 
visszatartás, vagy kihalt vulkán fölé 
tartott gyermektenyér. Van-e eruptív 
erő e higgadt sorok mögött? Lakik-e 
szenvedély az ízlés nyugalma alatt? 

Közelebb hajoltam ezekhez a kér-
kedést szántszándékkal kerülő mon-
datokhoz. Egy-egy jókor fölvillanó 
jelző, árnyékos vers-zúgokból elődöb-
benő hasonlat fölfigyeltetett. Az ön-
tudatlan rendező : a teremtő fantázia 
ott hagyta e verseken kézjegyét. A bor-
zalom halálfejű pillangó, a lomb szeme 
lázasan csillog, az orgonabokor úgy 
tárja szét a szárnyát, mint útrakészülő 
madársereg. Fél s úgy reszket, mint a 
homály, ha a reflektor fénye meg-
zavarja. Anyja keze, úgy int felé a 
multból, mint távozó hajók lengő 
vitorlavásznai. Az ember árnyéka előre 
hátrajáró mutató, amely fittyet hány 
az időre. A sírás Absolonként akad a 
fákba, az induló hódarabok, mint lassú 
csigák bandukolnak s kissé presziőz 
részletességgel: a Nap teje úgy szivá-
rog át a függönyön, mint fekete már-
ványlapon a kék erek. 

Ez a képzelet eredeti. Közelhajol a 
dolgokhoz, rést keres rajtuk s a résen át 
meglepő távolba nyilai. Gyöngéden 
aprólékos és világfájdalmasan min-
dentölelő. Eleinte bánt, hogy alig van 
verse, amelyből a lomb szó hiányzana, 
egy bólogató akácos a kötet, de ha van 
benned áhitat, hogy kövesd a botaniká-
nak ezt a misztikusát s megérted mit 
jelent ennek a költőnek a növényélet 
előtte lengő mithosza: meghatódsz 
ezen a fák testvérivé szűkült és tágult 
életen. Ahogy ő maga írja : Elővettem 
egy néma fát, kibontottam az anyagát 
és bűvölő igéket súgva, beléhajoltam, 
mint a kútba. Habár egy egyszerű fa 
volt, de benne tündökölt a Hold. S ez 
a Hold nem rím, de a sugárzó végte-
lenség. 

A képzelet a költő hitele. Ha a kép-
idézés művészetében megtaláltam az 
egyéni jelet, keresem a kifejezés min-
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den dimenziójában. Mit jelent Gulyás-
nak a vers? Mi a Gulyás-vers jellege. 
Száz vers tükriből kikiált ez a jelleg, 
de az első füzet kritikájában még csak 
aggódva szögeztük le. A Gulyás-versre 
a menete a legjellemzőbb, a képzelet-
nek egy sajátos lépése, amely alig egy 
arasszal hosszabb a többinél, de várat-
lan fordulatot jelent, olyan valami elé 
állít, ami a verstől idegen s mégis a 
valódi magja. Egy őszi költeményét 
így zárja le : «Aztán egy elhagyott 
utcára úgy fordultam be hirtelen, mint 
a vonat a sötét alagútba». Ez a hirtelen 
befordul ás, amely itt az értelemben is 
kijön, a versnek ez a lecsapása, amely 
mégis beteljesedés : ez a Gulyás-vers 
stigmája. Bágyadt gesztus, mely mégis 
a szellem váratlan fellobbanása. Vil-
lámszerű, mint az ötletes nosztalgikus, 
mint egy messze becsapott kapu. 
Ugyanaz a villanás a vers egészében, 
ami a beépített jelzőkben és hasonla-
tokban is megkapott. A sorok elindul-
nak, szépek, fegyelmezettek, mint egy 
iskolai dolgozat, de úgy megyünk, 
hogy nem tudom, helybenjárok-e 
vagy haladok. Egyszerre aztán elég a 
versből, jön az utánozhatatlan Gulyás-
reflex s a versnek vége van s a reflex 
magvát jelölő két-három szó mint cím 
kerül a költemény fölé. 

