
ÖSSZEFOGLALÓ KÖNYVSZEMLE. 

Jelentősebb szépirodalmi alkotások. 
I. Költők. 

Sajó Sándor kötetében (Muzsikaszó) egy régi veretű férfiú 
lelke tárul fel: férfias lélek, akinek vannak eszményei, nemes érzé-
séi; aki nem önmagában és önmagáért, hanem fajában és honfi-
társaiért él. Sajó Sándor a szívvel-lélekkel magyar poéták, a 
magyar keserűség ós magyar büszkeség ihletett költői közül való. 
Amióta a nemzet testét feldarabolták, nem tudja elűzni szeme 
elől egy pillanatra sem az ősi föld vérző romjait A magyar szív-
vel való együttérzés addig is jellemző sajátsága volt: de ami 
azelőtt bú volt, az ma kétségbeesés, ami azelőtt keserűség volt, az 
ma lángoló gyűlölet, ami azelőtt szeretet volt, az ma könnyező 
imádat a lantján. Muzsikaszavát ez az imádat ihleti, ez a szomorú-
ság árnyalja, önmagát is így jellemzi: „Vagyok ezerév viharos 
egéről ide öröklött felhődző ború: foszlány a múltból, mindig 
magányos, mindig szomorú. Vagyok fajomnak roncsolt teteméből 
úton fetrengő, vérző szívdarab, daccal vonagló: mennél tiportabb, 
annál magyarabb!..." Másutt ezt az önarcképet ezzel egészíti ki: 
„Nincs Magyarország! — Zúgva harsogom, vagyok vészkongás 
omló partokon, vagyok tüzes vas, szeges ostor, fajom-káromló 
bús apostol." Szomorúságát csak fájóbbá, keserűbbé toszi az a 
tudat, hogy evvel ma egyedül van. Néha kiesap a keserűsége: 
.JÉn Istenein, ne engedd, hogy megutáljam a fajtámat", — másutt 
leborul fajának lélekformálta szobra előtt azzal a vallomással, 
„hogy nincvi más nép e kerek ég alatt, ae nemesebb, se boldogtala-
nabb". Az átok és áldás között hányódik a lelke. A kétség kínozza, 
hogy „a magyarnak niuos már hova lenni", 

„Mert nroi itt van, új n nap alatt, 
UtrndObbentA látomány nz éjben: 
Egy csonka oroiág duhaj táncra kap 
S tivornyát (II a vészes kriptáméi)ben; 
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Egy nemzet lelke őrjöngésbe kábul; 
Nincs bünbánatja, nincs többe szemérme, — 
S nekem látnom kell, sorsa magasábul 
Meggyalázottan hogy zuhan a mélybe . . . " 

Ilyenkor összetörött kétségbeeséssel vágja falhoz a kupát és 
valami megdöbbentő őskuruc hangulatban rikolt ja: „Húzzad 
cigány: nincs mennyország, sehol sincs már Magyarország! 
E jha j , igyunk rája , úgyis elnyel a sír szája, gyáva népnek nincs 
hazá j a ! . . , " Az olvasó megborzong a gyötrött szívnek ezen a 
vergődésén; mert úgy Vonaglik fájdalmában, hogy a mi lelkünkre 
is reá fröccsen a vér, amelyet a kétségbeesés karmai fakasztottak. 
Sajó Sándor hazafias l í rá ja ebben a kötetében a leghatalmasabb: 
keresetlen kitörésében döbbenetes erejű a fájdalma, szívet elállító 
a keserűsége. A magyar történelem sokszor fakasztott már két-
ségbeesett jajkiáltást, de lírában az ilyen erőre ritkán emelkedett: 
ez már ott van az átok határán, de az átok szavát a féltő szeretet 
fölzokogó sírása nem engedi kifakadni. Ez a küzködő lelki tar-
talom a költő lelkét ós lantját egyénivé csodálatosan tiszte-
letreméltóvá teszi. Nem a porond szónoka, hanem az önmagának 
síró ember, nem az olvasóknak, hanem keserű önmagának mondja 
el, amit a szíve harcol: u hazafias líra páthoszából a vadonba 
bujdosó, bánatába elmerülő, megsebzett, megtiport magyar 
ember lázongása-jajongása lett, a lelkesítő dalok helyére a kebel 
vívódásának harcfoszlányai kerültek. Már pedig ez a legigazibb 
líra ós ha át tudja izzítani olvasója szívót, a legigazabb költészet 
is. Ezért jelent az ú j kötet emelkedést Sajó Sáudor költői 
pályáján. 

« 

Más lelkivilág jut kifejezésre Mécs László verseskönyvében 
(Rabszolgák énekelnek). Ez a fiatal felvidéki poéta nem a nem-
zeti, hanoin a szociális érzésnek a megszólaltatója. „Én fölcsaptam 
bárkás bús Noénak s kongatom a szeretet-harangot! Szennyes-
áron, hófehér hajómon vitorlázom, pengetem a lantot és az em-
ber meggyötört szívére szállnak, szállnak fehér versgalambok" 
— így jellemzi a saját költészetét. Mécs Lászlónak szomorúsága 
a szívtelenség járványát siratja; kérő szóval kiált oda a ma 
emberének: „Vakságvert emberek, gyújtsátok meg a szívetek! 
Napot isitől ezernyi lánnpás: s hajnallá gyúl nz éjkeret! Lámpást 
Innen—11II minden ember s úgy nézze meg, kí szeml»e jő: száz arc-
redő rejt kín-inngot és mennyi kiscs a könnyes szemben! Mert 
ő is testvér, saonvedf i . .Embertársa l t nz alázat szőrköntösébe 
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szerptné öltöztetni, az ablakokba pedig szeretet-rozmaringot ül-
tetni. Keserűséggel, szomorúságba enyhülő keserűséggel van tele 
a szíve: „Ma boldog az, ki néma s ki vaknak lenni bír! Nem látni: 
a haláltánc hogy maskaráz a földön, hogyan bohóz a Téboly: 
ez is már égi ír!" De ezt a keserűséget fájóan igazzá és meleggé 
teszi valami önvád: ő ismeri ós hirdeti a szeretet evangéliumát, 
ismeri és vallja az alázat csodatevő erejét, magát azonban nem 
meri az igéret-betöltő szentek sorába számítani. A pap dalol lant-
ján, de nem a Harsányi Lajos lírájában megszokott öntudattal, 
hanem a szent Ferenc köntösébe fogódzó alázattal. Az élettől 
menekül a hithez, a hit mélységéhez, — nem az egyházhoz, az 
egyház mai hierarchiájához. Mécs ott látja az éhségtől űzött, 
lármás csőcselék sorában Lázárt, Magdolnát, a betlehemi pásztorok 
seregét s a szamáron ülő piros ruhás örök királyt, — ós fáj neki 
a megvetés, amely piszkos csőcseléknek titulálja a jól-rakott 
asztalok papjainak ós írástudóinak ajkán a Sors-verteknek csa-
patát Nem első kötetének (Haj)iali harangszó. 1923) nyomor-
balladája kísért itt újra: ma már minden perzselő tüzet melen-
getővé szelídített benne a szeretet. Ebből a szelíd szeretetből mély-
séges megértés fakad: a lelke eljutott annak a szent-ferenci igaz-
ságnak megértéséhez, hogy ma, a kéjek és kínok orgiáiban is egy 
a szükséges: „ Urunk lábához leülni (Nap, Hold szolgál zsámo-
lyául) s míg a szem boldoggá ámul, két szemében elmerülni 
magad-megsemmisítőn. Megérezni, hogy szívéből hullottak ki a 
világok, naprendszerek... Ha így látod: örök fénnyel lesz meg-
áldott hulló-csillag-életed..." Az élet magát a költőt sem engedi 
ehhez a nyugodt békés forráshoz: ma még nagyon érzi a tele-
vényt, amelyben lába gázol, és nagyon erősek, kedvesek a virá-
gok, amelyekkel ifjúsága köti meg. De a hite e forrás felé hajtja: 
Péter hajóján látja a nagy hajók, az Állam, Fajiság. Egyenlőség 
zászlaját és tudja, hogy csak a „Krisztusvérrel festett vörös zászló 
fehér kereszttel" lehet a boldogság útjelzője. Vallása így magasul 
a szeretet vallásává, a mindenkit szeretők religiójává. Az ember 
szivének jóság- és szeretetkertjót tartja a legnagyobb emberi érték-
nek és noha tudja, hogy „Jézusnak volt a legnagyobb a kertje, s 
utána tán Asszlszi szent Ferencnek", hirdeti azt is, hogy „de 
mindenkinek: gyilkosnak, fegyenonek szivében áll egy elzárt 
kicsi kert". \ vallás így és ebben az értelemben Mécsnél minden 
élménynek örökéletű klncsesszekrénye: 6 Itt látja a ma piacán a 
barmoknak prédikáló szent Ferencet, n lelenoet mosdató szent 
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Erzsébetet — ós kutyák-kergette Lázárt! A vallás az ő lelkében 
izzó tüzű gyémánt, amely minden élményből kiolvasztja a szere-
tet aranyát. 

