
ban valósággá nemesül. Hogy a
viztükör úgy gyűrűzik-e mint a
márvány, annak eldöntésére
egyedül a költő jogosult, s ha
egy jó versében így írta, így is
van. Nem érdekel, hogy az átlag
olvasó még nem látott vizet úgy
gyűrűzni, ahogya márvány gyű

rűzik. Hogy a mozgásra a nem·
mozgás konvencionális hasonlata
it alkalmazza: a költőnek igaz
ság, s ha valaki nem érti, nem

KÖNYVEK
fRANCIS JAMMES

érzékeli ezeket a sorokat, annál
rosszabb rá nézve. S ha értet
lenségéért a költőt okolja: két
szeresen rossz. Ha Babits azt ír
ta volna: "a viz olyan nyugodt
volt, mint a márvány" (megma
radt volna a rím is és a szótag
szám is), rossz, konvencionális,
olcsó és banális. De mert nem
ezt írta, ebben a sorában is nagy
költő.

- R.-

ROVATVEznó RÓNAY GYÖRGY

Az utóbbi években egymásután hunytak el az irodalomnak
olyan kiváló alakjai, kiknek halála nemcsak a költészet vesztesége,
hanem a nagyközönségé is. Az a tudat, hogy egy szívünkhöz nőtt

költőtől nem olvashatunk többé új verseket, fájdalommal tölt el
Ez a fájdalom magyarázhatja meg azt, hogy egy-egy költőt az 01
vasók részvéte is elkíséri utolsó útjára. Ilyen sokak szívéhez hozzá
nőtt költő volt a hetekben elhunyt Francis Jammes.

Ha Francis Jammes költői értékéről képet akarunk alkotni,
ismernünk kell a XIX. század második felének francia írodalmát.
Baudelaire megütötte már a dekadens költészet hangjait, a par
nassien-iskola, élén Leconte De Lisle-lel, fénykorát élte. Pár évvel
Jammes első kötetének megjelenése előtt adta ki Heredia szonett
gyűjteményét, a "Les Trophéesv-t, a technika és költői képek
iskolapéldáját. A parnassien-iskola mondanívalöíát az ókorból
és általában a heroikus időkből veszi, Leconte De Lisle-nél elefánt
csórdák dübörögnek, megeleveníti a trópusi tájakat, Hereida korokat
támaszt fel szonettjeiben, formájában is igyekszik elzárkózni a vi
lágtól; komplikált és rímei keresettek. Rimbaud és Verlain nyo
mán kialakul a szimbolizmus: a vers elveszti formáját, értelmét,
csak a zene fontos. "De la musique avant toute chese" ... hirdeti
Verlain Ars poétique-ében.

Ilyen irodalmi viszonyok között lépett fel Francis Jammes.
A kritika nem szívesen foglalkozott vele: egy forradalmár mindig
hideg fogadtatásra talál, Jammes pedig forradalmár volt: az egy
szerűség forradalmára. Félévszázados költői pályáján neve egyenlő
lett ezzel a szóval: egyszerűség. Tournayben született, ifjúságát
Orthezben töltötte és egy ügyvédi irodában írnokoskodott, majd
jegyző lett. Itt írta első verseit. Mondanivalóját közvetlen környe
zetéből meríti, egyszerűen mondja el, sokszor raffináltan ható egy
szerűséggel. Rímei gyakran nem esengenek, csak halvány asszo
nánszok. Nem tartozott a kalandos, hánya-vetett életet élő költők
höz, Párist kerülte, nem vett részt az irodalmi élet forgatagában.
Nagysága - amit még ma is sokan vitatnak - abban áll, hogy
látszólag eseménytelen életét bájos egyszerűséggel tudja megele
veniteni, könyveit szinte önéletrajznak, naplónak tekinthetjük.

Első verseiben még távoli szigetekről dalol, hol nagyapja, a
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hajóorvos élt. Kolumbusról és Rousseauról is írt verset, de később

kibontakozik igazi énje: a természet szeretete, mely későbbi köl
tészetének egyik ihlető forrása. Elbolyong az erdőn, megbámulja
a páfrányt, a csobogó kék vizet. Ismeri és szereti a növényeket;
tudja népies elnevezésüket is. Néha a kisvárosi életről ír. Délben
arany légy zümmög az ökrök szarva között. Kakas kukorékol ...
harang zúg . . . távol egy szamár játszik, Az állatok közül a sza
marat szereti a legjobban:

Szeretem a jó szamarat,
mely a bokrok mentén halad.

