
Még érthetetlenebb számomra az „Erdélyi 
földről" c. kis jelenetet illető lesújtó bírálata. 
Szabó Dezsőnek ez az egyetlen írása, melyben 
nem misztikus „fa j i - forradalmat" , hanem az 
igazit, a kiegyenesedő kaszák piros-szabad 
ünnepét, a társadalmi, a népforradalmat 
idézi meg. 

A romantikus antikapitalizmus csődje, a 
pozitivizmus szellemtörténetté válásának 
folyamata után itt a szenvedélyes valóság-
igény és a művekben megjelenő leszűkített, 
eltorzított valóság közti ellentmondás fel-
kutatásával mutat rá a dekadens, misztikus 
ideológiák torzító, tehetséget lesüllyesztő 
hatására. Szinte boncolja Szabó Dezső 
látásmódját , stílusát. Rámuta t rendkívüli 
élményszegénységére, az elgondoláshoz mes-
terségesen megkonstruált alakok szimbólumig 
vagy igazi realitásig felnőni nem tudására , 
allegóriában maradására, valamint a való-

ságtól való elszakadás és a földhöz ragadt 
naturalizmus szükségszerű összetartozására, 
az emberi alakok elmechanizálódására. Nagy 
kár , hogy Az elsodort falu elemzésén kívül 
csak az élményszegénységről beszél, s nem 
világít rá (igaz, így "az ismétlés veszélyéi 
nehezen kerülhetné el), hogy nemcsak élmény-
szegénységről van itt szó, hanem a valóság, 
s az annak szögesen ellentmondó, irracionális, 
reakciós ideológia természetes összeütközésé-
ről. Nem véletlen az, hogy Szabó Dezső éppen 
azt a művét , a Megered az eső-1 nem tud ja 
befejezni, amelyikben a proletárdiktatúrát 
rágalmazza meg. így mintha némi szakadás 
állna be a III . és IV. fejezet között . 

Mindent összevetve a könyv irodalom-
történetírásunk nagy nyeresége, s a X X . 
század irodalomtörténetének feldolgozói 
sokat fognak meríteni belőle. 

Bessenyei György 

AMBRUS ZOLTÁN: GIROFLE ÉS GIROFLA 

(Szépirodalmi Könyvkiadó 195§.) 

Ambrus Zoltán válogatott írásainak kia-
dása mai olvasók számára érdekes, elgondol-
koztató vállalkozás. A századforduló moz-
galmas irodalmi életének egy rokonszenves 
jelenségét ismeri meg az érdeklődő az 1899-
ben írt Giroflé és Girofla c. regényből s 
az ugyancsak a kötetbe felvett 1893— 
1915 között keletkezett harminchat elbe-
szélésből. 

Csendes, de jelentős pálya az Ambrusé; egy 
r i tka, egyetemes műveltség szép színei 
villódznak műveiben. Esztétikus és hírlap-
író, színikritikus és dramaturg, szépíró s a 
Nemzeti Színház igazgatója volt, az irodalom-
nak szinte minden jelentős területét művelte, 
sokat s rendkívül kényes ízléssel, nagy mű-
gonddal alkotott . Schöpflin Aladár szerint 
a magyar irodalmi kultúra legszebb század-
végi jelensége ő volt Péterfy Jenő mellett. 
Nem lehet véletlen, hogy Schöpflin ezzel 
az elhelyezéssel éppen Ambrusra, a kriti-
kusra veti a hangsúlyt. Más polgári irodalom-
történészek, köztük Szerb Antal is, úgy vélik, 
hogy a romantikus-mesés Jókai-hagyomány 
keveredik életművében a realizmus, majd a 
századforduló t á j án francia nyomokon iro-
dalmi divat tá váló naturalizmus nyersebb 
színeivel. 

Ez a most megjelent kötet írás alkalmas-
nak látszik arra, hogy elgondolkozzunk 
Ambrus Zoltán művészetén, s ami abból 
korunkhoz szóló lehet, azt megbecsüléssel 
helyezzük a polgári irodalom emlékei közé. 

Néhány regény, több száz novella, tárca 
és kroki, igen sok színikritika s egy sor 
nagyobb írói, irodalmi portré teszi ki Ambrus 
életművét. A marxista irodalomtörténetírás 
még nem végezte el az író munkásságának 
elemző vizsgálatát, nem jelölte ki helyét a 
magyar próza történetében. Amit itt és 
most e lmondhatunk, az nem több néhány 
szerény, e friss Ambrus-kötet nyomán fel-
derengő gondolatnál. 