A papnak ezt az emberszeretetét két jellemző motívum szí-
nezi: öngyöngesége ós fajszeretete. Hogy szereti a magyar 
parasztot, aki a paradicsomból kivert Ádám makacsságával 
„tovább gyökérzik ugarban, trágyában, piszoktól emeli életét a 
Napba s Krisztus-bimbót termel istenes vágyában!" Milyen fájó 
panasszal mondja Ady Endrének, aki „hitetlenségből, fájdalom-
ból fekete máglyát dacolt az égre", akinek máglyája mellől a 
törpe-tolvajok és törpe-gyujtogatók halált kiáltanak a magyarra, 
hogy „négy égi tájon szenvedés-ugarba vetvén ömlő könnyeink 
vetését", mi hisszük most elszánásunk csodatevő erejének tuda-
tában, hogy a bojtorjánról is szőlőt szedhetünk. Nem titkolja el 
azonban öngyöugeségét; katholikus pap ajkáról meglepő a val-
lomása: „Kétségeknek vándorútján feketéllő titok-fákról köny-
nyek hullnak fürtjeimre, ében gyöngy hull, permetez". A szerze-
tes útját agglegények bánatkővel rakott útjának látja: „két oldalt 
a dermedt vágyak, vetélt célok, holt remények soha-nyíló akác-
fákként állnak, állnak feketén.. . Ez az út a magányosság csönd-
és halálvermes útja: idegenség országában célok felé sose visz .." 
Ennek a papi sorsra rendeltetésnek a terhe felhőt fakaszt a lel-
kén; az Évák, Kleopátrák, Magdalénák és Veronikák elcsalni, el-
tépni akarják: de a költő ma még konokul megy a csillagok felé. 
Ez a konokság azonban csak az arcon hideg, belül küzdelmes 
viaskodás, amely a lanton is megszólal. 

Költői stílusáról egy helyt ezt írja: „ . . halálvemhes, zord, fan-
táziám előtt minden tárgy: gyötrő szimbólum s így nő fekete 
mlthológiám". Valóban, a szimbolumok és képek gazdagsága, fris-
seségp, új, néha már groteszk szépsége jellemzi költészetét. Ez 
a gazdagság, ez a bőség árt is szépségének, szétveti kompozíció-
ját. De mint az ár, amely medrére talált: ez a kötete művészi 
zártságban, önmérsékletben, tisztább szépségben felülmúlja a 
régit, — ám minden zártság, önmérséklet ellenére Is üde maradt. 
Mintha nem is a kifejezés művészete szilárdult volna meg, hanem 
n lélek talált volna nyugodtabb medret, — azért oly mesterkélet-
len. olyan közvetlen n lélek és kifejezés harmóniája. Nincs a mai 
magyarságnak ,modern stílű" poétája, akinek lelke ezt a modern 
•tíluat ennyire megkövetelné. 