Kérdés, a szellemnek miféle feszült-
sége sül ki ebben a száz versben nyolc-
vanszor ismétlődő kézlegyintésben. 
Misztikus ünnepi asztal: senkisem 
találná el mi ez az asztal, ha egy hasonló 
című vers ki nem oktatna rá. Egy sír, 
melyhez anyjával együtt járt ki a 
virágokat rendezgetni. Anyjának ez 
volt az igazibb otthona, úgy járt be 
rácsajtaján, mint egy alvajáró, akit 
a hold sugara vonz. Nem sírhalom 
volt neki, hanem misztikus ünnepi 
asztal, «melynek virágos jósága be-
födte a felbomlás rettentő látományát». 
Nos, ez a rettentő látományt virággal 
befödő jóság : ez a Gulyás Pál lírája is. 
A sorok mögött a reménytelenség 
bizonyossága, de a sorok fölé egy min-
dennel rokonszenvező képzelet nyitja 
virágait. Gyermekkorát mint homály-
lyal hadakozó imbolygófényű lámpa 
küzdötte végig. Művész lett, de mi 
marad a debreceni művésznek? Barát-
jaival latolgatni, szomorú négyesben, 
hogy egyetlen kiút a pusztulás. Innen 
a harmincon s a szerelem távol van 
életétől, mint búcsúzó nyári felleg. 
Gyermeke az igaz élet gyöngyeit per-
geti elé, de nem áll-e mögötte is ott a 
jövő, nem lesz-e egyszer utcák leánya. 

Barbár, Archimedes-tipró korban szü-
letett, amelybe hiába kiáltja bele : ki 
fog engem megmenteni. Komor for-
gás az idő, s nem sikkadt-e el Krisztus 
vére. Az ölelésben a márványszobor 
szépség halottfehéren ringó vonalai 
mögött rejtőzködő közömbös por ha-
talmát érzi s Vadásszal, a vén ház-
őrzőebbel, a közös halál testvéri sorsa 
láncolja össze. 

Mit tehet az ember a saját életének 
és mindenki életének ebben az őrült 
kallódásában. Szeretettel nézi a hulló 
dolgokat és megsimogatja a misztikus 
asztal szelíd virág-leányait. Ott a leg-
emberibb, ahol eső, elvégzett emberek-
ről ír, a művészről, aki az iskola homá-
lyos folyosóján árulja képeit s egy 
«vedd meg» az imádsága, apjáról, aki 
belenyugodott az emberi társada-
lomba. Actor hungaricusról, akinek a 
tekintete két néma estilomb volt, 
melynek fáradt indája elhagyottan 
csüngött ki arca sápadó ködéből. Vi-
szont ott a legköltőibb, ahol a látszato-
kon révedez, a reménytelen világ virág-
köntösébe kapaszkodik, szólogatja, ma-
rasztalgatja az örvényt elfödő tüne-
ményeket, hogy meg ne kelljen pillan-
tania azt, aminek az ismételt megpillan-
tására elrendeltetett. A csontok fölé 
virágot ültet, de a virágok alól föl kell 
cibálnia a csontokat. Sír, idő és vég-
telenség hármas reménytelenségének 
ez a hirtelen megérzése, ez az újra és 
újra tiltakozó nihil: ez csapja le dalait 
egy hirtelen mindent elütő sóhajtással. 