(Kosztolányi fordítása).

Jelentéktelen tárgyak elevenednek meg. Az erdő nála a békét,
a csendet jelenti. Leül egy árnyas tölgy alá és elábrándozik. Csak
egy madár röppen el felette, de élete a csendben oly nagyszerű,

oly boldog. Egész költészete ilyen, verseiben - mint életében 
nem történik semmi, csak egyszerű szavával igyekszik az olvasóra
hatni. Elborzad, mikor a vágóhídon egy kis borjat leölnek és
könyörög:

Jaj, Istenem! Enyhítsd a seenoedéeét,
ne is érezze a mészáros kését,

(Kosztolányi fordítása).

Máskor elábrándozik. Oh, ha ismerné azt a lányt. akit már
annyiszor megálmodott, nagyon, nagyon szeretné és:

Virágillattól lenne terhes házunk,
harangszót hallanánk. ha vacsorázunk ...

Stílusa egyszerű és hajlékony. De ez a keresettnek látszó egy-
szerűség szinte lefordíthatatlanná teszi. Ilyen verseket ir:

El fogsz te jönni, majd ha méhek várnak
virágos rét jein az izzó nyárnak.
Nevetve jössz el. Kacagó piros szád
mint vadvirág a réthez. illik hozzád.
Azt mondod ott: imádtad {jt titokban,
de tüstént futsz, szemében vágy, ha lobban.
S ha visszatérsz, csókját fogadni készen,
már a halálra lelsz csak tört szemében.

(Végh György fordítása).

Sokszor ír önmagáról és barátaíról, de mindig egyszerűen.

Költészetén meglátszik Coppée hatása, de annak minden rossz tu
lajdonsága nélkül.

Jammes egyszerű volt nemcsak mint költő, de mint ember is.
Bizonyítja az is, hogy míg a legtöbb költőnek majdnem minden pilla
natáról tudunk, addig az ő életéből néhány szürke adaton kívül
csak könyvei maradtak fenn. Legfeljebb legendák keringnek róla.
Képzeletünkben mint egy remete él, aki távol az élet herce-hur
cájától, madarakkal, virágokkal beszél, mint egy modern Assisi
Szent Ferenc. Nagy, bozontos szakállával. mélyenülö, ragyogó sze
meivel, rníntha mesékből lépne ki. És ez az egyszerű költő, az
örök gyermek, nincs többé. Kedvenc évszakában, ősszel, a kacagó
napsugárral, a madárdallal együtt halt meg. Sírja fölött egy mell
szobor áll - még halála előtt végrendelkezett így - és talpaza
tára csak egy szó van vésve: KöltlJ.

Végh György.
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J. HUIZINGA: A HOLNAP
ÁRNYÉKABAN. (Kir. Magy ..
Egyetemi Nyomda.) Spengler óta
divatos az "Untergang"-hangulat.
Bölcsek és balgák egyforma igye
kezettel vágnak neki a roppant
kísérletnek: megállapítani ko
runk "diagnózisát" és fölállítani
prognózisát. Huizinga könyve
mérhetetlenül több ilyen kétes
értékű és hitelű kísérletnél. Va
lóban alapos diagnózis: egy nagy
tudású és mélyrelátó szellem
kritikája. Ha van benne líra, a
legnemesebb líra ez: az embe
rebb emberért síkraszálló elme
hevülete. Elme hevülete: Hui
zinga tartózkodik az érzelmesség
től, a higgadt gondolkodást el
borító, apokaliptikus látományok
közé ragadó pátosztól ; a pátosz
az olcsóbb megoldás és Huizinga
soha nem olcsó. A kultúra vál
sága: ez a roppant közkeletű

és gyanús kifejezés egyszerre
értelmet kap, ha az ő szemével
nézzük a mai világot, a szellem
és a lélek betegségeit és nyug
talanságait. Mítoszok és ködös
elméletek kerülnek mérlegre,
kiderül a modern csodák nevet
ségessége, a "fából vaskarika"
hitvallások kétségbeejtő korlá
toltaága. A ma embere a kultúra
kényelmes közösségeben él és el
felejt eszmélkedni, gondolkodni,
elfogadja a sajtó és a rádió irá
nyítását, a propagandák blöffjeit,
nem akar, nem is tud már tájé
kozódni a fölvilágosodás sokat
ócsárolt és mégis "méltó" em
bere példájára, fölébrednek ben
ne a nyájösztönök s hajlandó a
boldogulás reményében vakon
rohanni a szakadékba. Pueriliz
musa elszomorító, sorra föladja
a gondolkodás nagy vívmányait,
az élet minden vonatkozásában
eltávolodik az észtől. A költők a
félálom ködjeiben járnak, s akik
nem költők, nem járnak sehol
sem: megszaporodtak az olvasók
és megfogyatkoztak a hallgatók.
A neohősiesség primitívséget ta
kar, a tömeg monumentalítása
gyermeki játékokat.

