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A Z ÚJ K I S F A L U D Y S T Á K . 
I r ta : Marék Antal. 

A Kisfaludy Társaság gróf Bethlen Istvánt, Kállay 
Miklóst, Márai Sándort és Szekfű Gyulát tagjai sorába 
választotta. Megrajzoltuk itt az új tagok arcképét, de nem 
tartottuk ildomosnak a portrék közé e folyóiratban, Kállay 
Miklósét is bevenni, a Napkelet amugyis teljes egészében vissza-
sugározza egy tisztább világ után vágyódó és küzdő szellemiségét. 

G r ó f B e t h l e n I s t v á n . 
A z IRÓ zavartan áll szemben a politikussal. Hol a határ, ahol a politika 

és irodalom találkozik s e határvonalon hol a helye Bethlen István 
grófnak? Az irodalom a mindennapi élet örök reflexiója, természetes 

tehát, hogy a hétköznapi élet menetével szerves kapcsolata van. A politika 
a nemzet jólétét, védelmét szolgálja s alkotásaival vagy tévedéseivel deter-
minálja sorsát s kiszabja helyét a történelemben. A politika mindenkor 
megszabta az egyén életét, boldogságát vagy boldogtalanságát, jólétét 
vagy szegénységét, tunyaságát vagy szellemi ébredését. A Bach-korszak 
politikai hóhérmunkájára az írók érzékeny lelke jajdul fel s még közelebb, 
a kisebbségek fájdalmas, de rendeltetéssel bíró sorsára a földből szempillantás 
alatt kinőtt új írói kar emlékezteti állandóan az elszakadt magyarokat. 

Cromwell, Disraeli, Bismark, Metternich, Széchenyi és Deák hírneve 
és jelentősége époly nagy s felejthetetlen, mint Dickensé, Byroné, Goetheé, 
Heineé, Vörösmartyé és Aranyé. A kort ármányaival, hódításaival, veresé-
geivel primaeren a politikusok irányították. Az írók legtöbbnyire a reflexiók 
kissé szánalmas és kevéssé jelentős megtételére szorítkoztak. Irók ritkán 
érték be a politikusokat s még ritkábban előzték meg őket. A politikus el-
tünhetett hosszabb és rövidebb közszereplés után a színről, felelőssége lefejez-
tetésével vagy lemondásával megszűnt. Az író felelőssége időálló volt minden-
kor s az író utolsó lehelletéig tartott. Itt írjuk le azt a plusst, az író javára, 
amellyel megelőzi a politikust s alkotása értékállóbb fémjelzést kap. 

Gróf Bethlen István olyan időben jött, amelynek borzalmait évek 
folyamán mindenki szívesen elfelejtette. Az elszabadult szenvedély vezéreket 
és fanatikus álmodókat dobott a közéletbe, az ország még apróbb darabokra 
hullott szét s mindent elhomályosított a megdermedt országtest felett sötétlő 
kaosz. Bethlen az európai szellem nagyságával és tekintélyével reprezentálta 
az országot határokon innen és határokon túl, a soproni felejthetetlen nép-
szavazás, a pengő stabilizálása s váratlanul, de jókor jött olasz barátság 
megannyi nagy tettével. E három fényes haditett rendes kerékvágásba 
zökkentette az országot. Ha aktív politikai működésének idején nem szólhat-
tunk jólétről vagy szociális kormányzásról, mégis élt és bizakodott a nemzet. 
Az angol munkanélküli Calaisban nyaraltatta munkanélküli segélyéből a 
családját s hetenként egyszer áthajózott a csatornán a pénzért, a kis agrár 
Magyarország munkanélkülije tengődött családjával egyetemben s egyre a 
felkelő napot kémlelte a vigasztalan horizonton. A nép megszokta évszá-
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zadokon keresztül a lemondást s ezen Bethlen sem tudott segíteni. Az a 
szellemiség, amelyben gróf Bethlen élt, távolabbi célok felé lelkendezett. 
Igy történhetett, hogy a szociális s belső munka háttérbe szorult s e téren 
kevés eredményről számolhatunk be. Ha Bethlen egy gazdag és hatalmas 
birodalom miniszterelnöke lett volna, nagy koncepciójú terveket tudott 
volna megvalósítani. Az árva országban elsikkadtak a lehetőségek, Bihar-
keresztesnél, Somoskőújfalunál és Murakereszturnái ellenséges talajon zárul 
a horizont. 