Igaznak érezzük Kárpát i Aurélnak azt a 
megállapítását, hogy Ambrus Zoltán művé-
szetére bizonyos „visszahúzódó finomság", 
„természetes előkelőség" a jellemző; ezt az 
életművet valóban egy mélyen kul turál t , el-
zárkózásra hajlamos értelem hűvös fénye 
ragyogja be. Ambrus művészetének ez az 
objektív, ha szabad így mondanunk „ tá rgy i" 
szépsége erénye is, de gyengéje is ennek az 
életműnek. Ha regényei felől közeledünk 
az író egyéniségéhez, úgy tűnik, hogy ezek 
a regények, akár a Midas királyról, akár a 
Solus eris-ről, akár a Giroflé ts Girofla-ról 
van szó, a polgári társadalom önszemléletét 
ad ják , a polgárság helyzetét a felsőbb osztá-
lyokkal szemben, inkább pszichológiai, mint-
sem kritikai szemlélettel s a polgári esztétika 
által Ambrusnak tulajdoní tot t realizmus 
szélesebb, „epikusabb" változatai nélkül. 
Ezt tapasztal juk a Giroflé és Girofla olvasá-
sakor is, amely pedig a kötet elé ihletett 
esszét író Gyergyai Albert szavával: 

Ambrus legvonzóbb, legkerekebb, 
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legüdítőbb s talán legklasszikusabb munkája , 
ha klasszikuson ezúttal a téma, a pillanat, 
az alkotói képesség s a kedvező körülményék 
ri tka harmóniájá t é r t j ük . " Maga a történet 
a századvégi polgári regények egyik leg-
gyakoribb témavariációjából kerekedik ki. 
A gazdag földbirtokos beleszeret a Rác-
árokszálláson játszó vándorszíntársulat 
egyik ideális lelkületű művésznőjébe, és sok 
töprengés után feleségül veszi. Ilyen, az úri 
világban játszódó „s tory" tucat jával akad 
a századforduló szórakoztató prózájában, 
olyan nagy elbeszélők művei között i s mint 
Mikszáth Kálmán vagy Krúdy Gyula. Ám 
Mikszáthnak és Krúdynak az Ambrusénál 
közvetlenebb, természetesebb, emberibb 
művészete állta s ma is állja az idő múlását, 
s aligha véletlen, hogy az ő műveik külön-
böző sorozatokban vagy egyes kötetekben 
ina is kelendő portékák. Ezzel szemben 
Ambrust mintha elfeledte volna — nem az 
irodalomtörténet , mert annak jó a memóriája, 
ha ki is hagy néha —, hanem sokkal inkább 
az olvasóközönség. Az a szerény gyanú lap-
pang bennünk, hogy a mai átlagolvasó a 
Giroflé és Giroflát olvasva főként csak azt 
érzi, hogy milyen végérvényesen eltűnt a 
Vidovics Ferik, a Haller Mírák holdfényes 
világa, a millénium sajátosan úri mámora, 
ez a színes, felelőtlen forgatag. S elgondol-
h a t j a azt is, jó hogy nincs többé ez a világ, 
nincsenek többé „szép lá tszatok", „játékos 
szenvedelmek", „ fu t t ában muta to t t mélyek", 
mint Gyergyai Álbert irja az Ambrus-i világ 
hangulatát varázslatosan megidézve a ma 
embere számára. Ám a figyelmes olvasó 
néhány olyan eredeti írói sajátosságra buk-
kan rá Ambrus műveit forgatva, amelyek-
nél érdemes elidőzni kissé. A Giroflé és 
Girofla egyszerű, boldog végű tör ténet , a 
szereiem győzelme a hivatás felett. A regény-
nek volt azonban egy végső formában el 
nem készült folytatása is, amely szerint a 
színésznő hivatás és szerelem közt hányódva 
k iú t ta lanságában öngyilkos lesz. Bár ez a 
vég a szóban forgó regény esetében megírat-
lan, de mint tragikus emberi mozzanat ott 
van, vagy legalább ott kísért Ambrus leg-
jobb elbeszéléseiben is. S ez elgondolkodtató, 
ez a tragikum iránti vonzódás, a tény, hogy 
történetei t r i tkán f u t t a t j a be a felhőtlen 
örömök zománcával. A történetek e tragi-
kumra-hangolása az Ambrus-i epika egyik 
feltűnő vonása. Ezért nem válnak művei — 
bár társadalomkrit ikai élük kevés— sablo-
nossá, úri léhűtők szerelmi kalandjainak szín-
terévé, a Herczeg Ferenc Gyurkovics-regé-
nyeinek rokonává. Ambrus e bestseller-
történetekben is emberi sorsokat ír meg, s  
mert az igazat keresi, ellensége a fantázia 
túlzó szertelenségeinek, mindennek, ami nem 
logikus, ami önmagának ellentmondó. S a 