Komor és sokban hiteles kép,
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az ember megis szeretne néha
vitába szállni a világhírű tudós
sal: vajjon nem lát-e túl söté
ten? vajjon a "hősiességben"
nincs-e valóban sok hősiesség?

a tömegmozgalmak valóban csak
a nyáj megmozdulásai volnának?
A kifejezés még a tudományban
is eltávolodik az észtől: igaz, de
a -szépen író tudósok vajjon nem
azért írnak-e szépen, elkalandoz
va a költők birodalmába, mert
a higgadt mondatokba alig kény
szeríthető igazságot akarják el
dadogni? A kor talán nemesebb
és nagyobb, kétségbeejtő hibái
ellenére is, mint Huizinga gon
dolja; nincs szüksége semmiféle
hasonlatra: nem "új középkor"
és nem .meohumanísmus'', ha
nem magában, kalandorságában
és hősiességében szép és nagy,
hatalmas tettekre és tiszteletre
méltó erkölcsi teljesítményekre
képes. Huízínga nem méltányol
ja talán eléggé ezt a.heroizmu~t:
pedig a vezérek valoban a "tor
ténelem színe előtt" állnak s a
történelemnek alkotnak: az elsők

egyszerre históriai távlatokban
szemlélik magukat s tetteiket s
e tettek mértéke mindenkor a
nagyszerű és modern hősesz
mény; - hátborzongató, de m~

gasztos és paradoxságában IS

megdöbbentően nagy gondolat,
bárhogy ítéljük is meg vagy el:
a fegyveres béke. Mindez nem
vádbeszéd és nem védőszózat: a
politika útja külön út és Huizin
gának kevés helyén helyeslünk
oly meggyőződéssel, mint mikor
a politika totalitásának lehetet
Ienségét mutatja meg. A szellem
ről van itt szó: Huizinga talán
nem érti meg olyan teljesen a
ma szellemét. mint amilyen pá
ratlanul teljesen a ma bajait
látja; és újra a régi nóta: a de
mokrácia örök értetlenségével
nézi a nem-demokráciát. A fas
sizmus védelme? - nem, csak
a szellem objektívitása: a fassiz
mus új hősiességében a modern
kor egyik nagy lelki ténye mu
tatkozik meg, s hogya ma eI?
berében él valami vágy ez utan
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a hősiesség után, azt éppen a
demokráciákból lehetne igazolni.
A franciáknál mintha Corneille
renaissance-a kezdődnék... Faj
kérdés? - Huizinga határozot
tan ellene szól: tudománytalan.
Igaz, - de hadakozhat-e tudo
mány a tömeg mítoszaival, ha
nem sikerült előzőleg a káros
mítíkus gondolkodást letörnie?
(Sőt, nem a XIX. század alkotta-e
a legszomorúbb mítoszt: a csal
hatatlan tudományét?) A tömeg
éppen a száraz tudománytól me
nekült a mítoszhoz, - s talán
bölcsebb a nemzetek számára en
gedni a mítosznak, mint ellene
állni: a "faj" bonyolult foga
lom, a tömeg nem tudja, mit je
lent, s miért ne lehetne "munka
hipotézis" egészségesebb állapo
tok teremtésére? Keresztény szel
lem a faj elméletet, különösen
mai germán alakjában, nem fo
gadhatja el; a gazdasági faj vé
delem más kérdés. De miért ne
beszélhetnénk a tömeg számára
"faj"-ról, s valójában szellemet
értve "faj" alatt; egy mítoszba
minden belefér, és sürgősebb

teendőink vannak, mint a termi
nológián vitázni?