Snjátosnn kiüt ebből a modern magyar világból Némcthy 
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Géza könyve (Az ész tragédiája és egyéb versek)- Irodalmunknak 
Ungvárnémeti Tóth és Kazinczy óta nem volt ily őszintén görög 
szellemű lírikusa. Göröggé nemcsak bölcseimi világfelfogása 
teszi, hanem egész életszemlélete. Szívének uralkodó páthosza: 
a kemény bátorság, édes büszkeség. Ez a görög lelkület e kötet 
révén kettős genezisben ju t elénk. Az Életemből c. cyklus fejlő-
désének fokozataiban muta t ja be: kolostori iskolába járt , maga is 
pap akart lenni; egyik i f jú tanítójának a görög világ iránt való 
lelkesedése átköltözik a szívébe, ráébreszti arra a kettősségre, 
amely Krisztus és a pogány Kelet összeegyeztethetetlen kultuszá-
val a szerzetestanárban disharmoniát teremt; a tanító keserű ön-
vallomása és biztatása az antik világ felidózőinek sorába haj t ja . 
A német tudomány és Itália csodái célhoz vezették; büszkén 
vallja: „értem a varázst s a holt leányzó, a hervadhatatlan, keb-
lemben ért dicső feltámadást". Ennek a feltámadásnak az érte-
lemben vívott harcait tá r ja fel Az ész tragédiája. Az örök ember 
éli itt végig az emberi gondolkodás fejlődésének korszakait; át-
tekintésében azonban fenségesebb szemet óhajt , azért az értelem 
istenének szemüvegével nézi a vízből ós földből gyúrt, parányi 
istenésszel megihletett mikrokozmosz történetét. Az ókori kelet a 
deszpotizmus jármába törte a szellemet; a klasszikus világ fel-
ismerte az Észt istenül ós megalkotta a — költőnk szerint — leg-
diosőbb vallást, ahol „a legfőbb oél: ismerni a világot és szent 
remijébe illeszkedve bé, az éltet élni természet szerint: amaz 
jelenti a dicső Tudást , emez meg a Virtust, a jót s erényt; s teremt 
e kettő összhangzása bölcset, ki, mint a gömb, formák legszebbike, 
olyan bevégzett, oly tökéletes". „A legfőbb jó őnéki tiszta Erkölcs, 
a legfőbb rossz a bűn, erkölcsi rú t ; világon néki minden más 
közömbös, nem jó, nem rossz, de adiaphoron...** „A boldogsága 
független szabadság, sziklája néki ez autarkla." Ellensége e bol-
dogságnak osak egy van: a szenvedély. Mark Aurélnak ez a 
világa a római nóp őrületében szertefoszlott. A végmaradványt a 
középkor szentelte meg, de a páthosz ebben is megzavarta a békét 
a kereszteshaddal ós az lnquisitlóval. A renaissance meghozta az 
újjászületést, de a vir tus fogalmát meghamisította. „Virtus néki 
a bűnök bűne, a fékevesztett önző szenvedély." A reformációt a 
nemes megbotránkozás szülte. dP a praed«-sfinatióval rémet ülte-
tett a hívő szívére. Az antlreformácló viszont „a túli iidvöt a fö ld i ' 
üdv gyIlkává tolta fel". A pap helyett a bölcset állította nz embe-
riség élére a felvilágosodás; törvénnyé vált nz emberszeretet. 
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béke malasztjává a türelem. A jámbor álmodók halálával „a bölcs 
helyébe jött a demagóg, király helyébe jött a csőcselék", amely az 
Ész oltárára hitvány hetérát ültet bálványul. A legújabb kor a 
józan, materiális élet kora; „a cél, hogy boldoguljon itt e földön". 
A cél azonban a páthosz rabjává teszi a föld két dús-talentomú 
népét, kitör a vi lágháború és megjön a béke: „védtelenné tenni 
mindörökre szörnyű feltételek bilincsivel" az eltiportakat. A sok 
csalódás, kijózanodás után nagy ekpyrosist kíván az Ész, hogy 
fertőzött teste a nagy tűzben pusztuljon el. 

Az ész tragédiája keserű költemény. Mark Aurél figyelmez-
tetése: „Különösen jó volna reám nézve, megügyelni a Hatalom 
ama sok változását a múltban és e változásokban a jövőt kutatni", 
szomorú rezignációba vitte a költőt. Az egyes korok kivetítésé-
ben, az egyes világáramlatok kifarngásában a művész erejét 
érezzük, de az ekpyrosis végében nem tudunk megnyugodni. 
Mark Aurél is realizálta az Ész uralmát: megkötötte a Nagy k 
példájában az erkölcsöt, — Némethy Ész-istene azért érzi kudarc-
nak az ember megteremtését, mert csak az értelemre építi világ-
rendjét. Az Ész vallásn nem e világra való; de nem ekpyrosis-
kívánást kell levonni e konstatálásból, hanem a szív és ész össz-
hangbahozatalát egy magasztos vallás életszabályozó tanrendsze-
rében. Ily érteleimben érzi maga a költő is továbbfejlődőnek a 
görög eszményt a kereszténységben. Ámde ettől a motívumtól 
eltekintve, el kell ismernünk, hogy Némethy műve a mélyebb 
magyar bölcselmi költemények közül való; világos előadásában, 
művészi elkópzeltetésébeu van az értéke. 

Ami e két költeményt köríti, az a „cras amet, qui nunquam-
nmavit, quique amavit, cras amet" gondolatának hangoztatása ós 
megvalósítása. A sa já t szerelmi élményeinek megjelenítésében a 
kilenovenes évek stíljén, kedves őszinteséggel, megkapó hámor-
ral mondja el emlékeit, amelyeket ócska pergninent olvasásában 
kifáradva, az élet verőfényén gyűj töt t . Derűs, regényekkel teli 
világ bontakozik ki meleg cyklusaiban. 

Juhász Gyula ú j kötetében (Testamentum) is vau egy szonett, 
amely Marcus Aurellusról szól, — az ő Marcus Aureliusa azon-
bau uem a filológus elképzelése, hanem a költő hangulatának a 
szoborvázlata: azt mondhatnók: a rezignáció szobra, aki „úgy 
látta, hogy káprázat semmisége n tett. a vágy — s az álom balga, 
dőre". Juhász költészetében mindig uralkodó volt a melancholla, 
de Ilyen lemondó erejűvé csak ebbeu a kötetében erősödött. Ml 
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ennek az oka? — A jelenkor romlottsága keseríti el a költőt. Ügy 
látja, hogy ma az az értelem: „csak okosan, csak adni, venni, ölni, 
törvényesen, míg az idő lejár"; ma az embert „gond, ital, nő, 
robot és a seft" tartja igában; ma mindent ellep „a sok kiáltó éa 
sok törtető, ki mind hiszi, hogy Ür ós Isten ö". Ma a magyar ég 
is szomorúan felhős: 

„De jaj, hol van ma ama hét vezér, De vérét a serlegbe önti és 
Hol egy is, egy csak, nki nem beszél, A néppel együtt győzni, veszni kész. 

És hol a nép, amelytől fél Nyugat? 
A szeri pusztán kósza eb u g a t . . . " 