Melankólia : ez a skatulya-szó illeti 
meg hangszínét és életmozdulatát. 
Sajnos, a melankólia mellé a monotont 
is oda kell alliterálnom. Ez a száz vers 
egy év alatt keletkezett, olyan száz, 
amilyennel sokelemű, sok ágból össze-
szőtt költő is ritkán állít elő. Gulyás 
azonban nem polifon. Ugyanaz a 
fuvolahang, ugyanaz a dallam száz-
féle változatban. Nem minden malicia 
nélkül beszéltem vers-reflexről. A leg-
nagyobb költők versiramában is fel-
ismerhető az egyéni mozgás-jelleg, de 
ha a versben egy határozott mecha-
nizmusra, automatára ismerek, az el-
kedvetlenít. Hiszem, hogy nemcsak 
minden jó regény, de minden jó vers 
is a műfaj új megoldása, az élet új lép-
csője. Érdemes ebből a szempontból 
nézni Petőfi hallatlan bő-buzgását. Stra-
téga ő, aki száz helyen terjeszti, építi; 
bonyolítja állásait. Kisebb invenciójú 
költő jobban teszi, ha alázatosabb az 
ihletével és életével szemben. Igy a 
versbőség nem oly imponáló, de feszült-
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ségük és jelentésük nő. Stáció lesz a 
vers egy diadalmas kálvárián. A nagy 
líra a legyőzött nehézségek ellenében 
alakul. Amikor a cselekedetből a meg-
szokásba csúszunk : a szellem gravitá-
ciója érvényesül. Minek a bevett várat 
újra megrohamozni? Nem vagyunk 
bohócok, hogy mutatványainkat meg-
újrázzuk. A próza-író, (aki kénytelen 
a megélhetéssel is kacérkodni, hisz ide-
jét követeli az írás), akarva, nem 
akarva, sokat ír s ép ezért sokat zörgeti 
magába az ember helyett a gépet. 
Hány nagy írónk szűkült el úgy, hogy 
az egyéniségével azonosított trükkök 
ismétlésére korlátozta magát. De szük-
sége van-e erre a lírikusnak, aki úgyis 
reménytelen áldozat, pénzre nem vált-
ható szent céltalanság. Nem az egyre 
új tárnanyitás öröme az, ami őt re-
ménytelenségiért kárpótolhatja. S mit 
törődik vele, ha e tárnák labirintusa, 
nem is szembekiáltón «egy» hamis 
egység az, óvatosság egysége. Ami 
igazán egyéni, az legalább oly erővel 
nyilvánul meg a centrifugális törek-
vésekben, mint a centripetálisokban. 
Önmagát csak az fedezheti föl igazán, 
aki menekül is önmaga elől. 

Nem búcsúzhattam el ettől a kötet-
től, hogy ezt meg ne mondjam. Ve-
szedelmes jel, hogy a megszokás víz-
árkai már keresztül-kasul szelték ezt 
a lírát, amikor az igazi, új életformát 
jelentő eredetiség ékezetét és hang-
súlyát az élet még nem rakta rá. Nem 
szeretem a hatásböngészgetést, de ta-
gadhatatlan, hogy ez a líra bizonyos 
fokig még tanítvány-líra. Nem soro-
zom be a Babits-epigonok közé, de a 
Babits-szellem, mint magzat körül a 
burok, ott van körülötte. Hiba ez? 
Bizonyosan a kisebbik hiba, amelyet 
citátumokkal nem is firtatgatok. Hisz 
a burkon belül önálló áhitat építi köl-
tővé önmagát. A burok csak óvja azt, 
amit egy belső csira kifejt. S erre tán 
jó is az iskola. Amit e lírikus legfőbb 
érdeméül tudok b e : az, hogy nincs 
semmi erőszakolt, elsiettetett, idő-
előtti benne. Mint kedves növényei, ő 
is dugva és szerényen teljesülget, de 
mint a fa, amíg nem kész, nem pihen. 
Ady Kolumbusz rajában a kalóz szelle-
mek alapítottak kolóniát. Ma a szívós 
áhitat termi nyugodt gyümölcseit. 

Németh László. 

Székely Jenő: A Csehi-család. Re-
gény. Erdélyi Szépmíves-Céh. Cluj-
Kolozsvár. 1928. 194 1. 

Kétségtelen, hogy a magyar iro-
dalmi törzs modern hajtása Erdély-
ben talált legmegfelelőbb talajra s ma 
már az látszik igazi hazájának. Anya-
törzséről leválasztva immár, alig re-
mélt erőteljes sudárba szökkent s az 
erdélyi talaj szűz erejétől, a székely 
lélek izzásától megnemesedve újszerű, 
de ismert zamatú gyümölcsöket hoz 
számunkra. Az egyetemes magyar iro-
dalom fejlődésének ma már egyik 
leggazdagabb forrása az erdélyi lélek, 
amely eddig is megbecsülhetetlen kin-
csekkel gazdagított bennünket. Min-
den okunk megvan rá, hogy bizalom-
mal és szeretettel fogadjuk a lüktető 
erdélyi irodalmi élet új meg új meg-
nyilatkozását és bizonyságát. Ilyen 
biztató életjel az Erdélyi Szépmíves-
Céh is, amely annyi más tényezővel 
együtt az arravaló írások megjele-
nését segíti elő. 