Kritikátlanságunk alighanem a
bajok forrása; - jön-e a kriti
kátlanság és a mítoszok korára
a lehiggadás és tisztulás korsza
ka: körülbelül ebben látja Hui
zinga az európai müvelödés jö
vőjének nagy kérdését. Felelete
optimista: - míért ne higgyünk
a komor szemlélő és sötét diag
noszta vígasztaló [óslatának?
Olyan szellemek közremüködése,
amilyen Huizinga, nagyban hoz
zájárul a zavar csíllapításához:
akik "A holnap árnyékából" né
zik a holnapot, a maguk neme
sebb, méltóbb, emberhez mél
tóbb holnapját föltétlenül meg
találják. S ezzel a tudós hivatá
sa páratlan magaslatára emelke
dett: higgadt tudományával a
kortárs Európa nagy, megbecsül
hetetlen tanítója lett, - egy vi
lág tanítója, mint a görög böl
csek.

Rónay György.
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GAGYI LÁSZLÓ: AKIVÁ
LASZTOTTAK. (Révai kiadás).
Gagyi Lászlóban az erdélyi
irodalomnak második nemzedéke
jelentkezik, még zavarosan, még
kiforratlanul, tele ígérettel és
tele hibávaL A hatalmas had
állásokon belül, amelyeket az
erdélyi regényírásnak egy Nyirő,

Tamási vagy Makkai épített, új
[rói szándék kezd már ébredez
ni, amely hevesebben éli a je
lent, a valóságot bonyolultabb
nak érzi és mind egyéni, mind
szociális szempontból új, meg
váltó embertípust akar kialakí
tani. Elméletben. Mert a meg
valósult mű csak azt mutatja:
egyszerű megtorpanásról van itt
szó. A fiatalabb nemzedéknek
még töretlen gőgje, a hit, hogy
gyökerében új müvészetet lehet
teremteni, torpanik meg, mielőtt

a nagy beérkezettek útjára lép
ne s bár előbb-utóbb a régi épí
tőkövekhez hajtja őt a tapaszta
lat, át kell jutnia azon a kísér
leten is, amely csak az érzelem
görcsös vergődéséből teremt re
gényt. Gagyi László könyvéből

legalább is ez a tény olvasható
ki. Idegesség, vagy mondjuk:
múló, fiatalos hév, amely a re
gény helyzeteit csak érzelemben
éli át, nem mélyíti el a valóság
felé; önkényesen összegez; azt
hiszi, hogy mondatai magukkal
hozzák mindazt a képszerüséget
vagy szenvedélytartalmat, amely
leírásuk pillanatában a szerzőt

eltöltötte. Gagyi László még nem
képes a szuggesztív sűrítésre, a
szövegnek nincs visszhangja, nem
hoz létre kapcsolatot az olvasó
s a lélek között, amely ezeket
a szavakat kilökte magából.

Pedig a regény az atmoszféra
megteremtésére túlnagy gazdag
ságot mutat. A fiatalság gazdag
ságát, amely fegyelem híján
zürzavarrá olvad. Mi is a téma?
Először is a parasztnyomor, a
cselédnyomor, amelyben az örök
megváltásra szomjas lélek egy
királysorsot ígérő szektárius hit
re lobban. Ad-e azonban az író
ehhez megfelelő keretet? És kik
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ezek a kiválasztottak? Eszter, a
szentasszony, néhány csacsogó os
toba banya, néhány részeges
pásztor. Nekik jön el abeigért
világvég, amely egy magtár fel
gyujtásában éri el drámai tető

pontját. Ime, ennyi a hegyek
közé szorult adventizmus, amely
nek apokaliptikus elmélyítését
hosszabb-rövidebb idézetek cé
lozzák. De a balladás előadás,

a sok egymásradobált jelenet
semmi közösségbe sem hozza az
olvasót ezzel a vallási hisztériá
val, mert nincs idő a "beolva
sásra", mert az idegek remegése
csak jelölve van, nem a szerep
lők megosztható élményéből hat
reánk. A másik téma, a refor
mátus pap küzdelme népe meg
mentéséért és szerelme a föl
desúr leánya iránt, szintén csak
vázlatos és hatástalan. Az ad
ventizmust saját hazugsága, nem
Varga Domokos szöszegény böl
csesége győzi le, nem a tehetet
len pap, ez a szerelmében is
félszeg és erőtlen figura. A re
gény szabványos hőséről, Áron
káról, a harmadik témáról, sem
lehet sok jót mondanunk. Szé
kely legényke ő és egyben szob
rászlélek, ő képviselné azt az
embert, "amilyen még sosem
volt", a szabadot és a [őkedvűt.