Az eszme zászlaját saját hívei tépik ronggyá, — „az igazság 
bukik vele és arra jó, hogy számadáskor bunkó legyen törött 
nyele". Keserűen látja, hogy „nem szebb jövendő forr a mustban, 
csak fejfájós mámor". Üj kötetének tartalmát ez a fájdalom teszi: 
, Ez a könny ég a szememben, ez a bú él énekemben, ez a láz öl 
lassan engem, ez a kíu rág a szívemben". Hogy felhőjón mégis 
átvillog néha a napfény, azt a szívében lévő szeretetnek és emlé-
keknek köszöni . A szeretet nem tudja veszettnek hinni a haza 
sorsát, bízik a jövőjében, a visszasóhajtott magyar őserőben. A 
modern magyar poéták között a legmagyarabb szívű Juhász; 
nem szégyenli, hogy Párizst nem látta, nem szenvelgi az idegen-
ség kultuszát; büszkén vallja: „Magyar vagyok. Szegény költője 
árva derék fajtámnak s ez ma több nekem, mint világhír és világ-
szerelem". Az ő lelkének a magyar puszta a szerelmese, az ő fája 
a bólogató ákác és a jegenye, az ő vize a némán ballagó Tisza, az 
ő óhajtott közönsége a magyar világ. „Mások világgá zengő zon-
goráját én nem irigylem. A magad cigányát lásd bennem, 
ó magyar, ki neked élek." Nem született harcos magyarnak: 
Botond bárdja ós Kossuth tolla nem illik a kezébe, — de van neki 
is egy magyar lelket hódító fegyvere: a magyar föld hangulata. 
Annak a rónaságnak, amely a Tiszát övezi, lelkét és szépségét 
ma Juhász Gyula látja és dalolja a legszebben. Magyar tájképei, 
magyar arcképel a gazdag lélek hangulataiból veszik színeiket: 
olyanok, mint Paál László alkotásai; nemcsak a téma, hanem a 
tónus ls a legnagyobb magyar tájképfeatőjével rokon. Ahogy 
Paál tájképein megérezzük az ihlető érzés pillanatnyi árnyalatát, 
Juhász Gyulánál Is szemünkbe tűnik az. íme egy tájképe: 
..Alkonyodik. Aranyos köd száll a földre. Szól a pásztor mélit 
tülke. A lugasban oly sötét lesz a borostyán ós az égen szende 
busán Indul a hold kék mezőkre. A napverte ablakokban a mua-
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kátli ú j ra éled és a kertben harmatot sír a verbéna. A csicsergő 
fecske mind ereszre röppen. És a nap szelíd halállal elköszön a 
barna tájtól. Esteledik. Most az élet mélyebb s tágabb a világ 
i s . . . " Nem olyan ez, mintha Paál László kópét írná le előttünk 
maga a művész, mielőtt az ecsethez nyúl! De Juhász tájképeinek 
líraiságát az átszűrődő hangulaton kívül a sa já t személyének 
megjelenítése is elősegíti. Ez a megjelenés nem nyomja el a külső 
tárgyat, a képet magát, a helyzetiséifet, csak átmelegíti, l í rává 
teszi. És nincs E. Geiger (Beitrüge zu einer Aesthetik der Lyrik, 
1905) hangulati tájkópelemzésének egy kategóriája sem, amelyre 
Juhász köteteiből szép példát nem idézhetnénk. Csak a legsike-
rültebbek egyikére figyelmeztetek, a Szakáiszárító c. rajzra, 
amelyben a költő szemének szögelhajlása az öreg gazda lelkének 
világát mélyíti el. 

Világfel fogását az emlékek mámora simít ja nyugvásra. A 
parc múlandósága nem tudja elszomorítani, mert „a tűnt perc 
méze boldogít tovább". A hangulatnak, nem a kínzó gondolatnak 
a költője, a lét problémái közül tehát csak az érzési vonatkozá-
súak vetődnek fel benne. CraZo-ja csodának érzi azt, hogy él, 
csodának a feléje mosolygó örökkévalóságot, csodának a lemenő 
napokban a születő napok visszfényének reszketését. A temető 
neki víg és gyönyörű, mert ott minden halott koszorús. Nem fáj -
hat neki a mulandóság, hiszen tudja, hogy a mult a jelen meg-
termékenyítője, és nem félhet a haláltól, mikor földre pihente-
tett szíve ég ós föld között angyali üzenetként érzi a jövendő 
életet. Ha jön az élet tele, szelíd szomorúsággal ha j t ja fejét örök 
párnájára , mint az ősszel lehulló levelek. Világfelfogását ez a 
szelíd szomorúság jellemzi: álma omladékán, magánya dombján 
búsan, de megnyugodva áll. Költeményeinek zenéje, csendesen 
dúdolgató muzsikája ezt a szelíd szomorúságot úgy hordozza, 
mint a csendes vizű tó a halódó hat tyút ; ez pz összhang a lélek és 
forma között a művészi szépség Juhász Gyula költészetében. 

Bodor Aladár. akinek most harmadik verseskötete hagyta el 
a sajtót (Törcdelem), egyéniségét talán legjobban a halál prob-
lémájával szemben domborítja ki. Üti leveleiben — Petőü óta a 
legüdébb úti emlékezésekben — 1906-ban ezt irta: „Én, míg a 
földön élhetek, n halál utáni öröklétre nem kívánkozom; ám 
koressék fel a papok, akik kínálják. Mit ér nekem, ha ott nem lesz 
e*eem és magyar gondolat, amit vele gyönyörrel fölfogjak, ha 
nem z Mernem s a Tisza, amit szerető érzéssel elnézegessek. 

1«) 
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fülem s a Cserebogár, amin vele elkeseregjek, ajkam és leány, 
kit vele csókoljak, — ha még az emlékezetemben se vihetek a föld-
ről oda semmit!.. ." Költeményeiben is ez a lélek nyilatkozik 
meg, ha nem is ezzel a humoros célzatból túlzott szembeállítással. 
A nyár fordulása, Holdkelte a magyar természet szépségeinek 
nemcsak látását, de csodálatra keltő megmutatását is odaiktat-
ják Bodor költészetének érdemei közé: a színek gazdag bősége, 
a hangulati mozzanatok észrevétlen aláhúzása, a kép realitásának 
könnyed megőrzése, szavainak, ritmusának, sőt művészi kompo-
zíciójának dallamos ereje e két verset költői-tájképeink legsike-
rültebbjei közé emelik. Uralkodóbb azonban költészetén a magyar 
gondolat; egy helyt Lehel vezér kürtjének, „ős tűzimádó nagy-
szerű dallam megcsorbult, meghasadt kürtjének" mondja magát. 
Nemzeti problémákból fakadó verseinek alapszínét az ősforrás 
az ősi jellem megbecsülése adja. Járt ő is Párizsban, de a Szaj-
nából fölszálló köd a Tisza-vidék délibábos erejét lobbantgatja 
benne. Az Erős János átkát érzi ő is a magyarságon: „rabszolga-
jegy szemünk közé égetve". Ma, a világháború után, Lázár ősi 
szegényének, a gyászmagyarok egyikének vallja magát ós jós-
lásra nyílik az ajka, az új, jobb, hívőbb, égőbb magyar eljövete-
lének jóslására. Az eljövendő Messiást idézi és fájó méltatlanko-
dásában ellöki magától a hálátlan Nyugat minden civilizáció-
bilincsét; bosszúra tüzeli megtiport véreit. A keserűség tüzel 
benne, — nem csoda, hogy néha a vers művészetét is fölégetve. 
A művészi megnyilatkozásban is van eredetisége: elsősorban 
emlékeinek versleszüremlése (Kolozsvár), másrészt a magyar 
mondai motivumok gazdag lírai felhasználása (Attila szeme. 
Isten kardja), néha pedig a népballadai stílusnak magáraöltése 
(Hess darázs. Hajtuili kődben). Virágénekei is megkapnak a meg-
szólaló lélek egyéniségével ós a megszólalás eredetiségével. Első 
gyűjteményében (Versek 1906) szerelmi dalainak az a hangja volt 
a legmelegebb, amely önkéntelenül Tóth Kálmán dalstílusára 
emlékeztetett (Kisértet. Jobb lett volna). Második köteti (Záto-
nyon 1910) már izóbb érzést, lüktetőbb szerelmet szólaltat meg, 
jellemzőbbet a magyar férfi lelkületére (Én vagyok a minden); 
egyre jobban érzi az olvasó e két sor igazságát: „Benn fészkel 
bennem az életisten, az én szégyenlett vadállatom"- Mostani virág-
énekei nz ősi virágének játsziságát. szines pompáját, ringató dal-
lamát hozzák, de ««zért nem válnak játékká, csinált csecsebecsékké. 
A népi lélek megszólalásának szépségkincse ezekben a dalokban 



