SZÉPIRODALOM.
Az érdemnek koszorú, a tehetségnek
buzdítás, a lelketlen kontárságnak visszariasztás kell.
Arany János.

Vezérszó helyett.
I.
A kritikának, e gyűlölve rettegett s rettegve tisztelt istennőnek, templomot építeni, oltárt emelni közöttünk, sohasem volt oly hasznos, sőt
szükséges, mint ma.
Ha végig szemléljük a magyar literatúra történetét, nem találunk
kort, m'ely a jelennel hasonlítható, nem évszakaszt, mely a vívó és küzdő
kor nevét oly méltán viselhetné, mint ez. Ma tanult és tanulatlan, művész
és kontár egyaránt vergődnek a halhatatlanság szent bérceihez, de az utat,
melyen oda juthatni, felette kevés i s m e r i . . . Vannak íróink, kik ha egy
történetecskét, mely legfeljebb is anekdotának volt alkalmas, dialógusba
szőve — mert nálunk a drámai formához ez elég — nyolc-kilenc íven
végighurcolhattak, shakespeari, calderoni elmét vélnek agyaikban lobogni.
Említsük-e a poetasterck hemzsegő seregét, ezeket a türelem ostromlóit,
ezeket a fülkínzó unalmas trubadúrokat ? Könyveink nagyobb részét ezek
foglalják el, azért van bonnök a szív és ész szavának oly ritkán helye.
S mindezek a legfellengőbb álmokban élnek s goethei, schilleri nagyság
bizodalmával kerengenek parányi köreikben. Embernek legfőbb boldogságát képzelet s álmok teszik s ha kit álmaiból vertek fel, az boldogsága
egéből hullott le ; hagynunk kellene tehát keresztényi kímélettel, hadd
álmodják végig az ily jámborok rövid életöket s hadd legyenek boldogok.
De ez álomboldogokat imádók, hirdetők, magasztalok veszik körül ; a
tévedések, a képzelmek kórjai elragadnak s egész csoportokat tántorítanak
a vad tudatlanság örvényebe, azalátt, hogy a valódi érdem félrevonulva
nem ismertetik vagy elfeledtetik — s ez vágja ketté a dolgot. Fel kell
vernünk ezen ál-Goethéket, ál-Schillereket álmaikból, hogy imádóik is
látni tanuljanak ; meg kell gyújtani a kritika szövétnekét. . .
Kritika kell közöttünk, meg nem kérlelhető ós kemény kritika, de
részrehajlatlan, de igazságos. Ki kell irtanunk a hizelkedés, a szolgai
csúszás lelkét ; ledöntenünk szobrait a bálványozásnak ; elrezzentenünk a
lelketlenséget ; kimutogatnunk egymás vétkeit . . . Ha mi barátainkat,
rokonainkat, mint eddig, csak ölelgetjük ; hitsorsosainkat csak dicsérgetjük ;
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nagyjainknak csak hízelkedünk, bókolunk; ellenségeinket csak üldözzük s
a jót bennök is elismerni nem tanuljuk s nem akarjuk ; ha rettegünk az
igazat nyilván kimondani, ha örökké csak mellékes tekintetek szolgarabjai
leszünk: úgy a tudományos haladásnak bízvást lemondhatunk még reményeiről is; úgy örök veszteglésben tespedezünk s kinai penész fogja elborítani, megemészteni nemzetiségünket, nyelvünket, tudományos létünket.
Bajza József.
II.
Mióta irodalom van, egyetlen nevezetesebb kritikus sem kerülte el
az illetlen élesség, a személyeskedés vádját, nem is fogja soha, sőt azt
tapasztaljuk, hogy akik legtöbbet beszélnek ellene, legtöbbször követik el.
Honnan ez ellenmondás, melyet mindennap tapasztalunk ? Részint onnan,
mert az önérdek és szenvedély csaknem észrevétlen módosítják elveinket
részint, mert bizonyos személyeskedés s illetlen élesség nélkül lehetetlen
az irodalmi és politikai vita, leginkább pedig onnan, mert a társadalmi
illem szabályait akarjuk kitűzni az irodalomban is . . . Nem tagadjuk, hogy
van irodalmi gentleman, de tagadjuk, hogy egy volna a társadalmival . . .
Minő élet volna az, ha mindenki jogosítva érezné magát, úton-útfélen,
társaskörben, szobánkban szemünkre hányni bűneinket, hibáinkat, gyöngeségeinket, minő igazságtalanság volna, némi haszontalan igazság kedvéért
feldúlni a magánviszonyok szentségét, minő bűn az őszinteség erényét a
korlátlan sértés jogává aljasítani, minő zsarnokság a szabadság nevében
tűrni és gyakorolni a legszenvédhetetlenebb szolgaságot. íme a társadalmi
becsület és illem fontossága ! Talán az egész csak külső erkölcsösség, de
forrása, véde, 'zománca a bensőnek, talán sokszor csak puszta formasággá
fajul, de mégis valami, legalább a be nem vallott erkölcstelenség adója
az erkölcsnek.
Vájjon ilynemű becsület ós illem érvényes-e az irodalomban és parlamentben is ? . . . Kinek jut eszébe parlamenti szónoktól, hírlapírótól,
kritikustól, szóval a közélet bírálóitól ilyesmit követelni ? Hiszen nekik
lehetetlen nem sérteni, пфш személyeskedni, mert egyes politikai, közigazgatási és írói személyeket kell támadniok ós vódniök s megnevezett
határozott tényeket venniök kiindulási pontúi. Hiszen nekik kötelességük
használni a közügynek, mi ritkán jár kíméletlenség s nagy kellemetlenségek nélkül. I t t többé nem lehet célunk, minél kellemesebbé tenni
magunkat s másokat is hasonlóra kötelezni, mint a magánéletben. A
különböző cél különböző utat jelöl ki, s másnemű jogokkal ruház föl.
Ami a magánviszonyok közt becsület ós illem, a közéletben hiba, bűn
lehet és viszont . . . Lehetünk-e gyöngédek, midőn épen a gúny fegyverét
kell használnunk ? Társaloghatunk-e gentleman módon, midőn a kímélet
és udvariasság épen azt fogják veszélyeztetni, aminek diadalát óhajtjuk,
midőn a tények már magokban goromba vádak s az okoskodás és következtetés oly sok esetben válik gyanúsítássá ? Angolország a gentlemanek
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hazája, mégie sajtója a legkíméletlenebb. Az angol társadalmi élet szigorúbb illemet követel és tart, mint a szárazföld akármely országa, mégis
közéleténél, divatozni kezdő fogalmaink szerint, nines valami durvább és
illetlenebb. Б fogalomzavar akarva vagy akaratlanul a szabad vélemény
jogát támadja meg. Gyöngédnek óhajtjátok a kritikust és gyöngévé teszitek, illedelmesnek, félénkké válik és gentlemanből szalonfecsegő lesz.
Mihelyt a vélemény szabadabb és jellemzőbb nyilatkozatait becsületsértő
durvaságoknak bélyegzitek, vagy száműztétek a kritikust az irodalomból,
vagy megrontottátok egész tehetségét. Az a lelkesülés, mely az eszmék
küzdelmében kifejlett rokon- ós ellenszenv hullámzásából veszi táplálékát,
elpárolog, kihűl ; az az önérzet és becsszomj, mely nem ismerhet más
korlátot, mint amilyen a helyzet sajátságáé, eltörpül, kialszik ; a vizsgálódás azon erélye, az előadás azon szépsége, melyeket a hangulat szabadsága nyújt s a tárgy természete parancsol, .összeomlik, semmivé lesz.
Bíráló helyett hízelgőt, szónok helyett udvaroncot fogtok teremteni, ha
ugyan oda tudnánk aljasodni, hogy sophismáitokat megszentelje a közvélemény.
A kritikusnak is, mint minden írónak, ha valóságos irodalmi müvet
akar teremteni, szüksége van bizonyos felindulásra, lelkesülésre, melyet
tárgyától vesz, s tárgyára sugároztat vissza. Ti e lelkesülést akarjátok
tőle elvenni, hogy üres konvencionális hangulatot erőltessetek reá. S miért,
hogy ne álarcoshassa le a nyegleséget, ne bélyegezhesse meg az erkölcstelen irányt, ne tehesse nevetségessé a tudatlanságot és gőgöt s mi egy
római imperatorral szemben is szabad volt, ne háborgathassa éles hangjával az ünnepelt írók diadalmenetét. Miért akarjátok csak a kritikust
korlátozni ? A politikai hírlapírót, a parlamenti szónokot, a történetírót
sem kellene felednetek. Állítsatok ide is főfelügyelőt, ki ne korlátozza
ugyán a szabad véleményt, de szigorúan ügyeljen *fel illemszabályaitok
megtartására, s meglássátok mi fog kikerülni. A modor korlátja szükségkép a vélemény korlátjává válik. Tacitus epés rágalmazó lesz, az angol
sajtó szemtelen pasquillrgyár, Macaulay durva sértegető, s müveik máglyára kerülnek.
A pártatlanság alatt nem lehet mást érteni, mint az igazság őszinte
ieresését s az ez alapon emelkedő erős meggyőződését. Tehetünk-e róla,
hogy meggyőződésünk egy s más ügynek vagy személynek kedvezőtlen,
hogy a közönség helyeslésével vagy hibáztatásával találkozik, liogy végre
az idő tévedéssé deríti ki azt, mit igaznak hittünk s igazsággá, mit a
közvélemény tévedésünknek képzelt ? Vizsgálódni, boncolni tehetségünk
szerint, lelkiismeretesen, kimondani meggyőződésünket jóhiszemben, ennyi
mindaz, mit egy írótól, kritikustól követelhetni. Ennyi az ő pártatlanság«
sem több sem kevesebb.
Mérték és alkalmazása többé vagy kevésbbé, de mindig elv a kritikai
lapoknál. Csak a francia irodalmat hozom fel például. A politikai lapok
•tárcái rendesen kritikai közlönyök is, de minő különbség az itt megjelenő
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bírálatok s a Revue Des Deux Mondes-ban közöltek közt, pedig elvben
nem mindig különböznek egymástól. A tárcák kritikusai, bár mértékök
nem ugyanaz, ritkán alkalmazzák a legmagasabb mértéket. A percek
benyomásai alatt írván, megelégszenek a nap szükségei szerint szolgálni
az Ízlést s inkább szellemdús kalauzok, mint szigorú bírók. A Revue
kritikusai már nyugodtabb helyzetüknél fogva is mélyebben igyekeznek
behatni a tárgyba, magasabb szempontból indulnak ki s magasabb mértéket alkalmaznak. H a figyelemmel kísérjük az európai irodalom legnevezetesebb kritikai közlönyeit, el kell ismernünk, hogy mérték és mérték
közt elvi különbség van, még akkor is, ha a tisztán aesthetikai elvek közt
kevés különbséget fedezhetünk fel. Valóban minden kritikai irányú lapnak
határozott mértékének kell lennie, melyhez ha num is legapróbb részletekig, de általában hü marad . . . Aztán nálunk e kérdés még fontosabb,
mint más irodalomban. Náhjnk a kritikának nincs tekintélye. Nem azt a
tekintélyt értem, mely hitet parancsol, hanem amely meghallgatást követel
s megvárja, hogy gondolkozzanak ítéletei fölött. A m i nemzetünkben megvan az a magában kitűnő tulajdon, hogy lelkesült, erélyes és tettre kész.
Általában a kétely nem igen bántja, sőt ösztönszerűleg őrizkedik tőle.
Valóban Európa Hamletjétől, Németországtól semmit sem tanult, s nem
is kívánatos, hogy e tekintetben tőlo tanuljon. De azért még sem ártana
neki egy kis kétely, egy kissé nagyobb adaga a boncoló szellemnek, nem
azért, hogy lelkesülését kioltsa, hanem hogy tisztábban lobogtathassa,
nem hogy erélyét megbénítsa, hanem hogy biztosabbá tegye. Amit a mi
nemzetünk elhisz, az el van hive, amit megszeret, az meg van szeretve,
legyen eszme, személy, könyv vagy intézmény, s n e m igen állhatja, ha
boncolni merészlik. Amint Bulwer a németet a kritikusok nemzetének
nevezte, szintoly joggal nevezhetni a magyart a lelkesülők nemzetének,
í g y a kérlelhetetlen vizsgálódáshoz általában nem csak hogy. nincs hajlamunk, mi tán még nem volna baj, de meglehetős ellenszenvvel is viseltetünk iránta. Ez már magában nagy nehézség arra nézve, hogy irodalmi
kritikánk a fenuebbi értelemben vett tekintélyhez juthasson. Ide j á r u l
még, hogy legolvasottabb irodalmi lapjaink hozzá szoktatták közönségünket az általánosságokhoz, a határozatlanhoz, a frázisok uralmához.
. . . Ön nevetségesnek és igazságtalannak találja, ha a szerkesztő azt
kívánja valamelyik kritikusától, hogy elveit s kritikusi mértékét így
vagy amúgy alkalmazza ez vagy amaz műre: én azt találnám nevetségesnek, lia a dolgozótárs kívánná a szerkesztőtől, hogy kiadjon olyast,
mit nem helyeselhet elv vagy forma, mérték vagy ítélet tekintetében. Jól
tudom, hogy a szerkesztő nem olvashat el minden művet, melyeket
kritikusai bírálnak. De ebből nem következik az, hogy semmi oly nemű
óvatossággal ne éljen, melyet lapjának iránya, következetessége nemcsak
megkíván, hanem épen parancsol. A szerkesztő először is nagyjában
ismeri az irodalom újabb termékeit, másodszor ismeri dolgozótársainak
erejét, gyöngeségét, fény- és árnyoldalait, tudja kiben, hol, mennyire bíz-