Hála a Kisfaludy Társaságnak, hogy ennyi ideig várt a beválasztással 
s legalább néhány esztendő távlatából megmérte és súlyosnak találta a 
politikus Bethlent. A Társaság soraiban olyan ember lépett, aki ma is az 
első vonalban van s tekintélyére nem vet árnyékot az elhagyott miniszter-
elnöki bársonyszék. Bethlen erényeivel és hibáival együtt politikus és európai 
szellem. Ha nem is értette meg jól a kor szavát — bizonyosan a kor nem szólt 
elég értelmesen s erőszakosan hozzá —, szándékában tisztességes, célkitűzései-
ben szélesvonalú s tetteiben következetes volt. Politikai és emberi tulajdon-
ságai mindenkor összhangban voltak egymással s mindenkor a tettrekész 
s örök figyelő embert reprezentálták. 

Az idő, amely kérlelhetetlenül zúgott el Bethlen feje felett, nem engedte 
meg, hogy a nemzet sorsát átfordítsa s a kor szociális igényeinek megfelelően 
átalakítsa. Ez Bethlen külön egyéni tragédiája. Túlságosan jószándékú 
ember volt ahhoz, hogy ne tervezte volna a reformokat, mikre évszázadok 
óta vár a magyarság, de a politikus tiszavirág élete meggátolta őt tervei 
keresztülvitelében. 

Bethlen kiváló szónoki képessége már közelebb hoz bennünket megvá-
lasztásának megértéséhez. Az a mód, amelyben Bethlen megszólal, tiszteletet 
parancsol s egészen kiváló s európai hírnevű államférfiaink stílusára emlé-
keztet. Díszes sort zár be egyelőre, Széchenyi, Deák, Andrássy gróf, Tisza 
István, Apponyi Albert nyomán. Külön politikai egyéniséget képvisel, 
ahogyan e díszes névsor mindegyike a maga tragikusan egyéni út ját járta. 
Bethlen nevéhez nem füződik oly mélyreható politikai változás, mint nemes 
és nagynevű elődeihez, de a forradalomtól meggyötört nemzet talpraállítása 
van olyan nagy eredmény, mint akár a nemzet megbékélése a királlyal, 
vagy a háború végzetes napjának diplomáciai előcsatározásai. Bethlen 
túlságosan bízott az időben s ez volt a tragédiája. Az idő teljesen új állam-
formát követelt s olyan mélyreható szociális változásokat, mikre a békebeli 
nagy Magyarország nem gondolt. Bethlen megcsinálta a konszolidációt, de 
ennek a konszolidációnak nem mindig a nemzet igazi erői látták hasznát, 
Bethlen tehetsége mellett is a régi rend és a fendális gondolat képviselője 
s azesetben, ha tágabb reformokra gondolt volna, nem képzelhető el, 
hogy a politikus s az ember ne került volna szembe egymással s a harcban 
ne bukott volna el valamelyik. Bethlen kemény és öntudatos egyénisége 
túlságosan értékálló és kijegecesedett ahhoz, hogy forradalmosítsa önmagát. 
Végeredményben méltán mint ennek az országnak egyik legkiválóbb szelleme 
került a Társaság tagjai közé, a többi jelen esetben nem is lényeges. 