— ö s s z e f o g l a l ó k ö n y v s z e m l e . 1 8 9 

a legteljesebb (Május, Alvó hegedű). — Az a ciklus, amely új 
kötetének címét adta, az Istennel való beszélgetésből és a saját 
magával való számvetésből fonja a dalokat. Legnehezebb a haza 
sorsának keserű szívvel való megértése; — érzi a olvasó, hogyan 
szövődik „könnyből, vágyból, bús őrületből, bűnből, lázból" egyre 
sűrűbbre az Isten-megismerés lehetősége előtt a saisi fátyol. 
A saját lelkébe vetett tekintet végigfut az emlék-jegyzéseken 
és szomorkás megtérést szűr le a múltból. Egyik önvallomása is 
figyelmeztet arra, hogy a tettek felé vonja költőnket a mindenség 
mágnese, — hangulatát e tettek álomban-maradása magyarázza 
meg. Ez a hangulat megkapja a mi lelkünket is, de inkább a 
feltárás őszinteségével, mint a stílből eredő melegséggel: valami 
(a versekből ki nem hüvelyezhető) ok stíljét élesebbé, kehlényebbé 
teszi, mint volt a Zátonyon kötetében, és mint a művészi siker-
hez szükséges lenne. Talán ezzel az okkal függ össze az is, hogy 
inkább az értelem, mint az érzés szava hallik e verseiből, ami 
néha hidegen hat. A „vihar előtt" szuggesztívebb volt lelkének 
napsütése, mint ma, a magyar sors vihara után. 

II . Elbeszélők. 
Pékár Gyula regényírását így jellemzi Császár Elemér 

(A magyar regény története 327. 1.): „gazdag képzeletével megje-
lenítette nemzetünk életének ós a klasszikus ókornak egy-egy 
hősies vállalkozását és széleskörű, mélyreható tanulmányok alap-
ján színes képeket festett a kor viszonyairól". Ennek a jellemzés-
nek pompás kiegészítéséül kínálkozik Pékár legújabb kötete: 
Lord Burlington arcképe. Az író gazdag képzeletét érdeklődésé-
nek iránya teszi egyénivé: Pekár t nem a nagy nemzeti problé-
mák érdeklik elsősorban, hanem az emberek jellemző vagy mulat-
ságos kalandjai; az ő regény forrásai nem a tudós emlékiratok, 
hanem a pletykákbnn és mendemondákban gazdng naplók, leve-
lezések, „joyeux devls"-félék. Az ilyenféle forrósok pedig rende-
sen az Intim kalandokban bővelkednek, szerelmi oselszövónyek 
elbeszélésében változatosak, a meglepő bonyodalmak bűvészi 
bogozáwával tűnnek kl, — éppúgy, mint Pékár Gyula írásai. Íme, 
ú j kötetében a címet adó regény azt meeéll el, hogyan játszotta 
Garrtck a hatalmas Burlington szerepét a festő Reynoldsszal 
ezután pedig Burlington nejével szemben, — a második novellá-
nak címe: A hercegné titka, — a harmadiké: A befalazott ablak! 
A téma rendesen kényes, vagy legalább Is történeti Indiszkréció, 

12* 
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mint például az a problémája, hogy a világszép Maria-Adelaide 
hercegné megcsalta-e az urátl Az ilyen kérdések mindig érdeklik 
a felületes, az átlag olvasót: és ezért olyan állandó Pékár Gyula 
kedveltsége. Igaz, hogy ez még nem művészi érdem, de két szem-
pontból mégis jelentős: igazolja az író széleskörű, nálunk párat-
lan olvasottságát, másrészt pedig témáinak kifogyhatatlan vál-
tozatosságát. Művészete a könnyed, szellemes előadással támo-
gatja a téma hatását. Az előadás Maupassantra valló széliéin ős-
sége Pékárnak legbecsesebb művészeti érdeme; nemcsak az elbeszé-
lés hangjának tónusában érzi ezt az olvasó, hanem a korok és 
emberek hirtelen odavetett karikatúrájában is. íme Bompard 
professzor tyúkom-tubicámnak titulált életpárja, „kire inkább a 
sárkányom, hárpiám jelző illett, a csalódásig kofának nézett ki; 
holdvilágkópe volt neki is, de az ő holdja haragos, kövérsége 
csupa pesszimizmus s mélyen ülő malacszemeiből a legharciasabb 
gyanakvás áradt..." Vele szemben idéznem kellene a Burgundi 
hercegné portréját vagy mellette a luzsáni tant bemutatását, — 
nem mély, nem emlékben-maradó képek ezek, de kifejezők, gálán-
sak és mulatságosak. Néha egy kis szatirikus vágás frissíti 
előadását, mint a francia tudósok merev parcellázási rendszeré-
nek hánytorgatása Budapesttel szemben; mindig van a megszó-
laltatásaiban egyéni és furcsa íz, amit szívesen húz alá idegen 
szavak közbekeverésével; a mese mindig frissen fakad az ajkán, 
mintha önmaga is gyönyörködnék az összeformálódásában. Mesai 
jól sikerült pletykák: nem az igazságukat, valószínűségüket 
méri le az olvasó, hanem azon mulat, hogy milyen találóak, ötle-
tesek. Nagyon jól támogatja írásainak ezt az érdekességét gazdag 
tapasztalata, világlátottsága. Üti emlékezéseinek az a színes sora, 
amelyet Északon és délen címen bocsátott közre, a természet, 
művészet és élet jellemző vonásaínak és szépségeinek nagyszerű 
megfigyelőjéről és kitűnő fölismerőjéről tanúskodik; ez a világ-
látottság a színeknek páratlan gazdagságán kívül még egyet biz-
tosít írásainak: a hang melegségét. Üj kötetében is innen er<«d 
a párizsi tudós világnak az a pompás rajzsorozata, amelyet Heury 
Constant környezetéből elénk rögtönöz, egyrészt a Café 
d'Harcourt terraszáról. másrészt a Miintz-szaIónból. Az Ilyenfajta 
emlék-képek egy-egy hangsúlyozott vonással kitűnően jellemez-
nek és a miliővel együtt a mesét Is valósziuübbé teszik. Végül 
mesemondó hangjának ls ki kell emelnünk egy jelentős érdemét: 
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árnyalata nemcsak érezteti a mesélő tréfás kedélyét, hanem az 
ügyes zenei kíséret erejével az olvasóra is reákényszeríti azt 
Pékár Gyula könyveit ezért szereti a közönség. 