Megvalósulásában azonban tel
jesen üres ez az eszmény s az
irodalmilag már túlontúl kihasz
nált székely furfangon, talpra
esett dialektikán kívül nincs
benne pozitiv tartalom. Gagyi
László maga sem tudta, milyen
irányba küldje az új embert a
pap hite s az adventisták tévely
gése közt, Maga is keres még,
maga sincs tisztában az új ember
lényegével. Formális megoldás
boz menekszik, végrehajtatja
Aronkával a hősi bravur és ön
legyőzés példáját, hogya legény
ke legalább a formális célhoz
való hűséggel és kitartással lép
hessen arra az útra, amelyről

senki sem tudja, merre visz.

Elismerhetjük, hogy a regény
nek e befejezése mögött van va
jami tapogatózó megismerés. Ha
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Áronka sorsa nem is érdekel to
vább, annál fontosabb lesz most
a kérdés: hogyan ábrázolja az
író a székely falu embereit? A
felelet: éppúgy, mint a cselek
ményt, kapkodva, elmélyítés nél
kül, fiatalos türelmetlenséggel.
Ábrázolás helyett csak jelöl, s
bár sokszor ügyesen oldja fel
akcióiban a jellemet, a lélektani
indokolással mindenütt adós ma
rad. Tudomásul kell vennünk,
hogya földesúr szadista pogány
és őrült, aki korbáccsal vereti
meg parasztjait, az öreg Ágnes
részeges boszorkány, Péter el
züllött jogász, Aronka szerelmes
és okos kamasz, még pedig
olyan szigorúan és következete
sen, annyira gépszerű pontos
sággal, bogy egy pillanatra sem
tudjuk őket emberszámba venni.
Ez a makacs következetesség a
papiros-jellemekhez, okozza a re
gény harmadik hiányát, az ízlés
hiányt, amely az öreg Agnes je
leneteiben és unalomig ismételt
szólamaiban nyilatkozik meg a
legsúlyosabban.

Pedig-pedig költőérzékű em
ber írta ezt a regényt, aki egy
egy leírásában gyönyörűen tud
egyesíteni klasszikus stílusszép
séget s egy modernebb varázst.
Iró, aki ma még túlnyomóan elő

térbe jutó hibáiban és azok elle
nére is két fontos értéket rejt
magában: a drámai ütem lendü
letét s érzékét a nagy indulatok
tól terhes jelenetek cikornyamen
tes ábrázolásához. Az átélés
ereje, amely mind a két érték
ben kifejezésre [ut, csak akkor
fog azonban művészibbhatást

elérni, ha nem pusztán az író
lelkére szoritkozik, hanem átter
jed a szavakra is, ha felidéző

erővé válik: erővé, amely egye
düi lehet csak a megvalósult
művészet kritériuma.

Sem.ién Gyula.

KOVÁCS GYöRGY: ERDÉLYI
TÉL. (Cserépfalvi.) Az erdélyi
irodalom "második" nemzedéke,
úgy látszik, most érkezett el fej
lődésének arra a szakaszára,
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amelyben az ember, a nép és a
nemzet nagy problémáit átélve,
szükségesnek érzi, hogy igénye
sebb művekben, regényekben ke
ressen feleletet nyugtalanító kér
déseire. Kovács György regé
nyében éppúgy, mint Gagyi
Lászlóéban is, lehetetlen nem
éreznünk ennek az első válasz
adásnak a hevességét, túlzó pá
toszát, naturalista részletrajzok
ba fojtott szenvedélyét, rideg és
tárgyilagos valóságlátással álcá
zott küldetéshitét és gazdag ro
mantikáját.

Színtere egy erdélyi falu, hő

sei parasztok, lecsúszó urak, né
pükért dolgozó "nadrágosok" és
eszközökben nem válogató, lázas
esküvéseket beváltó makacs hó
dítók. Parasztok: a falu két el
lenségeskedő családja, a Máthék
és a Szabók; urak: a Mártonffy
család, részegeskedő, kvietált
szolgabíró, huszárfőhadnagyok

emlékein rágódó rideg asszony,
terhelt, vallási rajongásában le
hetetlenné rajzolt lány; "nadrá
gosok" : az öreg Szabó doktor
fia, aki a falu egészségügyéért
folytatott harcában feleségét ve
szíti el; és "hódítók": a pörle
kedő parasztok és költekező urak
lába alól a földet kihúzó román
ügyvéd és társai. Nyilvánvaló: a
regény, a fiatal és lelkes írók
jellemző sokatakarásával, ha
sonló lett ama bizonyos "a lö"
hoz, amelyen tanulságosan szem
lélhetők az összes lóbetegségek,
együtt az ábrán mindaz, ami a
valóságban külön-külön és egyen
ként is túlságosan súlyos; és
ami ha olykor, ritka kivételek
ben, előfordul is együtt: ez az
életnek az az igazsága, amelyet
a regényirónak éppen a hitel és
a valóság kedvéért el kell ke
rülnie.