71

SZÉPIRODALOM.

hátik s a szerint a bírálandó könyveket s a szerint vizsgálja át a bírálatokat. Ha gyanúra lel okot, maga is utána néz mindig, de kivált oly
esetekben, melyek a rendkívüliek közé tartoznak. Például, ha egy híres
író legújabb művét valamelyik bíráló, mint általában nem sikerültet ítéli
el, vagy pedig egy egészen új író művét nagyon sikerültnek s több efféle,
a szerkesztő maga is megolvassa az illető művét s belátása szerint vagy
nem adja ki a bírálatot, vagy ha kiadja is, talál módot a netalán hibás
ítélet paralizálására. Egy szóval sem mondom, hogy a szerkesztő nem
adhat ki oly cikkeket is, melyek véleményével nem csak árnyalatokban,
mértékben, ítéletben, hanem még a legfőbb elvekben is ellenkeznek. Mindezt teheti, sőt tennie néha épen érdekében fekhetik, csak arról gondoskodjék, hogy lapjának iránya, elve, szóval mindaz, minek képviselője
kiván lenni, sérelmet ne szenvedjen . . . Ha a szerkesztő becsületesen
szolgálja programmját, mindent megtett, amit tennie kellett. De vajon
szolgálhatja-e azt becsületesen, ha olykor a másnemű véleményeknek is
tért nyit ? A tapasztalat igennel f e l e l . . . Ezer módja van annak, hogy az
ellenkező vélemények közlése mellett meg lehet őrizni a lap irányának
egységét egész a részletekig, a módszerben is bizonyos elveket, bizonyos
rendszert követve. Természetesen, hogy egy így szerkesztett lap nem
lehet sine cura s a szerkesztés valamivel több lesz, mint a bejövő kéziratokból téltul válogatva csak odaadni ezt azt a szedőnek. De úgy hiszem,
hogy az ily szerkesztést ön is épen oly kevéssé pártolja, mint én. Azt is
jól tudom, hogy a leggondosabban szerkesztett lapban is lehet találni
itt-ott nemcsak egyenetlenségeket, hanem következetlenségeket is, mert a
legkitűnőbb emberek is csak emberek s a betegségtől kezdve szórakozottságig egy csoport esetlegesség befolyása alatt állunk, s kivált egy új lapnak, míg megalakul, kerékvágásába zökken, a legtöbbször oly akadályokkal
kell küzdenie, melyeket a legnagyobb tehetség is alig győzhet le.
Gyulai

Pál.

L e n d v a i I s t v á n : F á k l y a f ü s t . 1913—1917. Budapest. 1918. 68 L
Táltos-kiadás. Ára 4 kor. 50 f.
Lendvai István fölbukkanó neve némi zajt ütött a kritikában. Főleg
az Új Nemzedék hivta föl rá a figyelmet. Lendvai ennek a bátorhangú
hetilapnak egyik buzgó munkatársa. Annyit már eleve kimondhatunk
róla, hogy nem vérbeli lírikus, de mindenesetre hozott valami esztétikai
novumot a költészetbe. A mondanivalójában és a hangjában egyéniség
nyilatkozik meg. Modern költő, — a szónak mai kritikánk használta értelmében — de nem lehet ráfogni sem Ady Endre, sem Babits Mihály
vagy másvalaki utánzását. Van benne ugyan itt-ott némi közeledés a
futuristákhoz, de ez csak olyan, mint a néhány Ady-féle szó («csodák»,
«döbbenetes», «poklok hegedőse» stb.) és az egyszer kicsendülő Babits-féle
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ritmus* (a Királyfi éjszakája
szemben Babits Danaidáival) : mindez
csak annál kirívóbbá teszi a tartalom eredetiségét.
Lendvai verseiből a legújabb időknek, a visszavonásokban őrlődő,
háborúban vérződő magyarságnak siráma szól. Ez a keserű magyarság
az Új világnézeti érték a Lendvai szavában. Nem a régi Adynak dekadens
lemondása ez : erő van benne, egy új, haladó nemzedék pozitív munkára
serkentő ereje. Végre egy háborús költő, aki nem üres harci riadót fúj
régi hangszerén, előszedve Petőfi szókészletét, mint a legtöbb anthologiákban szentesített, tehetségtelen Hazafiy-Veray János ; nem vonul vissza
nyugatra pislantó gőggel, a nemzetköziség diadalát várva és idegenül a
nagy világküzdelemben, hanem együtt vérzik a pusztuló magyarsággal és
siratja a fajtáját, de úgy, hogy magukra eszmélésre lázít vele, mikor a
«bús Tnrán»-ról, a «Turáni hajnalokéról beszél. Miért harcoltunk, miért
hullott a sok magyar vér ? — ez a tragikus kérdés mintegy a refrénje
Lendvai lázas verseinek. Vájjon csakugyan az «úri tempó kedvéért», ahogy
ő megfelel rá ? Az események, az ország területi integritásának veszélybe
jutása már most, 1918 november havában, rácáfoltak erre a feleletre. Egyébként nemcsak Lendvaira, hanem az egész úgynevezett világháborúban minden nemzet a sovinizmus paroxizmusában tombolt, csak épen mi állottunk
politikai és érzelmi orientálódás nélkül.-A háború elejének szalmalángja
sok naiv verselőt gyújtott lelkes, de értéktelen dalokra, egyedül Gyóni
Gézának sikerült föltámasztani a hatvanhét óta élmény híján szunnyadó
hazafias lírát, de nem a sablonok, hanem a nyugatos stílus hangján. A
Nyugat elhallgatott, mert egész világnézete ellenkezett a militarizmusok
világhatalmi mérkőzésével és mert a költészete egészen más régiókban
járt, semhogy a háború élményeit azon nyersen, naturalista földolgozásban kifejezhesse. A háború lelki diszpozíciói is el lanyhultak a békére
ш m vezető nehéz években ós ekkor kezdtek megszólalni a legigazabb ós
az irodalmi fejlődés színvonalán álló háborús versek: Kiss József elégiái,
a békevágy fortissimói Babits Mihálynál, Kosztolányi Dezső lágy melancholiájában a frontmögötti élet prózájának romantikája, Ady Endre belső
vergődései élet és halál vízióiban. Közben a futuristák nemzetközi életés művészet-programmja, stílus- és formaromboló radikalizmusa ütötte föl
fejét, végkép diszkreditálva minden «háborús vers »-et. Itt kapcsolódik
bele a Lendvai kötete a lírába.
Hozott egypár egyszerű vonalakban, de merészen odavetett «csataképet». írt balladát a halottakról, «magyar rapszódiák »-at, «csonka» éneket a magyar vidékről, esőben úszó bús tanyákról, vörösen futó éjszakákról, melyekben sárbaveszve álmodnak a kúriák. Két kép vonul végig külömböző hangulati variációkban a köteten : a becsületből harcoló magyar
katona és a «keserű» magyar vidék, melyet a «szőrösmellű Dél» jelképez,
aki a parasztharangok muzsikája közben tétlenül hasal a parton és kavicsokkal játszik. Kiemelkedik valamennyi közül az Altató-nak című vers :
a szerb hegyeken, Kárpátokban, Doberdón hulló magyarságnak elégiája,
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melynek főhatása épen abban a kontrasztban van, hogy az altatódal formájában, ringató szavakban, látszólagos rezignációban lázító tartalom
lüktet..
Lendvai fantáziája erősen hajlik a misztiknm felé. Irracionális, bizarr
képek, — «erdőkben dermedve lóg a hold aszott hullája» — homályosan
kibontakozó szimbolumok vonzzák — » álom testvér», «árnyék testvér»
— és keresi a primitívséget. Ez a misztikum ma általános tünet az irodalomban. A szellemi élet minden ága a romantika, az irracionális világnézet jegyében áll. A tudományos pozitivizmus ós a művészeti naturalizmus annak,idején a valóságnak, a lelki életnek legszélesebb körét hódította meg az irodalom számára. A «tudattalan» pszichológiájának előtérbe
nyomulásával viszont az ösztönök és a lelki misztikumok kultusza párhuzamos az irodalomban. Lendvai verseiben fárasztó és homályos marad
a sok misztikum, erőltetettnek érezzük a szuperlativnsokba dagadó,
bizarr képeket, babonás szimbólumokat. Valami ideges, érthetetlen szabadosság, rapszodikus izgalom, gondolatugrálás szalad végig az egész
•köteten, hajszolja az erős effektusokat és a komplikációs képzettársításokat («rőtszínű álom»). A vörös szín általában domináló képzet ezekben
a versekben.
Jellemző, hogy a szerelem hiányzik a kötetből. Férfias, zord, sőt
disszonáns zenéjű ez a költészet, kevés a melódiája, úgy, hogy alig tudunk
fölmelegedni mellette. A kifejezési készségben sok a kiforratlanság és"
bizonytalanság. Néha bántóan költőietlen mondatai vannak és a stílus
sem egységes : artisztikusan cizellált sorok és pattogó ritmus összevegyülnek ízléstelen hangokkal — a «hastáncosnők lotyogó köldöke» — és a
szabad vers könnyen lecsusszan a prózába. Határozatlanságban folyik
szét legtöbb kompoziciója és némely témája oly hosszúra nyúlik, mint a
Szép Ernő-féle versek csurgó méze.
Kétségtelen azonban, hogy Lendvai verskötete méltán vonhatja magára a történeti szempontokat néző kritika figyelmét.
—
b —