századforduló éve iben—ez t el kell ismerni — 
nagy új í tás volt Ambrus ködoszlató, rideg 
világossága, s a szépíróban is győzedelmes-
kedő kritikai elme szüntelen, történeteit a 
tények felől ellenőrző uralma. Az írástudók 
felelősségét nemcsak érezte, vállalta is. S ezért 
vált képessé ar ra , hogy pl. a Berzsenyi báró 
és családja ismert történetében lényegileg 
a kapitalizmus társadalmi erkölcsének szatí-
r á j á t írja meg. Pedig — legalábbis az eddigi 
Ambrus-kutatásokban — nincs nyoma a n n a k , 
hogy Ambrus, ha szinte észrevétlenül is, 
ellensége lett volna kora társadalmának. De 
tiszta jelleme, nemes embersége, rendkívüli 
műveltsége s kritikai haj lama az igazságot 
keresték azokban a vészterhes esztendőkben, 
amikor az igazság már ott morajlot t az el-
nyomott osztályok mindegyre újuló forra-
dalmi megmozdulásaiban. 

Ambrus elbeszélései közül nem egy bizo-
nyít ja ezt az állításunkat. Ezeknek az el-
beszéléseknek sokféle a témája . Néha a 
tündérmese ismert motívumai bukkannak 
fel novelláiban (Pókhálókisasszony, Hamu-
pipőke) máskor, mint egyik legkiválóbb 
novellájában, a „Ninive pusztulása" című-
ben a bibliai Jónás történetét írja meg modern 
vál tozatban, polgári problematikával. De 
megúj í t ja , korszerűsíti az allegorikus el-
beszélésformát is egyik leglíraibb írásában, 
a „Mese a halászról és a tengerről" címűben. 
A novellák arról vallanak, hogy írójuk igen 
fogékony az élet élesen polarizált helyzetei 
i ránt . Szélsőséges, néha szinte már kóros 
eseteket tár olvasói elé, amelyek azonban 
mélységesen és tipikusan emberiek, még-
pedig a maguk társadalmi meghatározott-
ságában, a kapitalizmus viszonyai között . 
Ilyenek pl. az Ottokár élete is halála, a Bob, 
az oroszlán. Az elégtétel s még jó néhány el-
beszélés. Bizarr mivoltában is Ambrus emberi 
s írói nyíltságára jellemző az Ottokár élete 
és halála c. elbeszélés egy szegény kisfiúról, 
akinek rövid élete csupa vergődés, s csak 
halála lesz ünnep a számára, mert róla beszél 
az egész ház, a lakók megrendülten kísérik 
utolsó ú t j á r a , s temetése az egyetlen jó, az 
egyetlen emberi, ami történik vele, bár nem 
tud már róla semmit. S hadd hivatkozzunk 
a „Martinovics" c. költői novellára, amely-
ben — fegyelmezett fantáziával — Martino-
vics utolsó, siralomházbeli éjszakájáról ír , 
amikor a halálba menő lelkiismeretével vias-
kodva jár ja végig mégegyszer é le tút já t , s bele-
sejti a jövőbe, hogy száz év múlva „a t ímár-
segédek és veteránok kivonulnak a Vér-
mezőre, ünnepelni a nevemet, amelyet nem 
ismernek". S még erőteljesebben zeng ez az 
emberi hang a „Téli sport" c. elbeszélésben, 
amelyben királyi és hercegi sar jak képében 
elénk v i l l an t j a ' a „föld urai"- t , „az utolsó 
félisteneket", akik az első világháború véres 
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küszöbén gondtalanul játszadoznak a St .  
Moritz-i hegyek között . Egy közülük, egy 
súlyosan beteg kamasz, akit nem felséges 
rangján szólítanak, hanem egyszerűen „az 
Ember"-nek csúfolnak, Marxot olvassa, s a 
maga módján , saját here-mivoltuk felismeré-
sével megérti a kizsákmányolás tényét, s  
erről beszél hasonszőrű társainak, akik közül 
senki sem sejti, hogy az a politikai merénylet, 
amely az egyik királyi csemete nagyapját 
követelte áldozatul, jelzés az emberi mély-
ségből, s hogy amíg a kékvérű ifjoncok a 
frissen esett hónak örvendenek, s belármáz-
zák a téli üdülő festői tá ja i t , a másik világ-
ban „odalenn a mélyben csak dübörög, egyre 
dübörög valami". 