Az Erdélyi tél minden ereje,
minden részvétbeli remeklése el
lenére is komoly alkati beteg
ségben, születési hibában szen
ved: illusztráció. Az író a pró
féta és a szociológus hevességé
vel és lelkiismeretességével tük
röt akar kortársai elé tartani;
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de indulatában nem tartja, ha
nem löki elé a tükröt: a voná
sok eltorzulnak. a kép törede
zett lesz. Mennyivel sikeresebb
lenne vállalkozása, ha csak egy
témát ragadott volna meg: a fa
lut, vagy az orvos küzdelmét,
vagy a Mártonffyék tragédiáját!
De ő mindhármat egyszerre akar
ta: egyetlen regényben, egy ön
törvényeit követni köteles iro
dalmi műben föltárni az erdélyi
magyarság és erdélyi falu
mínden komor vétkét, súlyos mu
lasztását. Tagadhatatlanul nagy,
nemes, merész vállalkozás, de
ugyanakkor irodalmi balfogás is:
három-négy szálat képtelen egy
egységes regénybe oldani, film
szerűen ugrál alakról alakra,
részletről részletre; - novellák
ra és hangulatképekre, falusi
"csendéletekre," "életképekre"
szakadozik rneséje, mely mínd
végig három külön mederben ha
lad, s a végén sem folyik egybe:
a regénynek nincs megoldása és
ami van, rossz, elnagyolt, gics
cses és operettszerű az amerikai
nagybácsiként ható bíróval, aki
"összefoglalja" a szerző nehézsé
geit és alkalmat ad az orvosnak
a "konklúziók" és a "tanítás"
megadására. A cselekmény há
rom szála közt túlságosan gyen
ge kapocs az egyoldalúan meg
rajzolt orvos; Mártonffyéknak
különben még így sincs semmi
közük a meséhez, s aligha szere
pelnek egyéb jogon, mint hogy
a kórkép teljes legyen. A mesé
nek nincs drámai menete, nincs
eposzi hömpölygése. Lehet, sőt

valószínű, hogy ilyen történetek
előfordulnak. de az író feladata
nem a valóság rögzítése, hanem
dráma alkotása a valóságból, 
és Kovács György nem jutott
még túl szemléletében a valóság
rögzítésénél és illusztrációként
való alkalmazásánál. Az alakok
magukban drámaiak lennének,
indulatokkal küszködnek, meg
van bennük az a bizonvos fe
szültség, de mindez csodálatosan
elpárolog. mikor szembekerül
nek egymással: mérgelődők, ká-
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romkodósak és iszákosok, a fia
talasszonyok közt sincs a ruhán
kívül túlsok különbség: Jolán
Zsuzsika mása, csak egy maga
sabb kultúrfokon és több híszté
riával. Az asszonyi sors mind
egyforma, Mártonffyné multjá
ban ép úgy van valami, mint a
parasztasszonyokéban, és Máthét
ép úgy furdalja az elesett ve
télytárs emléke, mint Mártonffyt
a főhadnagyé; - vajjon az volt
Kovács György szándéka, hogy
megmutassa: minden egyforma?
Aligha. A lektorok pedig, akik
leleményesen a Bűn és bűnhődés

mellé állítják ezt a regényt, lel
kesedésükben elfelejtkeztek rá
mutatni még a kéziratban ezek
re az ismétlésekre, a változatok
nak erre a meglepő szegény
ségére.