Z e m p l é n i Á r p á d : V a s f ő é s í m e . Vogul rege. A M. T. Akadémia
gróf Nádasdv-féle elbeszélő költemény pályázatán 100 arannyal jutalmazott
pályamű. Budapest. 1918. 30 1. A szerző kiadása. Franklin-nyomda.
Különnyomat a Budapesti Szemléből: 1918. évf. okt. fűz. 99—128. 1.
A Turáni dalok kedvelt költője immár másodízben nyerte el az akadémiai Nádasdy-jutalmat. Pár éve A kalapács című költői elbeszélése részesült e jutalomban. Ez a műve két eddai ének nyomán készült, de máiebben is az északi hitregét összekapcsolta a hozzánk közelebb álló finnugor ősi világgal. Tisztán ez utóbbiból merítette a tárgyat a KisfaludyTársaságtól megjutalmazott Bosszú című kiseposzában, mely — mint ismeretes — a Munkeszi Hadisten című osztyák hősi ének földolgozása.
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Szóban forgó legújabb nagyobb költői elbeszélésében szintén a finn-ugor
ösköltészet egyik termékét dolgozta föl, mely a Munkácsi Bernát közzétette Vogul Népköltési Gyűjtemény-ben
(II. k. 1892. 294—310. 1.) a
Kaltes-leány nászregéje cimen olvasható.
Már e többszörösen megnyilvánuló tárgyválasztás magában véve is
figyelmet érdemel. Költőink közül ugyanis Zempléni Árpád ismerte föl
először azt, hogy a velünk rokon finn-ugor népek költészetében, különösen az újabban közzétett Munkácsi- és Pápay Károly-féle vogul és
osztyák népköltési szövegkiadásokban mennyi kiaknázható értékes költői
anyag rejlik. Zempléni a Keletre magyar című — hogy úgy mondjam —
programmversében elvül hirdeti, hogy ne fussunk az árja faj s a nyugati
divatok után, hanem testvéreink közt napkeleten keressünk barátot. Ha
e túlzó turáni elvet' nem valljuk is magunkénak, annyi bizonyos, hogy
keleti rokonainknak költészete termékenyítő hatással lehet saját költészetünkre, amint éppen Zempléni példája is mutatja.
A Vasfö és íme alapjául szolgáló vogul rege a népköltési termékeknek nem éppen a javából való. Prózai alakú előadásában van ugyan sok?
üde szín és költői szólás, de a kis elbeszélés csaknem minden lélektani
motívum nélkül szűkölködik, s olyannyira naiv, s még a mesevilág körében is oly szokatlan nagy mértékben van telítve bizarr elemekkel
(csupa igézet ós varázslatos kaland az egész meséje), hogy szinte merészségnek látszik modern költő részéről ily anyag földolgozására vállalkozni. Annál inkább méltányolhatni Zempléni kiváló költői tehetségét»
melynél fogva sikerült neki a gyarló kis vogul rege nyomán szép ós
érdekkeltő költői elbeszélést alkotnia. A hivatalos bírálat (Akad. Értesítő
1918. évf. 244. 1.) azt mondja ugyan, hogy a magyarság lelki világától
távol álló vogul rege magát a költőt is hidegen hagyja, aki nem írt
igazán kiváló művet, mely fogva tartaná az olvasó lelkét. Hogy a költőt
magát is hidegen hagyta volna tárgya, kötve hiszem. De az igaz, hogy
Zempléni műve nem a mi világunknak megfelelő tárgykörből való ós
nem lélektani szálakból szőtt, érdekfeszítő költői elbeszélés. Ámde ne támasszunk irányában túlzó kívánalmakat s ne tekintsük olyan műnek,
aminőnek bizonyára szerzője sem szánta. Mint egy naiv vogul regének
ugyancsak naiv hangú földolgozása határozottan élvezetes ós érdeket is
keltő olvasmány. Mindjárt a mű elején a költő oly ügyesen bele tud ringatni bennünket a mesevilágba, hol «való a lehetetlen, hihető a hihetetlen», hogy képzeletünk szárnyán könnyen lelkünk elé tudjuk idézni még
a szertelen varázslati részleteket is, s a mesei hangulatban szinte várjuk
az egyre jobban fokozódó fejleményeket. Ugy gondolom, a legtöbb olvasó
lelkében, aki nem. ismeri a vogul regét s nem végez tudós elemzéseket,
ez a mesei hangulat és beleérzés s a nyomán kelő érdeklődés még inkább
végbemehet.
Költőnk a vogul rege mesevázlatáu egy lényegtelen epizód beleszövésén kívül mitsem változtatott. De habár ekként műve lelemény dolgában
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szegényes, annál jobban kidomborodik benne az az alapeszme, hogy az
igazi szerelem nem riad vissza semmi akadálytól, míg csak célját el nem
éri. A szerelmi versenypályán egymásra tóduló sokféle fantasztikus elem
ós a varázslati kalandok sokkal színesebben vannak benne föltüntetve,
mint az eredeti regében. Emellett szerkezetileg is tagoltabb s így világosabb az eredetinél.
Fő ereje azonban Zempléninek a mindvégig eleven, szemléletes és
üdehangú költői előadásban van. Nemcsak az ősi népszokások hü rajza,
hanem a naiv és mindenben tárgyhoz illő költői szólások pazar és találó
alkalmazása is azt mutatja, hogy igen beható tanulmány tárgyává tette
különösen a vogul népköltési gyűjteménynek életképeket tartalmazó kötetét.
Verselő technikája meg éppen mesterinek mondható. Műve a Kalevala ősi versformájában van írva, közben-közben kurtább sorokkal tarkítva, az egyhangúság elkerülése végett. A pattogós ritmust még fokozza
a több sorban alkalmazott betűrím. Már ez a gyorsütemű versforma is
közrehat abban, hogy az egész elbeszélés nagyon élénk és lendületes.
ZOLTVÁNY

IRÉN.