Nemcsak értékben, lelkiségben is mások Gárdonyi Géza írá-
sai. Lelkületét jól megvilágítja az a néhányadat, amelyet szerelmé-
ről Fesztyné jegyzett le A tegnap lapjain. Fesztyné két szerelmé-
ről emlékezik meg; a művésznő úgy ítél, hogy Gárdonyi „az első-
nél gyáva volt, a másodiknál vak". Ez az ítélet nagyon felszínes; 
az vitte tévedésbe, hogy a férfiléleknek a szerelemben csak egy 
attitudejét tudja elképzelni. Gárdonyi lelke a szerelmet egészen 
sajátosan érezte és fogta fel. A hagyatékából most megjelent 
regénykötetek közül a Te, Berkenye ezt a Fesztyné könyvében 
leleplezett lelket teljesen más világításban mutatja. Az érzés 
finomságnak olyan fokát látjuk hősében, Berkenye Pistában, 
amilyent csak Gárdonyiban találunk meg. Boldogtalan szerelem-
nek históriája ez, de boldogtalanságának nem a külső körülmé-
nyek — a családok helyzeti különbsége — a főoka, több háram-
lik belőle Berkenye Pista természetére. Valami ősparaszti gőg, 
amely a finomság kultuszával vegyül: ez az alapja a hős lelkü-
letének. Gárdonyi a saját lelkét ültette át hősébe, — innen az 
igazsága —, képzeletével csupán meleghangú mesét költött hozzá, 
azt is a szíve mélyéből. Nincs is Gárdonyi könyvei között regény, 
amely Gárdonyi szívét ilyen őszintén és sokoldalúan tárná fel. 
Minden alakjában van valami az íróból: még amikor az öreg 
Phylep Albert furcsa könyvének töredékeit olvassuk is, az egri 
remetét halljuk, amint a magyar nyelvnek a német nyelv felett 
való előnyeit fejtegeti, önmagának ezt a művészete prizmáján 
szétosztott színképét a történeti múltba helyezi, de ez a mult 
nem Gárdonyi történeti regényeinek szokásos, aprólékos történeti 
miilője, hanem könnyed, mesében feloldott történetiség. Hátra 
hagyott kötete tehát a történeti regénynek új stíljét próbálta 
meg; az eddigi stíl — ahogyan azt szóban tett felvilágosítására 
hivatkozva a XIX. század irodalmáról írt könyvemben kifejtet-
tem —, a történelem emberi igazságának a problémájából indul 
ki: itt a regény nem problémán épül, hanem a szív törté-
netén; ha nem is olyan teljes a mult képe, ha nem is olyan pontos 
és aprólékos. <k> meleg és Igaz. A nwsemondó Gárdonyinak épp 
ezért egyik legszebb regénye. — Szerelem történetéről mond mesét 
a másik két kötet Is, de hősét már kívülről veszi, nein önmagából. 
A magyar paraszt alakja körül szövődik a mese. Az „Aggy-ls ten, 
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Biri" egy Amerikát-járt legény története, A kürt egy kisvárosi 
toronyőré. Amaz a magyar legénynek merőben egyéni kópét dol-
gozza ki, pedig a felületes szemlélő hétköznapinak gondolná 
esemény-problémáját: hogyan válik a gyűlöletből szerelem? 
A lelki fejlődést eseményes bemutatásban nyújtó regényművészet-
nek pompás értéke ez a kötet: mindvégig mese és mindvégig lelki 
formálódás. Hősét két oldalról is divatba hozta a magyar szép-
irodalom: Amerikában való megváltozását is, háborúban való 
formálódását is. Gárdonyi ezeket a vonásokat sem mellőzi, de 
jellemző művészetének legszebb lapjait akkor írja meg, amikor 
Kelesse Palit legnagyobb haragosa, Mács Lukács megmentőjévé 
teszi. A lélek apró árnyalatainak ugyanaz az ismerője rajzolja 
meg ezt a Palit, aki a Jancsi Frátert ós Zétát halhatatlauította; 
most azonban a jelenben maradt, a saját világából festeget. Van 
ebben a Kelesse Paliban ós Mács Biriben sok vonás, amelyet már 
Gárdonyi novelláiból ismerünk; de érdemes a Falábú embert 
összevetni vele, hogy lássa az ember, milyen hatalmas emelkedést 
jelent ez a mű Gárdonyi regényírásában. Ott a magyar ember 
pompás egyénisége hódította meg az olvasót, itt a regénynek 
egész magyar világot megelevenítő meséje. A népi életnek utánoz-
hatatlan képei kerülnek elénk: csak a gyónást, a kocsmai jele-
netet, a bíróval való beszélgetést említem — a háborús magyar 
világ változatos hangulatai kelnek életre —, de a lényeg a tiszta-
lelkű magyar legény szerelmének története. A naturalizmus 
hályogosai a paraszt szerelmének ekkora erejében bizonyára 
kételkednek: de Gárdonyi hőse csak ilyen lehetett, különben sem 
ez az álom, sem ezek az emlékek föl nem kereshették volna az 
amerikai szérűben. A mesekompozició szerves egysége így teremti 
meg az alak igazságát. — Háborús világunkban játszódik le 
A kürt is, de a témája más: Gárdonyi eddigi írásui közül a 
Dávidkáné-ra emlékeztet. Miliője a kisváros iparosvilága; hőse 
egy, iskolázása következtében az anyja világából kiszakadó leány. 
A cselekvénye nem sok, de két szembekerülő fórliszereplője, a 
toronyőr és a szabó, kitűnően megfaragott szobor. Ebben a 
regényben is a szerelem vonzó ereje irányítja a cselekvényt, attól 
kapja az életerőt a kis Zsuzska kisasszony. Ha művészi értéke 
nem is éri el a másik kettőét, néháuy pompásan megrajzolt alak 
ós jelenet ebben Is Gárdonyi kezóro vall. Nagy örömmel adunk 
hírt e három kötetről: ime, Gárdonyi Irodalmi hagyatékában 
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olyan kincsek is akadnak, amelyek a magyar irodalom elhomályo-
sulhatlan értékei közé sorozhatok. 