Pedig az Erdélyi tél hibái,
túlzásai mellett is színvonalas
könyv, erős tehetség munkája.
Nagy lehetőségek vannak benne,
remek megfigyelések, csak épen
elsikkadnak: az írónak még nem
volt ereje mindazt megírni, amít
ebből a témából. ezekből az ala
kokból kellett volna. Nem volt
elég takarékos, túlságában há
rom regény témáját gyömöszölte
bele ebbe az egybe, és elretten
tette ezt az egyet is. A faluból
például sokat megmutat, és ke
vés magyar író van, aki ezeket
a sötét indulatokat jobban érzé
keltette volna nála. Hogy pusz
tulhat el minden, hogy pusztul
hat el egy egész fajta fiainak
ilyen rövidlátásán. önzésén : ezt
így és ilyen rideg bátorsággal
csak igazi író tudja megmutatni.
Az Erdélyi tél ezért írói tett is,
és ezért volt érdemes megírni,
ezért köti le bosszantó hibái el
lenére is az olvasót. Ha nem
akart volna ezen túl mindenáron
dokumentum is lenni, föltétle
nül nyert volna vele.

Kovács György "komor" író,
és bár van ebben a komorság
ban valami romantikus túlzás,
amely olyan rémségele felé is el
kalandozik, amilyen Erzsike alak
ja, - ez a vallási rajongásban

... I e. I l l ti

szenvedő képtelen alak olyan
melléfogás, ami egy Kovács
György tehetségével rendelkező

írónál megbocsáthatatlan (és mí
lyen remek figurátformálhatott
volna belőle, ha megint nem
"dokumentálta" volna benne az
apától s anyától öröklött terhelt
séget, - és mily gyarlón doku
mentálta!) - Realista, sőt na
turalista komörsága a nagy igé
ret: az iró aki a valóságban
ennyire otthon tud lenni, alkot
még nagyobb művet is, ha na
gyobb eszményt talál: ha rátalál
a szociológus és nemzetébresztő

eszménye után az igazi Író, a
létet értelmező (és nem tételhez
illusztrációnak alkalmazó) író
eszményére ; - ha megszabadul
Irányzatosságától. bármily ne
mes is ez az irány, és ha mínd
végig olyan szándéknélküllen
nagy és emberi lesz, mint itt
már néhány jelenetében.

A regényhez Tamási Áron írt
bevezetőt, Kovács György rokon
szenves alakját mutatja be ben
ne a magyar közönségnek. Ezek
után a szép szavak után a re
gény helytáll magáért és Tamási
tekintélyéért. Az erdélyi "máso
dik" nemzedék egyik legkomo
lyabb regénybeli teljesítménye
ez és a magyar irodalom átlag
termésében feltétlenül kiemel
kedő. Épen Kovács György te
hetsége kötelez rá, hogy jóval át
lag fölötti igényekkel lépjünk
föl vele szemben. A magyaror
szági olvasó és kritikus nem is
érti egészen, míért kellett ennek
a munkának nálunk, és nem a
Szépmíves Céh kiadásában meg,
jelennie? Cserépfalvi szép ki
állításban adta ki Kovács György
könyvét, s hogy kiadta: komoly
tehetséget engedett szóhoz és
nagy jövőt ígérő, márís komo
lyat alkotó pályát nyitott meg.

Rónay György.

HUNYADY SÁNDOR: A TIG
RISCSIKOS KUTYA. «Athe
naeum) . "Jenő ideális fiatalem
ber volt. Huszonyole éves, vilá
gosbarna, középtermetű. Mo-
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s?lygó szájában egy pedáns pla
tmafog ragyogott. Tudott táncol
ni, tenniszezni és koresolyázní".
- Igy kezdődik Hunyady Sán
dor új novelláskötetének címadó
elbeszélése.

. És ilyenformán kezdődik az
~l~e~zélések közül a legtöbb: az
IrO Ige~ fon~osnak tartja, hogy
elmondja, mílyenek a hősei: kö
vérek-e vagy soványak, csino
s~k~e vagy csúnyák; vagy hogy
rövid, de pontos "helyzetjelen
tést" adjon a cselekmény· szín
teréről. Mindazt, amit más író
az olvasóra bíz, vagy elbeszélé
sébe belesző, vagy körülményes
tájleírásokban mutat meg, Hu
nyady Sándor mindjárt a novella
elején közli néhány kerek ha
nyag és tárgyilagos monda'tban.
~.s. általában mindent így közöl,
fohndulás nélkül, kicsit gúnyor
kásan, a kissé unatkozó anekdo
tázó hangnemében. Sokszor ki
tünő ez a tömörség, a mondatok
telibe találnak, atmoszféra sűrű