M á r a i S á n d o r . 
Az őszinteség és bizonytalanság írója Márai. Az európai polgár kultúrája 

gőgösködik írásaiban s az a kiábrándultság, amely a hitehagyott kultúra 
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nyomában leselkedik. Kezdetben harc, gyors fegyverletétellel, később ijesztő 
őszinteség és a legvégén fájdalmas kiábrándulás. Irodalmi formában ez 
annyit jelent, hogy a kezdeti gyors lendület, sorsvállalás s a lírai elérzékenyülés 
nyomán túlhirtelen bekövetkezik a vallomás fájdalmas kényszere s e kettő 
drámai kiteljesedése nyomán a kiábrándulás hűvössége. Mire Márai tagja 
lett a Kisfaludy Társaságnak, írói pályájának zenitjére érkezett. Ez a pálya 
szemünk előtt született, egyéni műfajának őse az útleirás volt (Istenek 
nyomában) majd az Idegen emberek egyetlen véges regényén túl elérkezett 
a Féltékenyek bonyodalmaihoz. Itt megtorpant az író, a végső értelem egy-
szerre bizonytalanná tette a hangját és a sejtelem, amely teljes egészében 
megmutatkozott előtte, elrémítette az írót. Az út, amelyen elindult, ime a 
Féltékenyekben bezárult s most már nem marad más hátra, számára, mint 
új síkot nyitni lendülete előtt s bizonytalan időre búcsút venni mindattól, 
ami az író munka a legizgatóbb feladatát jelentette számára. 

Addig . . . számtalan művön keresztül nyugtalanságban tartotta lel-
künket. Ady forradalmosította a lírát, Márai a prózát. Olyan közvetlen 
történéseket, embereket vonultatott fel, írásaiban, aminőkkel irodalomban 
ritkán, de az életben annál gyakrabban találkoztunk. S még ezek az alakok 
éltek, mozdulataikban szinte filmszerű elevenséggel vonultak elénk, addig 
cselekedeteik túljutottak azokon a normákon, amelyekkel kicsiny életünk 
elhatárolva volt. Ez a különös história, amely a legtöbb Márai írást fémjelzi, 
nem azon a síkon mozog, amelyen íróinktól és az élettől megszoktuk, hanem 
valami egészen különös világban, amelynek törvényei nem azonosak a földi 
élet törvényeivel. 

A stílus eleganciája, a próza könnyed folyamatossága s fölényessége 
mellett nem csoda, ha merész régiókba kalandozott az író. Az antarktisi 
tá j halványan derengő csillagai alatt szánalmasan áll a magános ember. 
Márai hősét nem hevítik a régi ideológia eszményei, Márai hőse nem késztet 
bennünket lelkiismeretvizsgálatra és revízióra, Márai hőse mindenkinél 
egyedülibb és szánalmasabb. A kaland ott izzik mindegyikük lelke rostélyán, 
mint — az író szerint — az ember életének egyetlen valamirevaló eseménye. 
Bátorság kellett alkotásukhoz s különös lelki adottság elolvasásukhoz. Lám 
Askenási a Szigetben, milyen különös élet. Valami történik vele akkor, 
amikor a lélek nem eléggé rugalmas ahhoz, hogy elbírja a kalandot. Szána-
kozásunk növekszik szánalommá, mikor mezítelenül ott áll a sziget fájának 
dőlve s várja azokat, akik érte jönnek. 

Amit Márai eddig megírt, az mindenképpen az íróink első vonalába 
emelte őt. Programmja nincs s mégis, ahogyan végignézzük művei sorát, 
az európai ember grimaszát látjuk a könyvek mögött. Olykor azt kell tapasz-
talnunk, hogy magyar Bernard Shaw gyilkos iróniáját érezzük bőrünkön, 
ijedten kapunk arcunkhoz, amely az áruló jeleket felöltötte magára s a követ-
kező pillanatban mindent elárul rólunk. A hős a sokszor bejárt úton jön 
szembe velünk, a 7-es autóbuszon ül, vagy a 27-es villamoson s ijesztően 
közelünkbe fészkelődött s most . . . most . . . történik vele és velünk valami. 
Elindulunk, a hős felkel az ülésről, egy eddig ismeretlen érzés elkap bennünket 
is, valahol vár a kaland s egészen közel érkezünk a halálhoz. Ez a végső 
értelem mindig ott leselkedik minden Márai mű láthatárán. A shakespeari 
drámák hűvös levegőjét érezzük műveiben, a bölcsesség és a halál játékát 
s az élet és halál balga tusáját. 