Mikor utolsó izben engedte meg a sors, hogy az egri remeté-
vel beszélgethessek, éppen Kukán Géza festőművész erős realitású 
képei köziil közöltünk néhányat az Élet-ben; Gárdonyi a képek 
kapcsán elmondotta, hogy az ő művészi felfogása az élet durva 
ábrázolását nem tar t ja helyesnek. Regényeiben ós elbeszéléseiben 
a szennynek nem is ju t hely: az élet untig eleget tár az ember elé, 
az ő ítélete szerint nem lehet a művésznek hivatása ezt a szennyet 
művészi alkotásokban gyarapítani. Merőben szembehelyezkedik 
ezzel Móricz Zsigmond művészete: vájjon osak azért, mivel a mai 
könyvvásárló közönségnek ez a csemegéje, vagy következetes 
programm alapján? — de nála az élet szennyének túlságosan bő tér 
jut . Móricz látása sokkalta sötétebb, életfelfogása sokkalta sivá-
rabb, reménytelenebb, mint Gárdonyié. Móricznak legelsősorban az 
emberi gyengeség, az emberi szenvedély fékevesztett vadsága, a 
levetkőzött állatember tűnik a szemébe: a parasztban és az úrban 
az ősszenvedély perzselő tüze érdekli. Esztétikai elvvé az szilár-
dul benne, hogy az ember igazi lelke a szenvedély perceiben a 
legőszintébb, hogy minden emberben tombol valami szenvedély, 
akár érzéki szereleni, akár földéhség, akár önzés, akár ártásra-
hajlás annak a neve — mindazt, ami ezen kívül van, felöltött, ide-
gen, kényelmetlen ruhának veszi. Innen van, hogy ú j regénye, 
amelyet pedig idillnek nevez, éppoly sivár, vigasztalan hangula-
tot hagy az olvasóban, mint a Sárarany és Az isten háta mögött-
Pedig ez a Pillangó meglepően derűs Móricz írásai között. Első-
sorban a testiség durvasága hiányzik belőle, másrészt a fonódó 
szerelem költészetének jut benne sok kedves szín. A harmatos 
rózsa óta ilyen tisztán Móricz egyszer sem írta meg a szerelem 
ébredését, pedig itt is a paraszti népről van szó, arról a népről, 
amelyet a durva indulatok rabjának festett annyi írásában. 
Zzuzsika és Jóska szerelmének a megérése azért korántsem 
idealizált: olyan, mint a niezei virágcsokor, csak a kóró hiány-
zik belőle. Az idill műfaj i megjelölése erre valóban reáillik: maga 
a pillangófogás jelenete úgy marad meg az olvasó emlékezetében, 
mint valami ragyogó Csók István-kép. Egyszerű, igaz, látszik a 
könyv első felén, hogy elemeit úgy szedte magába az író, mint 
Csók István szokta parasztképeln. Még a ragyogó napfény is 
megvan Móricz írásában. A kötődésnek, békülésnek, húzódásnak 
és átengedésnek híven, de könnyedén megörökített jelenetei fonód-
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nak itt össze. A debreceni szegény ember élete már borút hoz az 
idill fölé: Móric itt is az eredeti alakok ós eredeti jelenetek sorá-
val szolgál (a hazatérő katonára, ennek feleségére, a Maróti 
lányra és a Maróti-vacsorára gondolok), de a való komorsága lép 
elénk a mérnökék otthonában; amit Zsuzska innen visz magá-
val élettapasztalatul, az megzavarja az élet minden idill-lehetősé-
gót. Móricz gondosan szövi a mesét és ha az alapszínt egyszerre 
sötétebbre fogta, annak is a meséje igazsága az oka. A két szerel-
mes természete összekülönbözésre visz; ez a mindent megvalló 
Jóska és ez a szerelemre szomjas Zsuiffika nehezen formálja össze-
illővé a lelkületét A szegény ház ellenszenve a szegény vő vagy 
meny iránt az idegenség csíráját hamar nekinöveszti, hiába! — 
„tele van bajjal az élet és azt mind az a pénz csinálja". A regény 
művészi problémája az volt, hogy e kettős akadály ellenére hogyan 
juthatott diadalra az idill napfénye az erőltetés ós valószínűtlen-
ség veszedelme nélkül. A szerelem ereje erre magában Móricz 
írásaiban máskor nem elég; itt is fölveti a legény: „Zsuzsikám, 
mibelőlünk nem lesz egy pár soha, hacsak te nem akarod megtenni 
velem, hogy szeress és akkor, ha gyerekünk lesz, semmiféle isten 
és anya el nem választhat." Ez a Zsuzsa azonban nem Móricz 
megszokott leányai közül való: erre a beszédre arcul vágja a 
legényt és ott hagyja. Azért mégsem lesz másnak a felesége: ezt 
a szerelmet nem tudja leküzdeni. Előbb bosszúra gondol, végre is 
egy keserves, panaszos sikoltással vonja vissza a már máshoz esküdt 
legényt. A leány maszka-szereplése groteszk gondolat, ha meg is 
van e szokás Debrecenben, itt felesleges, fonák, de a regény azért 
döccenő nélkül ju t a megbékülő véghez. A hosszadalmas elidő-
zósek is hiányzanak a regényből, és ha realitását eddigi hívei 
nem is fogják eléggé nyersnek találni, mesterkéletlen művészeté-
vel Móricz Zsigmond becsesebb kötetei közé kell számítanunk. 

III . Színműírók. 