T a r c z a i G y ö r g y : V i t u s m e s t e r á l m a . Begény. Budapest. 1918.
440 1. A Szent-István-Társulat kiadása. Ara 8 kor.
A művészet és a tudomány benső összhangja seholsem lehetőbb és
kívánatosabb, mint a történeti regény műfajában. Az ilynemű művek
meséjének magva mindig olyan természetű, hogy csak szakértelemmel
kiválasztott talajba vethető el, mert különben satnya növényt ereszt, vagy
talán ki sem kel, hiába süt rá a költői képzelet meleg verőfénye. S minthogy a körültekintő, józan gazdálkodás elve a művészet világában is megszívlelendő törvény — Sok siker és még több kudarc bizonyítja ezt —, csak
helyeselnünk lehet, ha a művész igyekszik megmaradni azon a területen,
melyet a tudomány tisztes eszközeivel legsikeresebben megmunkált ihletének termő magvai számára. Nagy ritkaság az olyan talaj, mely egyaránt
alkalmas volna mindenfajta növényzet számára s bizony holmi exótikus
sokféleség hajszolása helyett jobb kinek-kinek megbecsülnie és módszeresen
kihasználni^ azt a területet, melyen tehetsége legotthonosabb. Az egyetemes lángész egy-egy kivételes csodáját nem számítva, mindenik művészetben — a költészetben is — a specialisták útja vezet immár legegyenesebben a belső sikernek arra a magaslatára, ameddig az illető
művész egyéni képessége egyáltalán eljuthat.
A letűnt idők folyvást növekvő birodalma is bizonyára elég tágas
mező ahhoz, hogy a regényíró élete fogytáig kutathasson hozzáférhető és
felhasználható új meg új kincsek után. Sőt mélyreható, komoly sikerű
búvárkodás hova-tovább itt is csak akkor remélhető, ha az író a múlt
óriási területén nem ötletszerűen kalandozik, hanem kiválaszt magának
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kisebb-nagyobb korszakot vagy a régi élet nyilvaníliásainak egyik-másik
ágát, mert csak igy végezhet a tervbe vett művészeti alkotások számára
igazán tüzetes előmunkálatot. Az írónak lehetőleg hosszú időn át mintegy
benne kell élnie azon emlékek légkörében, melyeknek alapján egy elmúlt
világot akar romjaiból a művészet hatalmával új életre föltámasztani.
A történeti regényírók leggyakoribb és legtermészetesebb erőforrásait
tehát vagy a szülőföld, illetőleg a lakóhely döntő benyomásai táplálják
(Jósika és Kemény erdélyi tárgyú művei, Baksay: Dáma, Gárdonyi: Egri
csillagok), vagy a múlt iránti érzéket önkéntelenül is fejlesztő különleges
élethivatás.
Tarczai Györgyről elmondhatni, hogy neki mind a két erőforrás rendelkezésére áll történeti tárgyú szépirodalmi műveinek megalkotásában.
Tarczai írói érdeklődése hazai múltunknak főként művelődési oldalára,
még pontosabban szólva : művészettörténeti szempontjaira irányul, még
pedig első sorban Felsőmagyarországra (a Szepességre), ahol született 'és
fővárosunkra, ahol lakik ; de a magyar műtörténelem írónk számára nem
csupán a költői ihlet alkalmi forrásaként szerepel, hanem ez egyúttal az
ő élethivatásul választott buzgó tudományos kutatásainak állandó tárgya.
Tarczai György a költő ós Divald Kornél a műtörténész nem hiába egy
személy : kétféle működésében is világosan látni lehet a közös tőből fogant
két testvérhajtást : régészeti búvárkodásában művészeti fogékonyságát
elégíti ki, viszont költői termékei talán túlságosan is hozzá vannak építve
az ő beható történeti kutatásainak eredményeihez. Legújabb — s eleddig
legnagyobb szabású — regényének," a Vitus mester álmá-пак eszmecsiráira is körülbelül rá lehet ismerni a szerző egyik tudományos munkájában : a Budapest művészeté-ben a török hódoltság előtt. Ebben mondja
(91 1.), hogy «mihelyt elpusztúlt műemlékeink tekintélyes számáról
szerzünk bizonyságot, józan ésszel lehetetlen kételkednünk abban, hogy
hazánkban ezeknek megfelelő virágzó művészi élet is volt» : s mostani
regényének első — sikerültebb — fele csakugyan erről iparkodik bennünket meggyőzni azon tudományos kutatások alapján, melyeket épen
szerzőnk végzett régi műemlékeinkre vonatkozólag. Ugyancsak a föntebb
említett könyvében (150 1.) szól «érdeme szerint máig sem méltatott
fafaragásunk»-ról : nos, ezt a mulasztást teszi jóvá ő maga, hiszen mostani
regényének lényege is épen a fafaragó művészet virágkorának grandiózus
korrajza, azonkívül e regény készültével egyidejűleg tudományos téren is
közölt részletes tanulmányt e tárgy magyarországi történetéből (A bárt fai
Szent Egyed-templom)
s ebben az értekezésben is találkozunk a regény
hősének (Stószi Víd) és egypár mellókalakjának (István mester, János
Albert lengyel királyfi) nevével.
Annyi bizonyos, hogy a jó történeti regényhez elengedhetetlenül
szükséges «históriai hitel» Tarczai e müvében bőségesen megvan. A mese
a XV. század végső három és a XVI. század első három évtizedét öleli fel.
Terjedelmileg két pontosan egyenlő félre oszlik a regény, de a tárgyalt
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időtartam szempontjából nagyon aránytalan ez a felosztás, mert a hat
évtizednyi időszakból mindössze öt-hat év esik az I. részre. Ennek az
aránytalanságnak az az oka, hogy csak ennek az öt-hat esztendőnek a
meséje történik Magyarországon, a többi Krakóban és Nürnbergben, a
lelkes magyar szerző azonban a hazai vonatkozású rövid néhány évnek
akkora teret akart szentelni, mint a tízszer olyan hosszú külföldi folytatásnak. Szívesen meg is bocsátjuk ezt az aránytalánságot, mert a regény
első része a másodiknál jóval sikerültebb s ránk nézve érdekes ós tanulságos korrajz. Egész csomó ismert történeti személy tünedezik fel a
háttérben : Mátyás király, Szapolyai István, Temesvári Pelbárt, Regiomontanus, Karai László prépost, Beckensloer János egri püspök, Thurzó
János krakói főbíró, Galeotto ; egy pár fontosabb történeti esemény :
Mátyás boroszlói sikeres hadjárata, Szabács megvétele, a délmagyarországi török beütés stb. Az egész munka a legértékesebb része ez a háttér :
a Mátyás korabeli művészeti és mesterségi élet jól sikerűit rajza. Megelevenednek előttünk : a királyi udvarnak mindinkább olasz hatás alá kerülő
művészeti ós erkölcsi jellege, a céhek ágazatai, a társas összejövetelek,
nyilvános parádék, a polgárság közt terjedő önző jólét stb., különösen
pedig az egyházi élet alkalmai, szertartásai ós szenthelyei. Amit szerzőnk
Buda középkori templomairól, e templomok fafaragású művészies oltárairól,
a fafaragó művészet technikájáról, szépségéről, kapós voltáról, a fafaragó
mesterek áhítatos, nagyratörő, élő minták után dolgozó, finom történeti
becsű szerepéről elmond : mindabban hosszú esztendők fáradhatatlan régészeti tanulmányainak szemléletes értékesítését élvezzük. A fafaragásra
vonatkozó szabatos képek a regény I I . részében is folytatódnak, mert
hiszen a regény egész cselekvénye egy fafaragó művész alakja köré, Stószi
Víd (németesen Veit Stoss) köré csoportosul. Ezzel kapcsolatban kell
rátérnünk a mű fogyatékosságaira.
A hű korrajzi háttér a történeti regénynek szükséges alkotórésze, de
magában véve még nem regény, csak arravaló, hogy élő és cselekvő emberi
jellemeket segítsen kidomborítani és megértetni. A háttér megrajzolásában
kötve van az író az egykorú adatokhoz, de a főbb személyek jellemzésében
sohasem a történeti ad hoc adatoké a döntő szó, hanem az emberi lélektan
örökérvényű törvényeié. Ezért ajánlatosabb a történeti regény főhőséül
képzeleti alakot szerepeltetni, mert így a gondos korrajzi háttér úgyis
teljes illúziót nyújt a cselekvény reális volta iránt, viszont a legfontosabb
és legnehezebb feladat terén, a főszemély vagy főszemélyek művészi
életrekeltésében az író munkáját nem nehezítik meg még inkább holmi
ránk maradt kényes és lélektanilag sokszor alig megfejthető adatok. Ezt
a nehézséget Eötvös József is érezte s ő a történeti hűség mellett döntött,
de Gyulai Pál méltán jelentette ki már hatvan évvel ezelőtt a költői
indokolás nevében ezt a szigorú felfogást elfogadhatatlannak. A Tarczai
György erejét is meghaladja u regényhősének megelevenítésében megkísérelt nagyszabású művészeti vállalkozás és úgy érezzük, hogy ennek
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egyik főoka a történeti adatokhoz való erős ragaszkodás. Veit Stossról el van ismerve, hogy korának legkitűnőbb fafaragó szobrásza volt
(1438 kör.—1533) s mint művészről úgyszólván adva vannak már róla az
író számára a legszükségesebb jellemvonások. De mint embernek nemcsak
születési helye, sőt faji eredete, hanem erkölcsi jelleme sinos tisztázva,
tehát Tarczai egy lélektanilag fogós probléma rejtelmeibe igyekszik a
költői intuíció fényével bevilágítani, Stoss egyéniségében megkeresni a
kulcsot élete mindenik mozzanatához. A dolog természete hozza magával,
hogy nem ott válik nehézzé az író helyzete, ahol hiányoznak a konkrét
történeti adatok, hanem inkább ott, ahol alkalmatlan, de tényleges adatok
állanak útjában. Hogy pl. a Stoss családjának származási helye vitás, ez
csak kedvező a szerzőre nézve, mert így bátran szerepeltetheti előttünk
Vitus szobrászt úgy, mint egy magyarországi (stószi) késmüves fiát, aki
nálunk is szép oltárokat faragott. Szemmel láthatólag szivesen itt is tartaná Vitus mestert szerzőnk Magyarországon minél tovább, de történeti
adatok vallják, hogy Vitus 1477-től 1496-ig Krakóban, azontúl pedig Nürnbergben élt. Ezért a szerző a művészi égő munkavágyon kívül egy másik
szenvedélyt is ültet mesterünk szivébe : az ágyúsmesterséghez való nyughatatlan vonzódást, mely voltaképen az ő vallásos lelkének rajongó álmát
(«Vitus mester álmán !) akarná szolgálni : a keresztény népeknek a németrómai császár vezetése alatt való bajnoki egyesülését, a pogány töröknek
Európából való kiszorítását s valami egy akol egy pásztor-féle magasztos
ábránd megvalósulását. . . Ez a jellemvonás igen jól illik a korhoz ; kár.
hogy nem tud a szerző alkalmat adni Vitus mesternek e tiszteletreméltó
vágyódás kielégítésére : nem engedik a történeti adatok ; Budáról Krakóba,
Krakóból Nürnbergbe való költözése evvel a szenvedélyével van megokolva,
de csak Zápolya huszárjaival kerül egyszer csetepatéba, török hadaknak
szinét sem láthatja, hiszen a történelem alibit bizonyít : Vitus Krakóban
és Nürnbergben élt csaknem hatvan évet át. A történelmi hűség győz, de
— benyomásunk szerint — a költői koncepció kerekségének ós teljességének rovására. Egy történeti adat maradt fenn arról is, hogy ez a Vitus
Nürnbergben ogyszer önző céllal — okmányt hamisított s ezért a hóhér
tüzes vassal szúrta át mind a két arcát ! Ennek a kellemetlen adatnak
olyan megfeszített munkára kellett volna indítania irónk leleményét, mint
— mondjuk — a sírrablás mondai adata Aranyt a Toldi Szerelme Írásakor,
mert csak úgy egyszerűen egy ilyen cselekedetet nem magyarázhatunk
meg egy annyira szívünkhöz nőtt ismerősünk eddigi jelleméből ; vagy
pedig — még a hiteles adat ellenére is — mellőzni kellett volna. Tarczai
emezt nem akarja, amazt — úgy látszik — nem tudja megtenni s a költő
szerepéből kiesvén életrajzíróvá válik, aki nem maga teremti alakját, hanem
csak kívülről figyeli azt s tettei révén — vagyis az adatok alapján —
néha belelát annak lelkébe, néha azonban az adat-kulcs nem nyitja fel a
lélek zárját. «Vitus mestert Norinbergában sem hagyta cserben jó szerencséje. Újból megnősült. Reinholt városi szenátor leányát, a büszke Krisz-
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"tinát vette el. . .» (303. 1.) — hiszen elhinni elhiszi az olvasó, hogy Vitus
újból megnősült, de az ilyen előadásmód, mely az események geneziséből
semmit sem láttat, hanem csak a tényeket regisztrálja, még életrajzban
sincs egészen helyén s mutatja, hogy ilyenkor nem az iró intuíciója a
szuverén, hanem az adat, a magában véve holt adat.
íme a könyv főhibája, mely történeti regényeinkben nem épen ritka.
Tarczait mintegy az erénye viszi tiílzásba : az adatok megbecsülése. Ez
igen hasznosan érvényesül a háttér megrajzolásánál, de az egész munka
inkább mondható becses élet- és korrajznak, mint regénynek. A «Künstlerroman»-ok legajánlatosabb módja -— ismételjük — az, ha képzeleti alak
a főhős, akit aztán olyan jellemünek rajzolhat az író, hogy a költői koncepció teljes mértékben érvényesülhessen s amellett a korra ós nz illető
művészetre vonatkozó akármily sok stúdiumot, adatot, véleményt, intimitást stb. is érdekesen és kényelmesen beleszőhesse művébe.
De mi meg a kritikusi hatáskört lépnők át, ha a költő munkájába
akarnánk avatkozni. Ezt n e m is tesszük. Annyit azonban tolakodás nélkül
tanácsolhatni vélünk a nemes becsvágyáért és komoly irányáért általunk
is nagyrabecsült írónak, hogy bonyolúlt, nagyszabású lélektani problémák
helyett inkább a korrajzok terén gyümölcsöztesse kétségtelen tehetségét
és nagy tudását.
A regény stílusa színárnyalatokban nem eléggé gazdag. Sok helyen
alig különbözik attól az előadásmódtól, ahogy ugyanarról a témáról tudományos értekezéseiben beszól a szerző. Az archaizálás művészete csak a
tartalomban van meg, a nyelvben nem igen. De a komoly, néha lendületes és legtöbbször szabatos beszéd érdeme el nem vitatható. Legfeljebb
néhány szórendi sajátossága ellen tiltakozik a tősgyökeres magyar nyelvérzék : «egyre jobban bájolta e b (66. 1.), «annál inkább hatalmasodik el»
{178.) «hamar szakadt vége» (357.), «ha akarják is val a» (321.), «ki tudja,
nem jött-e volna» (383.)
— ig —