Ha korunkról nem maradna semmi az utókorra, csak Márai összes 
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művei és ujságcikkei, a kései kor ránkismerne belőlük és sajnálkozva tünődne 
sorsunkon. A ma ideges rezzenéseit élethűen visszaadja az író s ha nem is 
ad semmi vigasztalót, a szellem tündöklése mindenkor kárpótol érte. 

Márai szemlélete európai, de konzekvenciája jellegzetesen magyar. 
Irásmodora fénylő és sziporkázó, gyönyörködtető és kiábrándító, melegét 
nem a bőr pórusaival észleljük, hanem egészen belül, a léleknek azon a titkos 
felületén, amelyről mi magunk is oly keveset tudunk. Egyszerre döbbenünk 
lelkünk titkolt szándékaira s ezzel a tragédia részeseivé leszünk. Az író minden-
napi életünk ismerős hangjait szólaltatja meg s mikor gyanútlanul bűv-
körébe kerülünk, ránkolvassa kicsinységünket, gyöngeségünket s esendő-
ségünket. S mindezt egy ragyogó szellem ötletszerű módszerével teszi. 

Márai a kor írója, ott a helye hát a Kisfaludy Társaságban. Út ja még 
messze visz s könyvei a meglepetést tartogatják számunkra. Ahogyan ez a 
kor is csupa meglepetés és ellentmondás. 

Mikor az író elérkezik a kiábránduláshoz, ez egyúttal nem jelenti azt, 
hogy most már kiesett azok sorából, akik egy jobb és emberibb életért harcol-
nak. Márai részesedése bonyolult ebből a munkából, mert írásaiban fel-
fedezhető erkölcsi érték kissé az erkölcstelenség paradoxonán keresztül, 
tehát indirekte érkezik el hozzánk. Senki se ijedjen meg ettől az erkölcstelen-
ségtől, mert átélése után vágya a tiszta emberiség után, ha lehet még erősebb 
és öntudatosabb. Bizonyos azonban, ha az előjelek nem csalnak, Márai 
elérkezik oda, ahol az életet megtisztultabbnak látja s érzékelteti. Márai 
kereszténysége, ha nem is jelentkezett eddig erőszakosan írásában, ott rejtőzik 
a lélek mélyén s irányítja az író mondanivalóját. S ez hovatovább minél 
hangosabban kell, hogy jelentkezzen, mert a világ, amelyet oly művésziesen 
és sokszor félelmetesen feltár Márai, mind bizonyosabban az emelkedett 
szellemiség és a hit felé halad. Ezen nem változtat az sem, hogy Spanyol-
országban Krisztus testekre lövöldöznek a vörösök. Az eszme túléli a puska-
lövést, a rombolást, új és új alakban életre kel s újra elfoglalja uralkodói 
székét az emberi lélek trónusán. Ezt megakadályozni senki sem tudja s az 
egyén, aki egyik részese a mindenségnek, nem tehet mást, mint engedel-
meskedik a parancsnak. S a parancs alól Márai sem kivétel. 

S z e k f ű G y u l a . 
Történetíró legtöbbször a megtörtént eseményeket regisztálja s csak 