A nevét viselő kiadványok 2. soro-
zatának 23—24. sz. könyve foglalja 
magában Székely Jenő regényét, 
amelynek tárgya a Csehi-család tör-
ténete. Az író átható tekintettel ku-
tatja és megdöbbentő realitással tárja 
föl egy lezüllő család életének sivár 
jeleneteit. Még jó, hogy a lehangoló 
képet olykor-olykor megszépítik az 
egészséges ösztön s a romlatlan érzés 
föllángolásai. Ezek a vigasztaló moz-
zanatok teszik elviselhetővé a miliő 
fülledt levegőjét. A sok léhaság kö-
zepette is van a Csehi-családban igazi 
érték, amely megmarad a jövő szá-
mára s új élet zálogaként ragyog az 
összeomló család romjain. 

Ilyen érték Csehi Gábor kivételes 
jóságú egyénisége. Az ő csodálatos 
mélységű fiúi szeretete martirsorsú 
édesanyja iránt olyan hatalmas, hogy 
élet árad belőle az egész hitvány csa-
lád számára. Csak ebből a határtalan 
érzésből magyarázható lemondó ön-
feláldozása, mellyel a dologtalan csa-
lád eltartásának anyagi gondjait vál-
lalja. Az ő tisztes keresményéből pén-
zeli színésznőjét és csalja meg áldott 
lelkű feleségét festetthajú és romlott 
erkölcsű apja, élősködik és henyél 
művészi akarásokkal kérkedő léha 
öccse s készíti magát olcsó szerelemre 
könnyelmű huga. Ő maga szána-
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lomraméltó áldozat. Minden igényről 
lemondva, egész keresményét a csa-
ládra tékozolja. Csak a munkának él 
s 30 éves korában tavaszról, szere-
lemről még fogalma sincs. A család 
másik értéke a betegtestű, martir-
életű édesanya, aki ártatlanul szen-
ved s vezekli a hitványak bűnét. Mi-
kor örömtelen életétől megváltja a 
halál, akkor is csak a kenyérkereső 
Gábor virraszt mellette, míg a többi 
családtagok egy éjjeli mulatóhelyen 
dőzsölik el szeretőikkel a család 
utolsó fillérjét. A megsiratott édes-
anya halála szerencsére megváltja 
képtelen helyzetéből Gábort, aki a 
tiszta szerelem szépségét megismerve, 
kiszakítja magát a züllött családból. 
Ezzel az erőteljes megoldással szakad 
félbe a Csehi-család története és meg-
nyugvással képzeljük magunk elé 
Gábor új életének sokkal szebb regé-
nyét. 

Az a sivár kép, amit az író a kivá-
lasztott családról rajzol, kétségkívül 
sok modern családra ráillik. A Csehi-
család kirívó típusa annak a sok sze-
rencsétlen életközösségnek, amely a 
család tisztes fogalma alatt a családi 
élet csődjét jelenti. Az aggasztó jelen-
ségek gyakorisága méltán hívja fel a 
gondolkodó író figyelmét erre a 
nagyjelentőségű témára, hogy máso-
kat is gondolkodásra, sőt állásfogla-
lásra késztessen. Az író nemes célja 
egészen világos. A jóság sorozatos 
martirsága és a szélhámosság látszó-
lagos becsülete után végre mégis rá 
tud mutatni a jóság diadalára s a hit-
ványság bukására. A Csehi-család 
életében a szerény tisztesség és orcát-
lan becstelenség romboló küzdelme 
folyik váltakozó szerencsével, de 
azzal a bizonyossággal, hogy végül 
mégis csak a tisztességé lehet a dia-
dal. Ez a beállítás és természetesen 
ható megoldás fölemelő erkölcsi cél-
zatról tesz bizonyságot. 