K a s s á k L a j o s : K h a l a b r e s z c s o d á l a t o s p ú p j a . Novellák. Budapest. 1918. 157 1. Táltos-kiadás. Ára 9 kor.
Kassák Lajosnak, a tehetséges és ambiciózus írónak, úgylátszik nagyobb jövője lesz a próza, mint a versírás terén. De már azzal is, hogy
élére állott egy új nemzedék mozgalmának, mely egyelőre csak a Ma c.
folyóirat körül vetette fel hullámait, megérdemli a figyelmet. Érdekes,
hogy ebben a novellás-kötetben — itt-ott a stílust leszámítva — alig találjuk megvalósítását annak a programmnak, melyet az új futurista iskola
oly türelmetlenül hirdet. Igaz, hogy a prózai műfajok mindig konzervatívabbak, mint a vers.
Nem jelent forradalmat a kötet : kíméletlen, sőt nyers naturalizmus
átültetve a szimbolumok és fantasztikumok világába, körülbelül az a mo-
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dor, amit már az Ady Endre novellái is képviseltek, csakhogy sokkal
szubjektivobb formában, mint Kassák. De a tendencia mindenütt irodalmi,
távol áll minden konvencionális, koncessziókra hajló mulattatástól és a
témák mögött van világnézet. A témák az élet tragikus szemléletéből
folynak. Az utcák legfájóbb terhe az Ember, mondja egy anarkislalemetés
leiráea közben az író. Ez a legszembetűnőbb a Kassák novelláin : a véres
pesszimizmus, mely engesztelhetetlenül, minden témából kierőszakolja a
halálos véget. Emberei elsősorban ösztöni lények, akikben tombol az indulat, — itt Móricz Zsigmondnál is továbbmegy — mintha csak az állat,
az «emberbarom» érdekelné az emberben. Zola jámbor nyárspolgár ahhoz
a titáni gesztushoz képest, mellyel ő az alakjainak megformálásához nekigyürközik. Hősei a népből valók, de nem az ethnografiai, vagy szociológiai
érdeklődés kedvéért : minden reális részletelemük dacára is szimbolikus
alakok s túlnőnek a banális valóságon és víziókká hatalmasodnak. Ilyen a
Piros szüret című novella munkása, aki föllázad a gyárüzem gépei ellen,
egy ember, aki nekitámad az emberalkotta, embervérrel táplálkozó « szörnyeteg»-nek és egy heroikus rohammal beleveti magát a halálba. Egy
másik novellája (Májusi ének) azt a konkrét téma fölé emelkedő gondolatot testesíti meg, hogy a léha, élvező, de egyébként ártatlan embert
legázolja a forradalmár néptömeg. ízlése a bizarr felé hajtja Kassákot,
fantáziája szinte rémeket látóan neurasztheniás és mindenütt a legsipárabb
életképeket keresi. Ami a naturalistáknál demokratikus együttérzés volt a
néppel, nála már anarchista világnézet és elemi erővel való beleérzés a
pathologikus lelkiállapotokba. Beleéli magát az őrültek háza légkörébe és
szinte a vérben kéjelegve írja le azt a jelenetet, mikor egy őrült katona
megfojtja a szobatársát. Az író fantáziájára jellemző, milyen alakokban
tetszeleg: legbizarrabb köztük az uzsorás kereskedő, Khalabresz, aki nyomoréknak teszi magát, hogy így még zavartalanabbul harácsolhassa össze
az aranyakat, púpot formálva belőlük a hátán, — innen a könyv címe —
míg aztán eléri a végzet ; a nép dühe agyonveri. Egy havasi pásztor lejár
a szeretőjéhez, egyszer otthontalálja gazdáját, az asszony urát, összeszólalkozik vele a birkák fölött és agyonveri : Kassáknak arra jó ez a jelenet,
hogy beletömjön erotikát, állatiasságot, gőzölgő vért, dekadens mazochizmussal kitombolja magát ebben a chaotikus elair-obseur drámában és az
olvasó idegeibe is jól belemarkoljon.
Az egyéni pathologikus lélekkel rokon valami a tömegpszihológia.
Kassák a forradalmár áhítatával nyúl a tömeg problémájához. Amit hivatalos nyelven emberhalállal végződő kocsmai verekedésnek hívnak, nála
a tömegőrület elemi megnyilvánulása lesz és mélyebb értelmet kap : az
egyénenkint gyáva tömeg agyonveri a huszárt, akitől azelőtt mindenki
remegett (úszi bál). Kassáknak kedve telik az ilyen gyilkosságokban és
rá is tudja szuggerálni az olvasóra az indulatok átélését, tud elképzeltetni,
nem plasztikusan, de erőteljes látomásokban vonultatva föl az erőszakoltan
sötét tragédiákat — a végén mégis úgy érezzük, hogy túl sok vért folyat
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csupán a vérnek esztétikai élménye kedvéért, hogy távol áll tőlünk ez az
ő fejszés, késes, szerelemre lihegő embervilága, hogy az író pszichológiája
nem az. objektiv lelki igazságot mutatja, — bár sokszor megdöbbent a
leleplezéseivel — hanem átfűti az egész világot a maga robbanékony, forrongó temperamentumával és a misztikumok mécsesével világít rá az
emberekre. Az alakok mintha körben mozognának. Igaz, hogy a sötétség
növeli a tárgyakat és sok érzelmi asszociációnak nyit szabad teret, de
végre is szétfolynak a stilizált, nagyvonalú kontúrok és a darabosan, elnagyoltan odavetett lélekábrázolás úgy hat, mint a modern szobrászok
szándékosan befejezetlon szobrai.
Kassáknak mindennél fontosabb a stilus. És ebben oly gyökeresen
eredeti, hogy szinte minden szava és képe új és nem vesz át semmit a
hagyományos sablonból. Bámulatos szóbőséggel dolgozik, a legkíméletlenebbül kifejező jelzőkkel vagdal belé a hétköznapi stilus konzervatív
készletébe. Egy-egy szavában kiágaskodik a futurizmus, amelynek lázongása azonban nem bántó, mert nem válik modorossá és a magyar nyelv
őserejéből merít. Ideges stílus, mindenütt a vér és a halál asszociációival
telítve, — pld. : a napfény «szétloccsan a padlón» — csaknem mindegyik
kifejezése hoz valami esztétikai meglepést. Kassák, úgy hisszük, még sokat
fog lendíteni a magyar próza stílusán.
Nemrég jelent meg Kassákról az Uj Nemzedékben egy rövid életrajz.
Kassák írói megnyilatkozásának érdekes hátterét ismertük meg belőle:
egyszerű munkás volt, bejárta Európát és nagy nélkülözések között küzdötte föl magát az irodalmi vezérségre. Beméljük, hogy ebből az élménykohóból ezeknél a novelláknál kiforrottabb, szélesebb méretű és az élet
objektívebb mélységeibe markoló kompozíciók is fognak kikerülni.
—
b —

B i r ó L a j o s : A Molitor-liáz. Detektívregény. Budapest. 1918.
324 1. Légrády Testvérek kiadása.
Sajátságos, mennyire nem tudják az írók müveik faját megállapítani !
íme Biró Lajos is téved, még pedig a maga rovására, mikor A Molitor
házat a detektív-regények közé sorozza. Igaz, hogy magja egy titokzatos
bűneset, mely csak a regény végén tisztázódik — de ha ez elég alap
volna arra, hogy detektív-regénnyé sűlyessze, akkor a Tetemre hívást, is
bátran nevezhetnők detektív-balladának. Arany remeke nem az, de Biró
regénye sem ; ez utóbbit joggal megilleti a psychologiai regény kitűntető
címe. Hogy értékes regény-e, az más kérdés !
Hogy Biró munkáját mint regényt magunk elé állíthassuk, előbb le
kell hántanunk róla az oda nem tartozó elemeket. Biró ezúttal több becsvággyal és komolysággal dolgozott, mint újabban szokott, ezért meséjét
csak keretül szolgálva belegyömöszölte a cselekvénybe társadalmi, politikai, tudományos és gazdasági nézeteit. Őszintén szólva, bennünket igen
Irodalomtörténet.

6

82

SZÉl'IKODALOM.

kevéssé érdekel, hogyan gondolkozik Biró Lajos, az ember és nem a regényíró, a közélet nagy kérdéseiről, ha ezek a problémák, mint itt, nem kapcsolatosak a mesével, nem szerepelnek az események rugóiként. Hogy
Biró Lajos n e m tiszteli az ősz hajat s azt hiszi, a háború után a harminc és negyvenéveseknek első föladata lesz kipusztítani a hetvenéveseket és ha másként nem megy, puszta kézzel rakásra fojtani őket, az
az ő privát véleménye, melyhez legföllebb akkor volna közöm, ha ügyész
volnék — így azért sem hat meg, mert ezt m á r előtte, ha nem is ilyen
nyíltan, de talán még durvábban, megírta Hatvany Lajos báró. Hogy mint
vélekedik a keresztyénségről, melynek tanításait szerinte legtisztábban
egy Bappaport dr. nevű zsidó orvos testesíti meg, az is igen mellékes,
valamint az a feledékenysége sem lep meg, hogy fölsorolván, milyen
osztályoknak használt az imént véget ért szörnyű háború, csak a parasztot
és a gazdát említi, a kereskedőkről, szállítókról, a posztócsalókról és
árdrágítókról azonban hallgat. Tudományos alaposságáról pedig eléggé
meggyőz az az adata, hogy a Centaur Alfájáról a fény százezer év alatt jut
le a földre, holott nemcsak csillagászati kézikönyvekből, hanem még
a Lexikonból is megtudhatta volna, hogy az a Centauri, a hozzánk legközelebb eső álló csillag, csak ötödfél fényévnyi távolságra van. Ezeket a
részeket tehát mellőzhetjük, ha a regény értékét meg akarjuk állapítani.
A második fölösleges réteg, melyet le kell fejtenünk, a henye szereplők és epizodikus részletek rétege. Amazoknak is, emezeknek is bőviben
vagyunk. A cselekvényt az öreg Molitor Árpád nyitja meg. Dúsgazdag
agglegény és különc, a családi hiúság maniakusa ; családjának minden
tagját Andrássy-úti palotájába gyűjti, végrendeletet tesz, aztán titokzatos
módon hirtelen már a regény elején meghal. Ez a megindítás nem épen
mindennapi, legalább az életben nem, az irodalomban hozzá hasonlót már
Mikszáth használt. Az árván maradt palotában hemzsegnek a szükségtelen
családtagok, cselédek ós idegenek : egy Molitor leány, akinek nincs más szerepe, mint hogy csábítgassák, öccse, egy detektív hajlamú fiú, aki mindig gyanakszik és nyomoz, de tettei nem emelkednek ki a gyermekiátékok köréből,
egy rokonszámba menő öreg paprikajancsi, a ház «lengyel»-e, továbbá egy
inas, soffőr, házmester és takarítónő, azután mindenféle hivatalos személy
és egy vendég, a doktor, aki mindig «assistât» ; ezekkel mindig történik
valami, de semmi olyan, ami lényeges eleme volna a mesének : egy merész
vonással mindannyiukat s majd minden tettüket ki lehetne törülni — a
regénynek csak a terjedelme fogyna vagy a harmadára, de a mese alig
szenvedne. Majd föllép a regény egyik főalakja, Zoltán. Előkelő, nagy stílű
úr, képviselő, és a koponyájának csontfala szerfölött gyönge ; ezt jegyezzük
meg, erre még lesz szükségünk. Előbb az egyik unokahugát üldözi becstelen ajánlataival, majd mikor célt ért, a másikat, a gyermekleányt akarja
szeretőjévé tenni, közben megöli nagybátyját, hogy meg ne változtathassa végrendeletét, melyben őt tette általános örökösévé. Ez az angyali
alakba bujtatott sátán nyilván Jókai receptje szerint készült ; hogy Jókai

83

SZÉPIRODALOM.

elegáns gonosztevői sokkal érdekesebbek, azt nem kell mondanom, de azt
igen, hogy még azokban is több az élet, mint ebben a vértelen bábban.
Zoltán nagy szerepet játszik a regényben, de csak passzíve : ő is meghal
hirtelen, betörik az a gyönge koponyafala, s a regény tengelye innen kezdve
az a kérdés lesz, ki ölte meg és hogyan Molitor Zoltánt. A rendőrség
egyideig nyomoz, majd azzal az igen nagy tapintatra valló megokolással,
hogy nem akarja egy előkelő család nyugalmát zavarni, félreáll, belenyugszik, hogy ez a- másik hirtelen haláleset is a véletlen müve. A
pesti rendőrséget divat volt egy időben szidni, de ilyen súlyos kritikát
még nem kapott I
Ekkor lép előtérbe a regény főhőse, Molitor Géza, akit eddig a szerző
a maga nézeteinek tolmácsául használt, s ezzel el is érkeztünk a tulajdonképeni meséhez. A békében archéologue volt — mi ugyan ennek egyetlen
jelét sem látjuk, de a szerző szavára el kell hinnünk — a világháborúban
mint százados harcolt, most üdülő szabadságon van s defetista elveket
vall. Szerelmes a másik főhősbe, unokahugába, Ágnesbe ; ez a szerelem
a regény igazi tárgya, s ennek rajza teszi a Molitor-házat psychologiai
regénnyé. Sajátságos szerelem s még sajátságosabb psychologia. Eleinte
nem mer nyilatkozni, mert a leány, aki szintén szereti őt, tartózkodása miatt
gyötri, később meg nem akar nyilatkozni, mert Ágnes, az eszes, tanult,
erős akaratú leány, egyébként végzett orvos, odadobja magát Zoltánnak.
Miért ? Biró megpróbálja mindenképen magyarázni, de józan emberi elme
nem tudja megérteni, hogy egy szerelmes leány, tudván azt, hogy a férfi
is szereti, egy másik karjába vesse magát. Géza lázasan kutat bizonyítékok
után, mert meg van győződve, hogy Zoltánt csak Ágnes ölhette meg s
aggodalma, kétségei az őrület szélére hajtják. Ágnes azonban igazolja
«alibi»-jét s hogy világosságot derítsen a sötét ügyre s kigyógyítsa Gézát,
rendszeres hipnózisnak veti alá. Minden este hipnotikus álomba meríti,
s a cselekvény utolsó része alig egyéb, ha szabad ezt a kifejezést használnunk, mint egy hipnózis-dráma, tudományos hókusz-pókuszokba, megmártott párbeszéd kettejük között. A regény maga a psychologia területének egy félreeső, bizonytalan sarkába került : átalakult psycho-pathologiai regénnyé. Igen különös dolgot tudunk meg belőle. Gézának még
a harctéren egy gránátnyomás következtében idegbaja támadt, úgynevezett
kettős öntudata lett ; ezt Agnes fölhasználva rákényszerítette a maga akaratát, úgy hogy Géza egy éjjel, midőií a második számú öntudata volt a soros,
tervszerűen megölte unokabátyját, még pedig egy darab jéggel — s most
megérthetjük, mert nem találták meg annak idején a gyilkos szerszámot :
elolvadt ! Géza öntudatai közül azóta az első számú működött, így hát nem
csoda, ha a gyilkosság céltudatos kieszeléséről, a Zoltánnal folytatott szóváltásáról és magáról a merényletről teljesen megfeledkezett. Mit szól ohhez a
fantasztikus magyarázathoz az orvostudomány, az az ő dolga ; mi laikusok,
noha tudunk az öntudat kettészakadásáról, fejcsóválva olvassuk s az a
Centauri esetére gondolva nem igen bízunk Biró Lajos tudományában s
6*
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a csomó lélektani megoldása helyett nem vagyunk hajlandók elfogadni ezt
az orvosi kísérletet. Hogy a regény végén az orvos és a meggyógyult
paciens boldogan omolnak egymás karjába, az a szentimentális gépíró
kisasszonyokat kielégítheti, aki azonban költői igazságot vár a regénytől,
az csalódottan teszi le a könyvet.
A regény, tagodhatatlanul, kitűnő technikával van megcsinálva, érdekesen, sőt helyenként érdekfeszítően elbeszélve, de a külső és belső igazság hiányát semmiféle mesterkedés és technikai Virtuozitás nem tudja
feledtetni.
CSÁSZÁR

ELEMÉR.