egészen kivételes esetben lobbant fel forradalmat. Szekfű Gyula történetírása 
nem a régmult idők eseményeinek jó vagy rossz kommentálása, hanem örök 
kacérkodása a mával s örök aggódás a jövendő miatt. A mult csak olyan 
szempontokból érdekli, hogy megértse a mát s megerősítse bizakodását és 
elcsitítsa aggódásait. Az a történetíró, aki nagyszerű felkészültséggel újra 
meg újra átéli a történelmet, aki imádja a fa j tá já t s remegve gondol a szláv 
tenger közepén vergődő sorsára, aki megállapításaiban merész, de igazságos, 
kortársai elismerését, a fiatal nemzedék csodálatát váltja ki. Történetíró 
még nem gyakorolt olyan nagy hatást a fiatal nemzedékre, mint Szekfű. 
Pedig tudósok ritkán indítanak el forradalmat, kivált Szekfű Gyula korában. 
A tudós szemérmessége az ismeretek ijesztő élménye nyomán inkább elmélye-
désre késztet, mint harci riadóra. Az ismeretek még nem forradalmosították 
a kor közvéleményét, kivéve akkor, ha megjelenésük egybeesett a kor tör-
ténelmi áramlataival s támogatta vagy éppen ellenezte azokat. 
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Szekfű Gyula a száműzött Rákóczy c. munkája nyomán támadt vihar 
már sejttette azt a harcos egyéniséget, amely az igazság biztonságában a 
közvéleménnyel szembeszállt. Mást hirdetni, mint amit a nemzet jószán-
dékúan évszázadokon keresztül hitt, hálátlan feladat. Ilyen hadüzenet a leg-
teljesebb tudományos és szellemi felkészültséget igényli. E készültség Szekfű 
Gyulában maradéktalanul megvolt. Igy lett Szekfű egy nemzedék tanító-
mestere, tanítványai mesterük tudásbeli fölényének biztonságában megálla-
pitásait unos-untalan idézik s mint fellebezhetetlent a maguk hirdetett 
elveinek alátámasztására felhasználják. A név időközben jó csengésüvé 
vált s hatott ott is, ahol méltatlanul s ügyesen kiragadott részeket állítottak 
be állításaik és elveik igazolására. 

A nemzedékek sorsának s törekvéseinek ijesztő összefüggését megrázó 
erővel megírta s ezzel felelősségérzetét mérhetetlenül megnövelte. A szavak 
elevenen égnek lelkiismerete tisztítótüzében s hatnak akkor is, ha állításai 
merészségét idegenkedve fogadjuk. A szellem, amely ezeket a megállapításokat 
meggyőző erővel közli, nemcsak politikai, hanem kulturális és gazdasági, 
társadalompolitikai és művészi szempontból is képzett s az említett szem-
pontok figyelembevételével szemléli a magyar életet. Márpedig az élet in 
toto nem választható el egyes részektől, mert eredőiben minden megvan, 
ami a mai kultúréletet determinálja. 

Illuzió nem hamisítja meg szemléletét s bizonyos tekintetben pesz-
szimista. Pesszimizmusa azonban nem romboló, jól illik a kor hangulatához. 

Az egyént nem tudja elkülöníteni a tömegtől, mindent a nemzet szem-
pontjából figyel és ítél. Igy nem is kutatja egyéni álláspontjának helyességét 
sem, szeme előtt örökké az egyetemes nemzet egyetemes érdeke lebeg. 

A megváltozott világban elkerülhetetlen a történelem átértékelése. 
Ja j annak az átértékelésnek, amely a történelmi távlatban a halottak koporsói-
ban, az öreg házak bolthajtásos szobáiban és a letűnt kor áporodott levegőjé-
ben keresi a végrendeletet, amely méltatlanul hozzájuttassa az átértékelőt 
egy szellemi, politikai vagy vagyoni örökség igazoló irataihoz. A nemzedékek 
ismeretlen vérségi és szellemi rokonságban élnek egymással, haladásuk 
természetes folyománya a szellem megállíthatatlan evoluciójának. Ezt azon-
ban csak a korai felismerés és a józan bíráló hang siettetheti és segítheti elő. 

Az átértékelő csak tudományos alapon dolgozhat s merészsége vagy 
tévedése azesetben válik elfogadhatóvá, ha ezzel nemzete boldogulását szol-
gálja. Szekfű izzó magyarsága mellett elképzelhetetlen, hogy megállapítása 
ne az igazság és honszeretet jegyében szülessen. Másrészt az is valószinűtlen, 
hogy ezzel bármely politikai párt szolgálatába álljon. A történetíró zseni 
elképzelhetetlen valamilyen politikai párt szűk keretei között, mert túlnő 
azokon s egyetemes érdekeket szolgál. Célja eléréséhez nem kellenek sem 
szervezetek, sem tömegek, mert az Igazság megbűvölő ereje felvértezi őt 
a támadások ellen s ő maga gyüjt tömeget maga mögé. A történetíró a poli-
tikus rossz hírét új s tiszta fénybe vonja s a régi megbecsülés varázskörébe 
beállítja. Önös anyagi érdek nem füződik harcához s ez máris bizalmat kelt 
tanai irányában. 