Távol áll tőlünk a szándék, hogy Ambrus 
Zoltán e néhány elbeszélésébe burkolt társa-
dalmi-politikai tendenciát magyarázzunk 
bele. Erről szó sincs. Bizonyára nem a poli-
tikai tudatosság játszik szerepet e néhány 
elbeszélés megformálásában, hanem Ambrus 
már említett emberi tisztessége és igazság-
érzete, a lelkiismeret, „az egyetlen igazság, 
az egyetlen abszolút, az egyetlen jó ezen a 
világon", ahogyan egyik novellájának fő-
alakjával mondat ja . Ez pedig igen tiszteletre 
méltó magatar tásra valló tény egy olyan 
író esetében, aki az úri osztályhoz tartozott , 
s aki a maga zaj talan pályáját úgy fu to t t a 
be, hogy nem vált — könnyen tehette volna 
bár — silány bestsellerré, mint számos 
pályatársa, s aki érzékeny lelkiismerettel 
megsejtett valamit a körülötte vajúdó tár-
sadalmi valóságból, s finom ösztönnel s némi 
melankóliával kimondta: „nem ér the t jük 
meg egészen soha, hogy az emberiség minő 
utakon, minő megpróbáltatásokon keresztül 
halad előbbre és előbbre." Ezért a becsületes 
írói állásfoglalásért becsüli meg Ambrus 
Zoltánt napjaink számban egyre növekvő 
ú j olvasóközönsége is. 

S végtére hadd tegyük fel a már előbb 
is érintett kérdést: eleven, „olvasot t" író 
lesz-e Ambrus, vagy az marad, ami többé-
kevésbé eddig volt , már-már elfeledett iro-
dalomtörténeti emlék? Nehéz felelni erre a 
kérdésre. Ha maradandó, sőt egynémely 
vonatkozásban példamutató értékeit keres-
sük, akkor nem is annyira realizmusát, mint 

inkább a legnemesebb haj tású polgárregények 
egy másik, az Ambrus művészetében kifej-
lett sajátosságát, pszichologizmusát, ábrá-
zoló művészetének- lélektani jellegét emel-
nénk ki. Éppen ebből fakad művészetének 
az a vonása, amelyet maradandónak érzünk. 
Ambrust a társadalmi kérdések kevéssé 
érdekelték, ő az embereket szerette látni, 
szemben egymással, érzéseik hullámverésé-
ben, szenvedéseikben és szenvedélyeikben, 
szerelmeikben és felindulásaikban, az élet-
hez és a halálhoz való viszonyukban, Ambrus 
az emberi jelenségek nagyon finom árnya-
latait tud ta feltárni. Flaubert , Maupassant 
módszere volt ez a pszichológiai ábrázolás-
mód, az elbeszélő prózának e sajátosan francia 
formakultusza. Schöpfiin Aladár irodalom-
történetében ezt írja Ambrusról: „Termé-
szetes formája volt az arány, a mértéktar tás , 
világosság és választékosság, — e nagy 
francia erények őbenne talál ták meg magyar 
egyenértékesüket." De éppen e nagy írói 
erények kissé öncélú kezelésében véljük 
érezni azokat a taszító erőket is, amelyek 
a mai olvasóban Ambrus írásművészetével 
szemben felléphetnek. A kompozíció aggo-
dalmas tisztelete, az elbeszélő objektivitásá-
nak szinte az észrevehetetlenségig alárendelt 
emberi-írói szubjektivitás, a sokszor — éppen 
a szerkesztés tökéletessége miatt — részletező-
en aprólékos, fárasztó írásmód alighaemelhetik 
mai népszerűségét. Hasonlatokban, képek-
ben nem gazdag, hűvös, bár a történet rész-
leteihez könnyedén illeszkedő stílusa, ame-
lyet mindig a bíráló elme alakít s a hideg 
értelem tölt meg a tárgyhoz illő, pontos, 
tömör tar talommal, úgy véljük, nem segíti 
elő műveinek szélesebb körű elterjedését. 
Mindezek természetesen csak feltevések, s e 
néhány, kevésbé az irodalomtudomány, 
inkább az olvasói érdeklődés felől felvetett 
aggályos megjegyzés nein szándékszik csök-
kenteni a kötet jelentőségét. Hadd szóljunk 
végül a Dr. Fallenbüchl Zoltán által végzett 
gondos, hozzáértő válogatásról s a kiadó 
munkájáról , amely külsejében is méltó módon 
tet te le a magyar elbeszélő próza egyik ki-
emelkedő művészének válogatott írásait az 
igényes olvasó asztalára. 

Pálmai Kálmán 

FORBÂTH IMRE: MIKOR A NÉMA BESZÉLNI KEZD 

(Szlovákiai Szépirodalmi Könyvkiadó, 1958) 

„A jront nemcsak a lelkesedist tudta meg-
savanyítani, hanem a gyűlöletet is elhalkítani. 
Letört, hangfogós emberek lettünk mi reminy-
telen nemzedék". Ezt a költő Komlós Aladár 
ír ta, még 1921-ben, Rimaszombaton meg-

jelent verseihez. Idézzük, mert pontosan 
motiválja Forbáth magatar tását , kötetének 
címét, idézzük, mert csehszlovákiai magyar 
költőről írunk, s ez egyben kicsit felfedező 
út is az olvasó számára. így van: Komlóst 
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