E diadalmas erővel ható etikai mo-
tivum kibékítő akkordját készítik 
elő, színezik és erősítik a mesebonyo-
lítás és kidolgozás részletmotivumai. 
A végső cél tudatában az író biztos 
kézzel tartja össze a mese szálait s a 
részlet-képek egységét még azzal az 

érdekes szerkezeti fogással is igyek-
szik biztosítani, hogy szinte mozisze-
rűen, egymás mellett pörgeti le az 
egyidejű jeleneteket. Gondolatmenete 
különben is nagyon élénk, meseszö-
vése érdekfeszítő, stílusa színes, egyéni 
fordulatokban gazdag és erőteljes. 
Amilyen megkapó finomsággal tudja 
rajzolni a szerelmi élet napfényes or-
mait s a tavasz üde varázsát, ép olyan 
művészettel tárja föl a lelki élet ko-
mor mélységeit is. Különös dicséret 
illeti a szerzőt azért is, hogy realiz-
musa még a kényes részletekben sem 
csábítja ízléstelenségre s nyelvének 
ép magyarossága és erőteljes szépsége 
sohasem esik áldozatul a modern stí-
lusnak. Székely Jenő regénye újabb 
értékes gyümölcse és bizonysága az 
erdélyi irodalom örvendetes fejlődé-
sének. Gulyás Sándor. 

Sinclair Lewis. Magyar fordításban 
Sinclair Lewisnek eddig csak kisebb 
és gyengébb munkáit kaptuk meg, 
amit habozás nélkül könyvkiadó válla-
lataink terhére írhatunk. Sinclair Le-
wis napjaink világirodalmának kétsé-
gen kívül egyik legjellegzetesebb 
alakja; legkiválóbb műve, a Dr. med. 
Arrowsmith pedig arra való, hogy 
hozzáférhető legyen a világ minden 
nemzete és népfaja számára, hogy ke-
zébe vehesse és élvezhesse mindenki, 
akiben van egy kis megértés emberi 
nagyság és szépség iránt. A Dr. med. 
Arrowsmith-t hatalmas alkotó képes-
ség és erő mellett sokrétű, mély tudás 
és olyan széles látókör hozta létre, 
amely messze felette áll a magános 
ember megszokott lehetőségeinek és 
kilátást nyujt az egész emberiség nagy 
probléma sorozataira. Dr. med. Arrows-
mith az elméleti és gyakorlati orvos-
tudomány könyve, végigvezet az orvos-
képzés rendszerének hibáitól a tudo-
mányos kutató munka nagy gátlásai-
hoz, hatalmasan nagyarányú kontu-
rokban tárva fel égy sok felé ágazó, 
de lényegében mégis egységes problé-
mát. 

Martin Arrowsmith annyi tőkével 
érkezik az egyetemre, amennyi épen 
csak, hogy elég lehet tanulmányai el-
végzésére; a kevés számú dollárnál na-
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gyobb kincse az a rajongó lelkesedés, 
amellyel nekiveti magát a tudomá-
nyoknak, hogy dühös lendülettel törje 
át magát a könyvek rengetegén és a 
laboratoriumok útvesztőin és megta-
nuljon mindent, ami tudományával 
összefügg. A tudományszomjas ifjú 
embert már tanulmányai első idejében 
keserves csalódások érik az egyete-
men; lassanként rájön arra, hogy az 
egyetem nem a tudományok felszen-
telt csarnoka, amint az ifjúi fantáziá-
jában élt, a tanárok nem a tudomány 
örökre eljegyzett mátkái és a diáktár-
saság sem tudományszomjas ifjú bu-
várok tömege. Hamar megérti, hogy 
a tanárok között két fő-típust talát; az 
egyik fajta kellemesen mosolyog, ele-
gánsan öltözködik és jól választja 
meg a barátait, hogy könnyen érvénye-
süljön, az ifjúságnak arról tart elő-
adást, hogy a törekvő fiatal orvosnak 
ügyesen kell érintkeznie a beteggel, 
apró fogásokkal kell fenntartania te-
kintélyét, rendelőjét elegánsan kell be-
rendeznie és feltétlenül be kell szerez-
nie egy villanygépet, amelyet semmire 
sem használhat, amely azonban impo-
zánsan zörög és szikrázik. A másik ta-
nárfajta a száraz könyvmolvé, aki be-
magoltat a diákkal ezernyi adatot, 
megjelölést és elnevezést, amelyekre 
tulajdonképpen semmi szükség sincs, 
mert minden kézikönyvben megtalál-
hatók. A diákoknak viszont nem az a 
céljuk, hogy minél több és minél ala-
posabb tudást szerezzenek, hanem az, 
hogy minél jobban és minél gyorsab-
ban letegyék vizsgáikat és megteremt-
senek maguknak valami olyan lehető-
séget, amelynek felhasználásával ha-
marosan megfelelő mennyiségű dollárt 
kereshetnek. Egyetlen egy igazán nagy 
tudós van az egyetemen, Gottlieb, az 
Amerikába ojtott német bakteriologus, 
ő tőle távol áll minden hiúság, min-
den siker és érvényesülési vágy, őt 
semmi más nem érdekli, mint a mun-
kája, amelybe egy egész életre bele-
temetkezett. Gottlieb azonban az egye-
temen nem tartozik a tekintélyek közé; 
nem ért a baseballhez és nem látni a 
rektor estélyein, az egyetem urai mo-
solyognak rajta, diákjai pedig hango-
san nevetnek félszeg alakján és réve-