Moly T a m á s : V ö r ö s b e g y . Kalandor-történet. Budapest. 1918.
•440 1. Légrády Testvérek kiadása.
A Vörösbegyet szerzője kalandor-történetnek nevezi, de ez a műfaji
megjelölés téves : a mű valójában detektív-regény, s vele egy új műfaj
kopogtat irodalmunk kapuján. A detektív-regény eddig nem tartozott
nálunk a «recipiált» műfajok közé ; angol-amerikai termékei, mint füzetes kiadványok, ugyanazt a szerepet játszották a fővárosi közönség körében, mint- a ponyva a vidéken, s csak Sherlock Holmes kalandjaiban nyilvánult némi irodalmi törekvés, de követői nem akadtak, sőt Heltai Jenő
szerény kísérlete, a pár évvel ezelőtt közrebocsátott Jaguár című betörpregény, szintén folytatás nélkül maradt. Most Moly Tamás megírta az
első magyar detektív-regényt : olyan irodalmi jelenség ez, mellyel foglalkoznunk kell.
Moly Tamás regénye nem ponyva-termék ; a komoly irodalomhoz
nemcsak kiállítása csatolja, hanem szerzőjének neve és magának a regénynek előadása is. Stílje gondos, nyelve irodalmi, hangja művelt : nyilvánvaló a törekvése, hogy irodalmivá emelje a műfajt, megnemesítse az eddigi
vad-hajtást s szakítson a detektív-regények durva, alszerű szellemével.
Ezzel jogot szerzett arra, hogy kihívja a komoly, irodalmi kritikát, s
megkövetelheti, hogy magas esztétikai mértéket alkalmazzunk reá. Alább
iparkodunk majd megfelelni ennek a föladatnak, de előbb számot kell
vetnünk magával az ú j irodalmi fajjal. Meghonosodását nem tartom az irodalom gazdagodásának, s ha már egyáltalán nem lehet kiirtani a detektívregényt — pedig emellett esztétikai okokon kívül erkölcsiek is szólnak —
jobb lett volna, ha pusztán az értelmileg alacsonyabb osztályok olvasmánya marad. De ahhoz nincs jogunk, hogy magát a tényt letagadjuk :
a detektív-regény itt van s helyet követel magának abban a birodalomban, amelyre a művészet napja süt. Nem tartom valószínűnek, de nem
is épen lehetetlen, hogy idővel méltó is lesz erre a helyre, s akad hatalmas költői egyéniség, amely értékessé fejleszti.
Moly Tamás alkotása, mint regény, messze áll ettől a foktól s még a
mai detektív-regények két legfontosabb kelléke is hiányzik belőle, az érde-

SZÉPIRODALOM.

85

késség és valószerűség. Minden ilyenfajta műnek kiinduló pontja valamilyen homályos, rejtélyes, emberileg szinte megfejthetetlen bűneset, s
a szerzőnek úgy kell kibonyolitani visszájáról a szálakat, hogy az olvasó
mohó türelmetlenséggel, lázas érdeklődéssel kísérje minden lépését. Ez az
egyik föltétel : a meglepő, fordulatokban gazdag, idegizgató mese. A
Vörösbegy meséje nem ilyen. Egy pesti bankból elrabolnak fényes nappal
275.000 K-t — ez nem épen föltűnő, nem is nagyon érdekes, sőt, noha a rablás módját nem tudjuk, nem is érthetetlen. A tettest a fővárosi detektívtestület legkiválóbb tagja nyomozza, akit azonban a szerző korlátolt embernek rajzol — s ez igen fogyatékos regényírói érzékre vall. A detektív
annyira ostoba, hogy a rendőrfőnök ő méltóságát tartja a rablónak ! Nem
csoda, hogy Vörösbegy — így nevezi magát az ismeretlen tolvaj — orránál
fogva vezeti s többször inegbosszantja. Ebből lehetne mulatságos bonyodalmat
fejleszteni, csakhogy Vörösbegy épen nem szellemes emb^r ; fogásai, ötletei
igen mindennapiak, apró csínyek, amilyeneket még mi magunk is elkövettünk ifjú korunkban. Nem sokkal állunk jobban a detektív-regények
másik követelményét illetőleg. H a van némi művészet az ilyen alkotásokban, az abban áll, hogy a hihetetlen, sőt képtelen fordulatokat úgy
kell beállítani, hogy az első pillanatban valószinűeknek, lehetségeseknek
tessenek : káprázatosan gyors előadással el kell leplezni a fejlemények
lehetetlen voltát. Moly Tamás regényében azonban ennek az ellenkezője
történik. A rendőrfőnök р. o. maga is nyomozza a tettest; hogy kézrekerítse, magára ölti Vörösbegy maszkját s leányával együtt így megy
álarcosbálba. Vörösbegyet persze nem fogja el, mert annak volt annyi
esze, hogy a rablás alkalmával elmaszkolta magát, s az életben épen nem
illik rá a rendőrség leírása — de hogy a rendőrök sem fogják el kitűnő
maszkú főnöküket, az már érthetetlen. Ugyanitt a szeparéban, .ahova a
rendőrfőnök leányát vitte, a leány az igazi Vörösbegyet atyjának nézi,
mert az meg a rendőrfőnök maszkjában jelent mog. Erzsi boldogan türi
a betörő udvarlását, csókjait, míg az apa egy dominót néz a leányának és azzal zsörtölődik. Van ezekben a jelenetekben groteszk humor, de
annyira képtelenek, és az olvasó kezdettől fogva oly tisztán lát mindent,
hogy a szerejüők ostobaságán érzett bosszankodás eloszlatja a hatást. Vörösbegy persze mindent tud, azt is, amit lehetetlen tudnia, mindenütt ott
van, ott is, ahol a józan ész szerint semmi keresni valója, végül szökésre
bírja a rendőrfőnök leányát, 8 az előkelő úri leány habozás nélkül követi
a betörőt. Ekkor már meghökkenünk s zavarodottan kérdezzük : mi az,
amit olvastunk, komoly regény-e vagy paródia ? Annak túlságosan bohózatos, ennek nem elég mély és jókedvű — a szerző csak játszott velünk,
de ebbe a játókba beleveszett regényének művészi hatása.
A Vörösbegy, az első kísérlet a magyar detektív-regény terén, nem
sikerült. Ohajtanók, hogy ne legyen folytatása, és Moly Tamás is más
műfajokban keresne érvényesülést.
CSÁSZÁB ELEMEK.
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Rákosi Viktor: P a l o z s n a k y Tamás a nagyerejű k á n t o r
é s eçjyéb e l b e s z é l é s e k . Budapest. 1018. 106 1. Athenseum-kiadás.
Ara 6 kor.
Négy elbeszélést adott ki Rákosi Viktor e kötetében s e négy elbeszélés körülbelül egész írói termését is híven képviseli. Rákosi népszerűségének legmagasabb fokát a múlt évtizedben érte el és pedig mint
a Marc Twain-féle kissé száraz amerikai szójátékos humornak magyar
viszonyokba átültetője. E kötetben is két ilyen humoros elbeszélése van :
Ránki Rudolf házassága és Klivényi Titusz történetei. Az első egy budai
ember készülődései a házasságra, a házasság s a két familia tagjainak
jellemzése (a jókedélyű nagybácsi, akinek semmije sincs, de mindenki
szereti ; a rosszkedélyű nagynéni, akitől mindenki örökölni szeretne s
ezért mindenkit kihasznál, stb.) ; a második három részből álló ciklus
Jonathánról szól, a hűséges inasról, aki gazdája után ugrik a Dunába,
de mert nem tud úszni, nem ő menti meg gazdáját, hanem az huzza ki
őt s ennek dacára egész életében mint életmentő hű inast ünneplik.
Kedves, egyszerű történetek, esetlen, de nem rossz emberek, kik már-már
illetlenség számba menő szójátékokat csinálnak (pl. a csak beszélni, de
írni nem tudó írót Nemirovics Dancsenkónak nevezték el ; a pumpoló
fráterről szóló rajz címe : Pumpes Funebrès stb.) ; cselekvény nélkül a
nagy humoristák mély pszichológiája nélkül valók, de egy kis türelemmel
ha végig olvassuk e rajzokat, néha el-elkacagjuk magunkat s legalább
értelmes, világos és magyarul írt elbeszéléseket olvastunk el. Rákosi
efajta elbeszéléseinek pár éve szép és hű közönsége volt, lesték vasárnaponként őket a Budapesti Hirlap tárcájában s egy-egy szójátékuk,
elmés mondásuk elterjedt az egész országban. Maradandóbb értékű azonban Rákosi írói munkásságának az az iránya, mely a Jókai—Mikszáthféle csapástól ágazott ki. E kötet első nagy elbeszélése Palozsnaky a
nagyerejű kántor az Elnémult harangok nemes, hazafias hangú csoportjába tartozik. A negyvennyolcas szabadságharc korát eleveníti fel benne.
Palozsnaky kántor-tanító a bardóci zúg eltótosodott, de magyar érzelmű
népéből guerilla-csapatot szervez, a vaskakasos katonák csapatát, melynek
tagjai éjjel az Eperjes felől bevonuló német hadoszlopokat pusztítják,
nappal pedig alázatosan meggörnyedve látják el munkájukat és nagyba
süvegelik a német dragonyosokat. Az elbeszélés közepén a különben is
eléggé passzív szerepet játszó Polozsnaky háttérbe szorul, helyét Zdrávi,
a szkridnói orvvadász foglalja el, ki a vaskakasos katonák legnagyobb
ellenségét, Lárik pandúrt a halálba kergeti. Igazi Jókai-alakok vonulnak
el előttünk e nemeshangú elbeszélésben : a kis Spitkó-fiú, a harangozó
fia, ki mert beteg testű, nem mehet honvédnek, de a bécsi kormánybiztos
(magyar mágnás) ünnepies bevonulásával kiugrik a kórház ablakán, letöri
a fekete-sárga zászlót s magát halálra zúzza. Jókai-alak a melegszívű, de
minden hatalommal szemben vas-erejű Winter orvos, kinek az «a
specialitása, hogy a gazdagokat méreg drágán gyógyította csak azért,
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hogy a szegényeket ingyen gyógyíthassa», s maga Zdrávi is, ki korbácsütésektől még véres háttal megy éjjeli lesre a dragonyosok ellen, de első
áldozatát lecipeli a hegyről a legközelebbi plébániára, hogy hóviharos
éjjel rendesen eltemesse áldozatát. A Csekő Gábor Amerikában c. rajz
valójában egy anekdota rajzzá alakítása, amint azt Mikszáth meghonosította nálunk. Kissé bőbeszédűen az van itt elmondva, mint határozza el
magát Cs. G. félig-meddig virtusból, kalandvágyból, hogy Amerikába
megy pénzt keresni, mint próbálkozik meg a hajón s odakint mindenféle
foglalkozással, míg végre búvár lesz, de az első leszállásnál mindjárt felhúzatja magát. A csigák lapátolása sehogyse megy odalent, rosszul lesz,
mert a búvár-ruhában, odalent a tenger fenekén — nem tud a markába
köpni. Rákosi Viktor olvasóinak nagy örömük lesz e kötettel, melynek
első darabja kitűnő volna mint ifjúsági olvasmány is.