A kötetben is megjelent drámák sorából kettő érdemel külö-
nösebb ügyelmet, Surány l Miklós és Bibó Lajos darabja. 
Surány l a magyar renaissancénak abba a színes világába mé-
lyedt el témáért, amelyet A nápolyi asszony-ról írt kétkötetes 
regényében már egyszer feldolgozott. A humanista tudákosság-
nak varázslatban bízó bahonáját teszi d rámájának alapjává, azt 
a hitet, hogy n Mercuriustól kierőszakolt qulnteaaentia egy 
embert halhatatlanná tud tenni. A varázsszer megszerzője 
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Galeotti, a halhatatlanság reménye pedig Mátyás királyra moso-
lyog. A halhatatlanságot azonban mindenki megkívánja, a quint-
essentiának el kell folynia, mielőtt Mátyás kezébe kerül: ennek 
a bonyodalomnak története a dráma. Surányi írói művészete e 
bonyodalom valószínűségét, a korban ós emberekben szembe-
tűnő lehetőségét és a bonyodalom érdekességét biztosí-
totta. A kor lelkét hősei pompásan emelik elénk: maga Galeotti, 
annak komikus famulusa, az udvar tudósai és hölgyei, a magyar 
testőrkapitány — mind egy-egy jellemző árnyalatot adnak a kor-
ból, gondolkozásukkal, viselkedésükkel, itt megjelenő életepizód-
jukkal. A halhatatlanságért küzdők között azonban két alak a 
fontos, akik nemcsak a halhatatlanságért, hanem Mátyás ki-
rályért is küzdenek: Beatrice és Genovéva. A színjáték, A halha-
tatlan ember, lényegesen sünított e két hölgy regénybeli képmá-
sán: egyszerűsítette, 6 ezzel világosabbá tette őket Beatrice itt 
már nem az Apokalypsis-beli Titok: érthetővé teszi a magtalan 
asszony féltékeny küzdelme. Néha áttör ugyan ezen az asszonyi-
ságon az uralkodni akaró asszony önzése (— „De Európa halha-
talan ura én magam akarok lenni!" — mondja Galeotti-nak), de a 
halhatatlanságot mégis odaajándékozná Mátyásnak, hogy ezzel 
örökre magához láncolja. Genovéva is egységesebb faragású itt: 
a királyi trón fénye vonzza, ezért a fényért haj landó még szerel-
mét is feláldozni, de attól való félelme, hogy a királyné elteheti 
lábalól, vagy hogy az öregség félretolhatja Mátyás elől, a mámor-
tól segítve, az esszencia felhaj tására készti. A két asszony küz-
delme érdekfeszítő dráma: Surányi sikerét ebben eltagadni nem 
lehet. Ez a siker pedig nemcsak az alakábrázolásban, hanem a 
kor megjelenítésben is nem-közönsége* művészetről tanúsko-
dik. Nehezebb probléma a dráma szimbolikus végakkordja; az 
nyilvánvaló, hogy uz esszencia osodás erejében ma senkisem hisz: 
a halhatatlanságot az meg nem tudta volna szerezni Mátyás 
királynak sem. Surányi tehát Genovévának, az örök női titoknak 
nyú j t j a Italul, ós a varázserő csodáját az örök-Éva megmara-
dására korlátozza. Azonban két zavaró momentumot nem sike-
rült eltávolítania: a közönség u máglya tüzének elalvása után 
nem hiszi el, hogy Genovéva ma is élhet, — viszont az örök Éva 
eddigi életének fázisait maga Galeotti jelöli meg Helénában, 
Cleopatrában, Genovévában. Megoldatlan marad tehát a kérdés: 
mi is voltaképen Galeotti csodaszerének a ha tása ! A színpadon 
n színész játszhatja úgy Galeotti szerepét, hogy a közönség e 
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csodaszer csalását átlássa, de a dráma szövegéből azt kell kiolvas-
nunk, hogy Galeotti ezt az esszenciát maga is csodaerejűnek hitte. 
Ez nem a szférák zenéje, amely gépre j á r — vagy ez is ilyen 
kóbor humanisták csalásai — A drámának ez a válaszolatlan 
hagyott kérdése korántsem emeli érdekességét; a szépprózában az 
ilyen meghagyott probléma talán néha lenyűgözi a közönséget, — 
a drámában az egész hatást megdönti. Hiába itt a nyelv költé-
szete, — a valóság erdejében szétrobban a fantasmagória és csak 
füstöt, ködöt hagy maga után. 

Bibó Lajos drámájának (A juss) előszavában annak a hang-
súlyozása lep meg, hogy itt „az alakok nem az irodalom ós a 
kabaré kölcsönkért figurái, nem költött hősök tehát és nem a 
verejtékes írói néphumor, szörnyszülöttéi, hanem a föld gyer-
mekei". A naturalizmus stíljének népdrámáját nem Bibó terem-
tette meg, az ilyen faj ta bejelentés — bármennyire jogos írói 
önérzetből fakad is — fonák. Azt azonban el kell ismernünk, hogy 
a leegyszerűsített népiéleknek Márton Ferenc ecsetjéhez méltó, 
hatalmas egyénét örökíti meg hősében, Ernecben. Hogy a magyar 
paraszt életét ma csak „az a két ösztönös érzés határozza meg, 
amely a lét alapeleme ós feltétele: a táplálkozás özüksége és a 
szaporodás kényszere" — így í r ja az előszó —, ezt alapos túl-
zásnak ítéljük és eleve lehetetlennek tar t juk a magyar népdrámá-
nak erre a két motívumra való korlátozását. A művész rendesen 
túloz, ha theoretizál — ez történt meg Bibóval is. A darab értékét 
a hibás elmélet nem ront ja meg: ebben az egyéni sorsban a 
dráma igaznak érezteti Ernecnek ezt a lelki összetételét. A darab 
első két felvonásán át a föld vonzóereje az erősebb: a szerelem 
alig is parázslik. Az anya földrészének a gyermekekhez kerülendő 
darabjairól van szó; az apa egy üti akar ja tartani, a vő követeli. 
A foj tot t küzdelem föl-fölszakadó szófoszlányai a megfigyelés és 
rekonstruálás mesteri szövegezései, — de ami az életben ilyen 
fojtottan vontatott, az a színpadon az unalmasság határán álló 
lassúság. A dráma esztétikusainak a túlságos naturalizmus hűsé-
gére tett megjegyzései nagyon Igazak: a drámában az élet 
komprimáltabb ábrázolására van szükség. A szereplő személyek-
ben megvan a fojtott izgalom, de a közönségbe ezt semmi expo-
zíció sem ülteti bele; és nincs a gyilkosságig semmi esemény, 
amely a játszót és nézőt összhangba hozná. Az első felvonás 
régén elhangzik ugyan Ernec ajkáról a uagy szó: „Böostelen 
embör az. aki a tulajdon gyerökit is möglopja" — de a második 
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felvonás csak a 15. jelenetnél lendít a csomón. Igaz, hogy közben 
a törvény is igazat adott Ernecnek, — igaz, hogy most már a 
másik leány is kívánná anyja örökségét, de a dráma kerekén 
inkább csak a hitvesi szerelem hoz fordúlást: az a jelenet, amely-
ben Ernec megtudja felesége betegeskedését; erősebben azonban 
a tengelyt ez sem tüzesíti át. A szikra attól pattan ki, hogy az 
öreg Nagy Kardos el akar ja adni az egész földet és így nullázni 
ki a vejét. A szónál gyorsabb a tett: az összeszólalkozásnál a gyil-
kosság. A harmadik felvonás a két esztendei fogság után hozza 
haza Erneoet; csak a 11. jelenetben kerül elénk, de az előzőkben 
is megköti a közönség érdeklődését a várakozó otthoniak izgalma. 
Ezt az izgalmat a pár ját-vesztett férfi szenvedélyes keserűsége a 
dráma végén sírásba-törő fájdalomra símít ja el. Elgondolásában, 
témájának természetes tagolásában, kemény végzetszerűségében 
Bibó darabja mesteri alkotás; alakjainak egyéni szoborsorozata 
a vésőkezelés művészi sikeréről tanúskodik: de a túlságos élet-
másolás, a szónak és mozdulatnak a vontatottsága magát a drá-
mát is vontatottá, nehézkessé teszi. A drámában mégis csak 

/ 

cselekvény kell, — ahol az nem pörög, ott a művészet kereke 
döcög. Aki azonban első színművében ilyen drámai témát és ilyen 
felépítésben tudott megírni, aki a magyar népleiket és annak 
megnyilatkozása módját így ismeri, mint Bibó Lajos e darabjá-
ban, attól az igazi magyar drámának pompázó értékeit remél-
hetjük. Alszeghy Zsolt. 