dező tekintetén. Mikor azután tudo-
mányos érdemeinek érzetében kissé 
agressziv lesz és megpróbálja hirdetni 
az igazi tudósnevelés elveit, egy-ket-
tőre elveszti katedráját is és az ifjú 
Martin Arrowsmith, aki egyetlen örök 
ideálját látta benne, csalódottan és 
fájdalmasan bámul utána. 

Arrowsmith még sok csalódáson 
vergődik át, amíg kezébe adják orvosi 
diplomáját. Elmúlik a kórházi gyakor-
lat esztendeje is, amely valóban a ta-
nulás és tapasztalás korszaka; a fiatal 
doktor, aki közben már meg is nő-
sült, feleségével egy vidéki kisvárosba 
költözik és orvosi gyakorlatot kezd. 
Itt is sok mindent másként talál, mint 
ahogy előre elképzelte; rájön arra, 
hogy érvényesülése, tekintélye nem tu-
dásának az értékétől függ, hanem 
attól, hogy tud-e ügyesen forgolódni 
a polgármester lánya körül, kitesz-e 
magáért a vadászaton és nem kerül-e 
ellenséges viszonyba a gyógyszerész-
szel, aki haszontalan kontár és meg-
mérgezi pácienseit, a pékkel, a fűsze-
ressel és az utcaseprővel, csodálkozva 
látja, hogy amikor hibát követ el, jó 
nevet szerez magának, de amikor min-
den erejét megfeszítve, teljes tudásá-
val küzd egy veszedelemben forgó em-
beri életért, egész tekintélyét és jövő-
jét tönkreteszi. 

Arrowsmith újabb családósok után 
tovább vándorol. Hatósági orvos lesz 
egy nagyobb városban; itt azután ki-
derül, hogy a hatósági orvos ideálja 
nem ő, aki komoly tudományos meg-
fontolások alapján teszi meg intézke-
déseit a közegészség védelmére, hanem 
főnöke, aki nevetségesen ostoba ver-
sekbe szedi a higiénia szabályait, nép-
gyűléseket, meetingeket és propáganda 
napokat rendez, higiénikus énekkaro-
kat alakít, egyszóval demagóg a javá-
ból, orvosi diplomával. Arrohsmith-t 
egy-kettőre le istenítik a különböző 
érdekeltségek, amelyeknek érdekeivel 
ellenkeznének higiénikus rendszabá-
lyai. Tovább megy és egy magánkór-
házba kerül, ahol a laboratoriumot 
vezeti. Hivatalos óráin kívül, magán-
szórakozásból, lefolytat egy kísérlet-
sorozatot, amely már régen érdekelte 
és amely meglehetősen érdekes ered-
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ményekkel jár; főnökei azonban egy-
általán nem örülnek ennek a magán-
kutatásnak, amely szerintük a prakti-
kus munka rovására megy. Szeren-
csére a sikeres munka újra összekötte-
tésbe hozza Arrowsmith-t régi pro-
fesszorával, Gottliebbel, aki Nevvyork-
ban él egy milliárdos által alapított, 
nagyszabású tudományos kutató inté-
zetben és annak egyik büszkesége. 
Gottlieb magához hívja Arrowsmith-t, 
aki régi professzora mellett kap egy 
csöndes kis laboratoriumot és rendes 
fizetést; egyetlen kötelessége az, hogy 
sok más tudós között önállóan, kedve 
és belátása szerint folytasson valami-
lyen irányban biologiai kutató mun-
kát. 