O l á h G á b o r : B a l g a t a g S z e r e l e m . Elbeszélések. Debreczen. 1908.
104 1. Csáthy Ferenc kiadása. Ara 6 kor.
Aki Oláh Gábort értékes írói egyéniségnek tartja és új művei elé
várakozással tekint, annak kénytelenek vagyunk tanácsolni, hogy ezt a
mostani novellás-füzetet ne olvassa el', mert kellemetlen csalódással fogja
letenni. Mi is így jártunk. A választékos nyomdai kiállítás, a szép külső
talán még kirívóbbá teszi e könyvecske tartalmának silányságát. Igazán
nem értjük, hogy a szerző, aki írói arcképek c. kötetében s újabban is
egy sikerült essayjében (Csokonai és a rokokó) fejlett ízlésű, tehetséges
esztétikusnak bizonyult, önmagával szemben hogyan tudja ennyire elnémítani saját kritikai érzékét. Vájjon csakugyan nem képes Oláh Gábor
tárgyilagos szemmel nézni saját alkotásait, hogy Pegazusát olyanforma
elvakult kegyetlenséggel csigázza holtra, mint mostani Könyvének egyik
elbeszélésében Vass Mihály debreozeni fiákeres a Rabló nevű szegény
állatot? Sajnálatos dilemma! Azt sem volna könnyű dcjlog eldönteni,
vájjon a komoly vagy a víg hangulatú darabok-e a gyöngébbek. A kötet
t. i. nyolc kisebbfajta írásművet tartalmaz ; ezek közül négy a szomorúság, négy a nevetségesség hangulatkeltő eszközeiből igyekszik kiválasztani
a legvégletesebbeket, legrikitóbbakat. Az egyik csoport motívumai : romlott testű és lelkű szanatóriumi betegek, világűrrel, emberi sorssal, temetői szellemekkel, vajúdó éretlen fantazmagóriák, — a másikéi : megbolondult fiákeres, szerelmes kanca-ló, halottsiratásból élő undorító vén
banya, anyává lett szinészkisasszony s még egypár hallatlanul végletes
torzkép. A komoly tartalmú darabokban — a tárgy és az előadás terén
egyaránt — hátborzongató effektusokat hajhász az író s eljárása legtöbb
helyt groteszk erőlködésként hat ránk ; komikai tárgyú darabjaiban is így
erőlködik, de megtetézi ezt néhol vastag ízléstelenséggel is (50., 69. 1.).
Csak stílusán érezhető, hogy itt jobb sorsra érdemes tehetség tékozolja
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magát ; ez a stílus a komikai részletekben vaskos népiessége révén érvényesül, a tragikus páthosz lendületét pedig valami raffinait nyelvkészség
biztosítja. Az egész kötetnek címet adó első novellában egyébként ilyen
reflexiók olvashatók: «...tele hold jár az égen s ilyenkor születnek az
embergyilkoseágok» (15. L), v a g y : a tengerparti tavaszi levegő hatása
alatt «az ember is megfordul s vagy remek költeményeket ír, vagy szerelemből gyilkol» (19. L). Nem hiában említi szerzőnk kétszer is a maga
«beteg fantáziáját» (3., 80. 1.).
Még egyet. Ez a könyv a világháború ötödik évében jelent meg ;
végső darabja egyenesen a háború ütötte sebek bús eszmekörének felidézésével keresi a hatást. Az első novelláról nem tudjuk, mikor keletkezett,
de annyi bizonyos, hogy egy 1918-iki könyvben nagy ízléstelenség ilyen
kijelentésekkel előállani : «Én nem tudom, miért izgatnak engemet a
nem magyar nők. Egészen más, tisztább és rejtelmesebb szépséget látok
bennük, mint az én hazám leányaiban. . . . Egy vörös gondolat lobbant fel
agyamban : oh ezért a leányért [a román Lauráért] még hazáját is el
tudná árulni az ember!» (10., 28. 1.) No vegye rossz néven Oláh Gábor,
de ezt az utóbbi dolgot nem hisszük el róla.
— ig —

V e é r I m r e : L y g e l a . Két kötet. Budapest. 1918. 228 1. Aczéí Testvérek kiadása. Ára 12 kor.
Történeti regény fekszik előttünk : ismert históriai alakokkal és költött személyekkel. Ez utóbbiak sorába tartozik a regény főhőse : Lygeia,
az athénei hetaira. Az ő gyengén és élettelenül, valószínűtlen elemekből
megformált, hisztérikus lénye indítja el a regény bonyodalmas és az
olvasó kitartását ugyancsak próbára tevő meséjét. Lygeia nem tudja elviselni, hogy Phaidros, a szép ifjú, Sokrates tanítványa, ne a szerelemnek,
hanem a filozófiának éljen. Még attól sem riad vissza, hogy Meletost.
Sokrates ellenségét is befogja a maga szekerébe. Szűzi testét igéri neki
oda, ha Sokratest halálra ítélteti s ezzel megmenti az ő számára Phaidrost, aki él-hal Sokratesért. Az ifjú maga is megtántorodik, otthagyja
mesterét, de lelkében állandóan küzd Sokrates Lygeiával. Hol mesterének
szárnyas gondolatai és erkölcsi eszméi ragadtak magukkal, hol Lygeia
vonja magához nászi ágyának örvényébe.
Meletosnak sikerül Sokratest elítéltetni és evvel Lygeia csábító szeszélye diadalt ül. Phaidros az övé lehet, de előbb Meletos kapja meg Lygeiától az igárt bért. De Phaidros azért mégsem lesz az övé, mert megőrül. És hogy az erkölcsi világrendnek is elég tétessék, Meletost és Lygeiát
is eléri az emberi igazságszolgáltatás sújtó keze : az athéni bíróság őket
is halálra ítéli.
E lélektanilag gyöngén indokolt meséhez a történelmi hátteret Sokrates működése, elítéltetése, Alkibiades, Aristophanes, Plato alakjai adják.
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Sokrates rajza elég plasztikus, ez azonban nem a szerző érdtme. Plato
Sokrates Apológiájában olyan élő és ható alakot festett meg és hagyott
reánk, hogy a szerzőnek csak le kellett másolnia. De ez a jó részlet csak
egy kis része a történelmi háttérnek. A többi szinte kiválik a görög
világból és érezzük rajta a XX. század modoros írójának mesteremberi
és nem művészi kezét. A szövegből lépten-nyomon meggyőződhetünk,
hogy az író régiségtani tanulmányokat végzett, mielőtt a regényt megírta. Lehet, hogy jó szakember ezen a téren ; a minden sorban hemzsegő
görög szavak ezt könnyen elhitethetik velünk. De a sok görög szó nem
az az elem, melyből a görög élet fakad. Egy történeti regény megírásában
nem annyira a szaktudomány a fontos, mint az ihlet ós a művészi rátermettség. Anatolo France egy oldalából több történelmi élet zsong
felénk, mint ebből az egész görög műkifejezésekkel megtömött regényből.
Hogy egyebet ne mondjunk, Anatole Francénak elhisszük, hogy alakjai
azokban a klasszikusan rövid, patinával bevont mondatokban beszéltek.
Igen, csakis úgy beszélhettek ! De el tudja-e hitetni velünk a magyar
kísérletező, hogy Sokrates, Plato, Aristophanes, Lygeia olyan nyelven
beszéltek, olyan koncentrált fogalmakat jelző szavakat használtak, mint
mai inkább modoros, mint modern íróink ? Semmi esetre sem ! A nyelvbeli disszonancia, de meg ezenkívül a «Megcsaltalak, mert szerettelek !»
hamis és abszurd lélektani alap, az ólomlábakon haladó mese kialakulása,
egy pár igazán undort keltő obscén jelenet, miut például, ahol Alkibiades
elmondja, milyen praktikákkal akarta a vén Sokratest szeretőjévé tenni,
elbuktatják a regényt.
A magyar irodalom
Lygeiával.

•

semmi esetre

sem

lett

gazdagabb

ezzel a
M. F.

M a r i a y Ö d ö n : A R á k ó c z i h a r a n g . Színmű 3 felvonásban.
Budapest. 1918. 302 1. Táltos-kiadás.
Egy debreczeni gépészfiú szereti a gazdája leányát, de alacsony sorsa
elválasztja szerelmesétől. A gazdag civiskisasszony nem lehet a szegény
ifjú felesége. A gépész kimegy Amerikába, meggazdagodik, hazatér és
megveszi a tönkrejutott gazda legkedvesebb tanyáját. A gőgös öregember
egy ideig még ellenkezik, azután elsimul minden és a két szerelmes egymásé lesz.
Színművében a magyar parasztnak a magyar földhöz való szenvedélyes ragaszkodását dolgozta föl a szerző, de a téma meglehetősen kicsúszott kezéből és meséje sablonos szerelmi történetté sekélyesedett.
Főbb alakjait gondosan jellemezte. A földre éhes magyar parasztok meg• elevenednek a tollán. A fiú, a gazda, a leánya, az öreg gulyás, a beteg
civis az életből valók. Kissé erőltetett a gazda felesége és rikítóan színezett a pletykás bejáró asszony. A többi szereplő meglehetősen háttérbe
szorul. Kár annyi alakkal túlzsúfolni egy darabot.
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A színműnek van néhány sikerült jelenete, de általában a szerző
sokat beszélteti hőseit s ezért nem egy helyen unalmassá válik. Ismételten eltávolodik a tulajdonképeni történettől, nem odavaló dolgokat kever
meséjébe. Olykor erősebben is próbára teszi az olvasó türelmét. A jeleneteknek az egész darabban gyorsabban kellene peregniök.
Irodalmi szempontból a darab az értékesebbek közül való. Nem fércmunka, hanem alapos gonddal készült írói alkotás. Színpadi technikája
gyönge. Nem is annyira színdarab ez, mint párbeszédekben föloldott elbeszélés. í r ó írta, de nem drámaíró.
B. B.