Szekfű Gyula tanítása ellenzéki síkon mozog, mert úgy érzi, hogy az 
ország nem teljesíti kellő mértékben azt a kötelességét, amelyet az általános 
európai politikai helyzet s a szociális szükségszerűség kötelező erővel előír 
számára. Türelmetlen, mert a történelem elegendő példát nyujtott számára 
ahhoz, hogy népét féltse az elmulástól. Ez az aggódás kapcsolta össze műveiben 
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a nemzedékeket olyan vizuális formában, aminőben még kevés történet-
írónknak sikerült. «Az uralkodó politikai felfogással szemben konstatáltam» — 
mondja a Három nemzedék bevezetőjében keményen és katonásan. «Ezt a 
könyvet meg kellett írnom, — jelenti ki később. Csupa indulat lobog a szavak 
mögött, mik politikai művének alaphangját bátorrá és meggyőzővé teszik. 
S itt, elérkezünk a történetíró felelősségének kérdéséhez. A történetíró már 
nem tarthat bennünket egy politikai ideológia hazug ábrándjában. A mai 
idők súlya egészen más követelményekkel jelentkezik. A nemzetnek elesett-
ségében kell a legjobban szembenéznie önmagával. Most kell meglátnia a 
hibákat, melyek szomorú és méltatlan sorsra juttatták. Baj megállapítás 
nélkül a nemzet sohasem juthatna el az önrevízióhoz, amelyre pedig oly 
nagy szükség van. A magyarságra olyan szerep vár a Dunavölgyében, hogy 
szociális, kulturális és gazdasági szempontból felülemelkedjen a környező 
államok rendjén s országát úgy kiépítse, hogy az oda való vágyakozás ki 
ne pusztuljon az elszakadt testvérek lelkéből. Ehhez nem elég a jó szándék 
s a halogató politika. A gyógyulás csak úgy lehetséges, ha ráakadunk élet-
felfogásunk hibáira s orvosoljuk azokat. Szekfű őszinte történetírásában 
mindez megtörténik. A sor rajtunk van, hogy rendet teremtsünk portánkon. 

Szekfű műve tehát elsősorban ott bír jelentőséggel, ahol a ma életbe 
méllyül el. A kor vezető tényezői élnek még, tetteik még nem kerültek az 
örökkévalóság és az emberi humánum mérlegére, gőgjüket még nem törte 
porrá az é l e t . . . De tetteikre rávilágít Szekfű szelleme, megméri s megmondja, 
hogy a mult tapasztala alapján könnyűnek vagy nehéznek találta-e azokat. 
Szekfű személytelenül áll az események mögött, ítéletét nem befolyásolják 
kicsinyes szempontok, így hinni kell azok becsületességében s mértékálló-
ságában is. A történetíró számára pedig nem lehet nagyobb jutalmat elkép-
zelni sem, mint azt, hogy a jövő igazolja bírálatának helyességét s a nemzetnek 
haszna van a tanokból, melyeket meghirdetett. 

AZ ÖT ÁG. 

Mint az ujjak hasadnak el a tenyértől, 
hogy öt csúcsheggyel fejezzék be a kezet, 
úgy bomlott öt ágra törzsem kemény sudára, 
öt hajtásra úgy osztottam asszonyi lényem. 
Egy a gyermekeim felé nyúlt óvatosan, 
a másikba kapaszkodott a napi kötelesség, 
a harmadik a költészet elé alázkodott, 
a negyediket magához vonta az ég. 
Az utolsóra sebes szívem akasztottam 
és kitérdeltem vele az útra, a porba 
és csengettem reggel és csengettem este, 
hogy eltévedt lábod hozzám visszataláljon. 

Nagy Méda. 