A tudományos intézetben is arra kell 
rájönnünk, hogy itt sem megy min-
den ideális rendben. Az intézet veze-
tői és legbefolyásosabb tagjai olyan 
emberek, akik ügyesen tudnak kama-
toztatni kis tudományos eredményeket, 
akik tudnak gyakran és feltünő mó-
don szerepelni a nyilvánosság előtt, 
akik egy kis reklámért és sikerért ha-
bozás nélkül kockáztatják sok eszten-
dei munka eredményét és kirángatják 
a világ elé a félig kész, kellően ki nem 
dolgozott, nem ellenőrzött és nem ki-
próbált új adatokat, hogy maguknak 
és az intézetnek dicsőséget szerezze-
nek vele. A reklámemberek között 
csak egy-két igazi tudós él, Gottlieb 
professzorhoz hasonló elvadult, zár-
kózott, szakállas emberek, akik elte-
metkeznek laboratoriumukban és na-
ponta húsz órán át gyötrődnek lom-
bikjaik között. Martin lassanként ezek 
közé kerül; hosszú munka után vélet-
lenül nyilik meg előtte valami homá-
lyos rés egy ismeretlen probléma ol-
dalán és minden testi és szellemi ere-
jét megfeszítve indul a probléma fel-
kutatására. Hónapszámra, évszámra, 
napról-napra a laboratóriumban vir-
rad rá a hajnal, testét félholttá sanyar-
gatja, agya folytonos túlfütött izga-
lomban dolgozik, az idegbajnak min-
den válfaja meglepi és gyötri szerve-
zetét, de közben kibontakozik előtte 
egy nagy felfedezés, egy új bacillus 
fajta, amelynek az a különös tulaj-
donsága, hogy megemészti, elpusztítja 

különböző betegségek bacillusait. Végre, 
mikor munkájának konkrét eredmé-
nyéről beszélhet és a fiatal tudós lel-
két, ha nem is épen elbizakodottság, 
de valami mámor, öntudat és büszke-
ség tölti el, kezébe adják egy francia 
tudományos folyóirat legújabb számát, 
amelyben egy francia kutató beszámol 
az övéivel teljesen egyező kutatások-
ról és eredményekről. 

Arrowsmith ennek a csapásnak fáj-
dalmában lesz igazi kutató tudóssá. 
Nem esik kétségbe, mély fájdalma fe-
lett is úrrá tud lenni és folytatja mun-
káját, amelynek eredményei pedig 
másnak a nevéhez fűződnek. Felku-
tatja a pestis ellen-bacillusát és elké-
szíti a pestis szérumát. A véletlen al-
kalmat ad a szérum kipróbálására; 
egy százezer lakósú szigeten ugyanis 
kitör a pestis-járvány. Gottlieb a szi-
getre küldi Arrowsmith t azzal az uta-
sítással, hogy a lakosság felét oltsa 
be új szerével, a másik felét ne oltsa 
be; így azután kétségbevonhatatlan, 
konkrét eredményt fognak kapni, 
amely pontosan meghatározza a szé-
rum használhatóságát és tudományos 
jelentőségét. Arrowsmith-t erre a ve-
szedelmes útra elkíséri a felesége is, 
aki önfeláldozóan szereti. A szigeten 
rettentő a pusztulás, az emberek ra-
kásra hullanak és könyörögve, csapa-
tostul jönnek a szérumért. A sziget 
kormányzója, az ottani orvosok és a 
hatóságok vezetői felháborodva fogad-
ják Arrowsmith tervét, hogy csak a 
lakosság egyik felén hajlandó segíteni. 
Mindenki ellene fordul és minden ol-
dalról megrohanják, de Martin Arrow-
smith szilárdan áll a helyén és hozzá-
fog terve megvalósításához. Közben 
azonban a pestis elragadja feleségét, 
még pedig olyan körülmények között, 
hogy Arrowsmith bizonyos mértékben 
lelkiismeretfurdalást érez; más lelki 
problémák is elfoglalják, idegei fel-
mondják a szolgálatot és elcsüggedve, 
elkeseredve nyugszik bele abba, hogy 
a szigetnek minden lakósát beoltja 
szérumával. A pestis megszünik, de a 
szérum szigorúan tudományos szem-
pontból kipróbálatlan marad; min-
denkinek jogában áll azt vitatni, hogy 
a járvány magától is megszünt volna 