S z o m o r y D e z s ő : M a t u s k a . Színmű 3 felvonásban. Budapest. 1918.
1361. Pallas-kiadás. Ára 6 kor.
Torday Melanie bárónő tíz év óta özvegy, miután tíz évig egy boldogtalan házasság minden sivárságát átélte. Tíz évi tiszta és munkás
özvegység után kigyúl szivében a szerelem ; — szerelem ? nem, érzéki
vágy, durva nemi ösztön egy hatalmas termetű, gyermeki lelkű, ostoba
szláv katona láttára. Torday Melaniet ez a késő virágzás kiforgatja
minden okosságából, ravaszságából és női szemérméből. Kastélyában mindenki tud szerelméről : a kasznár, a tiszttartó, a gulyás, a kocsis, az alispán, a tisztelendő, sőt még a bárónő kamasz fia is. Az első felvonás
végén megjelenik a régi szerető, egy kasszírnő, akinek a bárónő pénzt
ad; ám a kasszíroslány szerelme erősebb kapzsiságánál, ipert visszajön s
a muszka óriást magával viszi.
íme a régi kép új keretben, melyből a szerző a technika kovájával
akar drámai tűzet csiholni. Néhol sikerül is neki színes szavaival, őrületes iramban száguldó mondataival elragadni, — de hajh, a száguldó
iramban egy-egy zökkenés, egy-egy botlás és érezzük nem kis boszúsággal, hogy a földön járunk, hova a szerző mintha céltudatlan naivsággal
hordta volna össze a göröngyöket.
Bármennyire divatos drámaíró is a szerző, nem hisszük el neki, hogy
olyan a magyar földesasszony, mint Torday bárónő. Bika, csődör (s ez
utóbbi még szerelmesére való vonatkozásban is !) csak úgy röpköd a
gyöngéd női ajkakon. A hősnő folytonos szerelmi unszolása rikítóan
süvölt a hontalan óriás lírai tirádái nyomán. Bárminő színesek is ezek a
prózai költemények, melytket a hontalanság keserű érzése vált ki egy
primitív emberi lélekből, — a nőnek egy-egy durva szava, oktalan és
időszerűtlen szerelmi követelőzése lerombolja menten a hatást. Nem,
épenséggel nem magyar földesasszony az, aki saját fia szemeláttára szeretkezik, aki vendégeitől sajnálja az ételt (mert túlontúl sokszor felpanaszolja nekik a vendégeskedést), aki még a számadó juhászával is szemérmetlen játékot űz.
A hősnő atyja, Plöcken—Pöndör személyében (mért «Pöndörke» még
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az unokáinak is ?) egy európai hirű orvosprofesszort rajzolt a szerző.
Mire azonban a rajzzal elkészült, — egy agyalágyult vén bankártipus vigyorog ránk. A kasszírnő, a zsidó gazdatiszt, az öreg számadó sikerültebb
alakok.
Ami igazán értékesebb a darabban, az a szerzőnek pompás lírai készsége. Tüzes szavai mint sugárzó rakéták röppennek el s nemcsak világítanak, de olykor gyújtanak is. Mondatainak szárnyalása többnyire kifogástalan, bár a gondolatösszekötő és szócska bántóan gyakori, annyira,
hogy megszokásból még a rendezői utasítások is teli vannak vele tűzdelve.
•
Erős kifogásunk van a szerző nyelvének magyarsága ellen. Nem
rójjuk fel hibájául azt, hogy a népies beszéd iránt nincs érzéke, — de
ily kifejezéseket: Oh talán zavarok!? Ez nem egy dráma! Ez nem egy
tisztességes nő ! stb. magyar írónak nem szabad a tollára vennie.
—ay.

Drégely Gábor: Egy f é r j , aki mindent tud. K o m é d i a h á r o m f e l v o n á s b a n .

Budapest. 1918. 76 1. Dick Manó kiadása. Ára 5 kor. 20 f.
Egyik jellegzetes terméke a szórakoztató színpadi iparnak. Egy féltékeny férj azt hiszi magáról, hogy az emberek szeméből mindent ki tud
olvasni s a felesége szeméből azt olvassa ki, hogy meg akarja csalni egy
zongoraművésszel. Izgatottan töri magát, hogy visszahódítsa az asszonyt
s ez végre sikerül neki : a zongoraművész tovább áll, a kedves feleség
visszatér a családi tűzhelyhez. Nincs ebben a lapos komédiában a művészi
törekvésnek szikrája sem. Csupa elcsépelt frázis, elkoptatott helyzet. Évtizedek óta ismert komikus figurák szerepelnek benne. A vicces jeleneteket elég ügyesen rótta egymás mellé a szerző, de mondanivalója annyi
sincs, mint egy kisebbigényű tárcaírónak,
P. J.

Gorző Gellért : Kapitány György. D r á m a i

költemény t ö r t é n e t i

zenével

és énekekkel. Bozsnyó. 1918. 76 1. A «Sajó-Vidék» egyházmegyei nyomda.
Ara 5 kor.
Az iskoladrámák inkább történelmi, mint költői szempontból érdekes
szokását elevenítette fel 1917 febr. 17-én az az előadás, melyen a rozsnyói
kath. főgimnázium diákjai Kapitány György vitézkedésének és szerelmének
történetét színpadon bemutatták. A lelkes szerző a sikeren felbuzdulva,
könyvalakban is kiadta művét, melynek bevezetése meg az egyes részekhez írt jegyzetek a darab indítékáról és keletkezése egyéb körülményeiről is hűségesen beszámolnak. A figyelemreméltó kísérlet magyaros felfogású kedves meséjével, a patinás szépségű énekbetétek (Amadé
L. : Katonadal ; Csokonai V. M. : A reményhez ; Erkel F. : Bánkbán-részletek) kíséretében bizonyára méltán aratott tetszést. Az alakítást korlátozó
mozzanatokra gondolva talán a komoly kritika sem fog túlságosan fenn-

92

SZÉl'IKODALOM.

akadni az előszó-emlitette «anakronisztikus összezördülésen», mely a
történelmi távlat meg a kívánatosnál kevésbbé archaizáló nyelv között
is észrevehető és bizony az illúzió rovására esik.
A darab régibb irodalmunk derék harcosát, Tinódit is színpadra viszi.
Csak nemrégiben volt szó e folyóiratban (L. 1918. évf.: 228. 1.) arról,
hogy Balassa Bálint mily kedvelt alakja a szépirodalomnak. Egész sereg
olyan költői műről van tudomásunk, melyekben a XVI. század e szépszavú dalnokát szólaltatja meg az ihletett utód. Az említett helyen felsoroltakon kívül Rákosi Jenő is szerepelteti Balassát Az ezredév ünnepe
c. egyfelvonásos «látományá»-ban (Bp. 1896.), továbbá róla szól még újabb
verselőink közül Hangay Sándornak Ének Balassa Bálintról és Emőd Tamásnak Históriás ének bús Bálint deákról c. költeménye. (Amaz Hangay
S. : Fekete haj árnyékában. Bp. 1914. 28 1., Ernőd T. verse pedig A Holnap
c. kötetben. Nagyvárad. 1908. 147. 1. jelent meg.) Tárgytörténeti tekintetben érdemes a megemlítésre, hogy Tinódi alakja is eléggé foglalkoztatta költőinket. Az idetartozó művek közül Virág Benedektől Pontyinak
nászdal-ára, Arany Jánostól a Tinódi redivivus-ra és Vargha Gyula Tinódi
halála c. szép költeményére már Lakatos Vince is utalt Magyar költők
egymásról (Keszthely. 1900. 6. 1.) c. munkájában. E felsorolás azonban
gazdagabbnak mutatkozik, ha nem feledkezünk meg Tóth Kálmánnak
Tinódi Sebestyén c. verséről, továbbá ha tudjuk, bogy Gárdonyi Géza is
megszólaltatja a lantost Egri csillagok c. regényében. Tordai Ányos meg
külön egy Tinódi c. háromfelvonásos ifjúsági színjátékban állított neki
emléket. (Bp. 1912.)
В. Gxj.

Gömöri Jenő : A nagy hábcrú katonanótái. G y ű j t ö t t e , s a j t ó a l á r e n d e z t e

és bevezette —. Budapest. 1918. 184 1. Kiadja a 12-ik cs. és kir. gyalogezred rokkant-alapja. Lampel-bizomány. Ára 5 kor.
A címben írt gyűjtemény jelontőségéről s az egybeállításban követett
szempontokról részletes felvilágosítással szolgál az előszó. Eszerint, a
kötetben foglalt versek egy része — körülbelül a negyede — 1916-ban is
megjelent ugyan már nyomtatásban (1. Irod.-tört. 1917:20.), de minthogy ekkor könyvkereskedői forgalomba nem került, bátran állítható, hogy
a jelen műben összegj-űjtött darabok először jelennek meg így együtt, a
nyilvánosság részére is hozzáférhető alakban. A kiadó sem hiszi, hogy e
könyv a nagy háború valamennyi katonanótáját közli, de szerinte jórészük
megtalálható benne és így nem alaptalan az a hite, hogy eddig ez a
gyűjtemény a legteljesebb foglalata a szörnyű idők szomorú magyar
termékeinek. A gyűjtő a változatokat illetőleg is teljességre törekedett s
a többirányú érdeklődésre való tekintettel az egyes darabokhoz jegyzeteket
is csatolt. így ahol teljes biztossággal megállapíthatta az eredeti dal szerzőjét, ott — ha változott szövegről van is szó — osillag alatt közli az
író nevét. Célja: «hogy e könyv megmutassa és megtartsa a jövendő korok
számára, miket dalolt, tehát miket érzett a magyar nép a nagy háború
alatt». Ki kellett azonban hagynia — úgymond — azokat a nótákat,
amelyek bár igen jellemző erejűek, mert a magyar baka érzékiségét szem-
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léltetik, de a nyilvánosságnak szánt könyvben nem foglalhatnak helyet.
A könyv végén — kívánságra — saját verseiből is közreadottt négyet,
melyek mellett Csók Barnabásnak két, Koronghi Lippich Eleknek pedig
egy háborús vonatkozású költeményét is közli.
Az utóbbiakat nem számítva, az egész gyűjtemény háromszáznyolc
п. n. katonanótát foglal magában. Természetesen sok van ezek között
olyan, amely — mint összegyűjtőjük is mondja, — már régibb keletű népdal s csak újabban kapott háborús köntöst. Ezeken kívül számos érzelmes,
alkalmi műdallal is találkozunk a népies eredetű «menetelő» és «hallgató»
nóták sorában. A gyűjtemény anyagának gazdagsága és változatossága
azonban így is tartalmi ós nyelvi tekintetben egyaránt bő tanulsággal
kecsegteti a részletek iránt érdeklődő kutatót.
VF.LEZDI

MIHÁLY.

Huss Richard: Ne bánts...! Magyarországi német háborús költészet.
Debreczen. 1918. 252 1. Csáthy P. könyvkereskedése. Ara 7 kor.
A m a g y a r irodalmi kritika ezt a könyvet kissé hűvösen fogadta. Oka
egyrészt a gyűjtemény esztétikai jelentéktelensége, másrészt az a valóban
sajátságos véletlen, hogy épen a legmagyarabb város egyetemének védnöksége alatt kiadott olyan sorozatban jelent meg, melyben egyidejűleg
a magyar háborús költészet iránt való tudós vagy áldozatrakész érdeklődésnek nyomai kevésbé fedezhetők fel. Ami különben a dolog lényegét
illeti : az esztétikai mozzanatok háttérbe szorulása sajnálatos jelenség, de
felháborodásra — a k r i t i k u s részéről — n e m nyújt elég alapot. Mert
végre is a gyűjtő nem t e h e t arról, hogy a háború ihlető ereje csupán a
közhelyek tetszetős váltogatására képesítette napjaink verselőit. Hogy a
kötet egybeállítója maga is ismerte gyűjteménye értékét, m u t a t j a «tájékoztató»-jának az a megjegyzése, mely szerint itt «tulajdonképen... nem
is műbecsről van szó, h a n e m a magyar haza iránti becsületes német érzelemről». Ebben igazat adhatunk neki. Tárgykörüket illetőleg e versek
— magyar párjaikhoz hasonlóan — részint a háború nevezetesebb színhelyeihez (Dukla, Isonzo, Ivangorod, a Kárpátok, Varsó stb.), részint
kiemelkedőbb történelmi alakjaihoz (E. Grey, Hindenburg stb.) fűződnek ;
mellettök leggyakrabban az elesett bajtársak és a névtelen hősök emléke
szolgáltatták az indítékot. Eszmei t a r t a l m u k Szempontjából figyelemreméltó, hogy az egyes darabok szerzői főkép az otthon, a haza és a k u l t u r a
védelmében látják a mostani nagy erőmérkőzés jelentőségét. Hangulatukat
tekintve, uralkodó bennük az érzelmes megindultság, mely büszke önérzettel fordul a «becsület mezején» elesettek felé.
A versek nagy részét magyarországi németek írták. Az ő műveik
mellé azonban néhány magyar szerzőtől (Emőd Tamás, Gyóni Géza,
Mohácsi Jenő, Szávay Zoltán) származó költemény is került, többnyire
Somló Károly fordításában.
BAROS

GYULA.