és Martin adatai nem elegendők a 
kérdés eldöntésére. 

Arrowsmith visszatér Newyorkba, 
ahol nagy diadal-zajjal fogadják; in-
tézetének vezetői a tökéletlen adatok 
alapján is sietnek nagy diadal-lármát 
csapni és Arrowsmith-t intézetük dicső-
ségére, világhírű hőssé avatják. Az 
ünneplés és a csodálat hullámai szinte 
elborítják, egy kicsit meg is zavarják. 
Végül férje lesz egy szép és gazdag 
asszonynak, aki egy gyermeket is hoz 
neki a világra. Az asszony, a gyerek, 
a megváltozott életkörülmények azon-
ban mindjobban elvonják laborató-
riumától és Arrowsmith visszavágyik 
régi, testet-lelket igénybevevő munká-
jához. Mikor azután újra megnyílik 
előtte egy új ösvény a biologia nagy 
kérdéseinek labirintusában, ott hagyja 
feleségét, gyermekét, gazdagságát, ott 
hagyja a híres kutató intézetet is, 
amelyben folytonosan idő előtti ered-
ményekért, világgá kürtölhető szenzá-
ciókért zaklatják, beveszi magát egy 
őserdőbe, ahol magának kell tüzet 
raknia és ruhát mosnia, ahol azonban 
csak épen aludnia kell három-négy 
órát és házimunkákat kell végeznie, a 
többi időt mind kutató munkával tölt-
heti. A regény ott végződik, hogy egy 
este mindenki nyugodtan jár szóra-
kozása, munkája, összeköttetések szer-
zése, vagy reklámcikkek írása után, 
Arrowsmith azonban egy vegyész ba-
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rátjávai benn ül erdei kunyhójában 
és elmélkedik. Az előttük álló kísérlet 
sorozatot két-három év alatt talán le-
folytatják, ha minden jól megy to-
vább. A végén talán csakugyan rábuk-
kannak valamire, de talán nem; való-
színűleg semmit sem találnak. 

A Dr. med. Arrowsmith nagysza-
bású és nagy mű; olvasójának ad né-
hány mesterien megrajzolt, világiro-
dalmi mértékkel mérve is csodálato-
san plasztikus, majdnem tökéletes 
figurát, sok közvetlen emberiességet 
és végül áttekintést egy olyan világ fe-
lett, amely tőlünk, átlag olvasóktól na-
gyon távol esik, elénk állítja a tudo-
mányos kutatómunka és a gyakorlati 
tudomány világát. Felvonultatja az ál-
tudósok légióját és az igazi tudósok 
szürke kis csoportját, megismerteti ve-
lünk a tudós laboratóriumának lázas, 
izgalmas életét, az igazi kutatás végte-
len aprólékosságát, nehézségét és ve-
szedelmét és az önfeláldozó, tisztán 
szellemi alkotó elemekből álló hősies-
séget, amely a laboratóriumok kevés-
számú hivatottjának lelkét kitölti. 
Olyan könyv ez, amelyet rajongó mo-
hósággal olvas végig az ember és 
amelynek utolsó lapját betéve úgy 
érzi, hogy sok mindent megismert és 
megértett az elmult órákban, hogy a 
lelke gazdagabbá és értékesebbé vált 
valamivel, ami talán örökké meg fog 
maradni benne. Thury Lajos. 