södik körülöttük, oldalakat he
lyettesitenek. Sokszor azonban
rutinosan és üresen konganak
csöppet sem fölényesek és rend~
kívül szürkék: mintha örökölt
kopott ruhákat hordana fáradta~
hanyag mozdulatokkal egy élet
unt úr. Ezekből amondatokból
változatlanul híven értesülünk
róla, hogy ki milyen, de semmit
se!ll tudunk meg arról, hogy ki
miért él, a látszat mögé nem si
kerül belátnunk. A tárcákban
ahol leköt a kedves mese, ne~
zavar ez a Iölszínesség, ezek a
táreák méltán folytatnak egy
szép és előkelő magyar hagyo
mányt. Egy-egy pillanatra még
arra IS gondolhatunk: ez a szűk

szavúság, bölcs takarékosság ha
nyag fölény vajjon nem a' bő
ségé, a túl-sokat-tudásé-e? Nem
az~r!. rll;~aszkodi~-e az író olyan
csökönyösen alatható, tapíntha-
!ó va~ósághoz, mert túl jól tud
ja, míly kevés az, amit a. nem
láthatóból, nem-tapinthatóból
megragadhatunk? Tagadhatatla,
!Iul van Hunyady Sándor hang
Jában valami ilyen kiábrándult-
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ság, megnyerő sztoikus felhang.
A furcsaságok, amikről ír 
ezek az igazán mindennapi' íur
csaságok, - épen úgy lehetnek
a gúnyorkas szellem fintora
mint a tárcaíró fölületessége:
Melyik az igazság? Hunyady
Sándor esetében alighanem
mind a kettő. Fölényes, cinikus
kiábrándult, s ugyanakkor ha:
nyag és olcsó. Ha nagyobb föl
adattal kerül szembe, nem tud
kizökkenni a kis föladatokkal
szemben elfoglalt magatartásaből.

Egy mosoly vagy egy gyilkosság:
egyre megy, de ez a "mindegy"
nem az élet mélyére tekintő lé
lek fölfedezése, hanem az élet
minden tényét egyformán íölszí
nesen néző író nemtörődömsége.

A~íg csak tárcát ír, a műfaj

mínden mulandó igénytelenségé
vel: addig kitűnő, a legjobbak
köz.ül való.: p?nt?s~n azt nyújtja,
a!filt a müía] kíván, Hogy mi a
tárea, az ő tárcái nyomán lehet
ne tanítani. De mihelyt túllépi a
t~rca .~e~e!eit:. fölszínessége rög
ton főltűnik es nem áll nagyon
sokkal a ponyva fölött. Nem is
azért talán, mert nincs elég ere
[e fölemelkedni, hanem mert va
lahogyan nincs kedve; hiszen
e~y-egy mondata itt is rávílágít:
mít tudna teremteni témáiból,
ha akarna. Horizontia szűk té
mái is kissé kopottak, de ebben
a kicsiny világban mester ha
rutinja jóval több is, mi~t a
mélysége. Elbeszélései olyanok
mint mikor késő délután bölc~
vi~éki urak. a,?ekdótáznak; jól
esik hallgatm oket, mcsolyogni a
régi szép időkön; hangjuk ked
ves, megnyerő, arcuk távoli ro
konokra emlékeztet, "igen, így
lehetett" - gondoljuk, és "bizo
nyára jó lehetett így" - mond
juk magunkban, - aztán más
nap, vagy talán már egy óra
múlva, mindent elfelejtünk.

R6nay György.

KISPÉTER MIKLÖS: A GYö
Z~L~ES FILM. (Egyetemi Ny.)
KIspeter Miklós egészen újszerű

nagyigényű célkitűzéssel lépett ~
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tudományos nyilvánosság elé,
mikor arra vállalkozott, hogy jó
formán minden magyar előzmény

nélkül a film kialakulásáról, li:
filmkészítés kérdéseiről írt ter
jedelmes és aprólékos gonddal
megírt munkát. Bevezetésében
tárgyalja a film kialakulásának
társadalmi, faji, történelmi, gaz
dasági és földrajzi feltételeit,
belevonva egyetemes szempontú
fejtegetéseibe a pszichológia ta
nulságait is, ez utóbbit azonban
- sajnos - nem minden krití
kát kiálló elvi állásfoglalással,
mert midőn a primitív ember és
a gyermek lelkisége között pár
huzamot von, nem mindig tudja
elkerülni az ellenmondásokat,
néha pedig olyan elméletekre
épít, melyek nem merítik ki a
legszigorúbb tudományosság is
mérveit. Ha bevezetésének inga
tag, mindenesetre érdekes fejte
getéseit figyelmen kívül hagy
juk, olyan művet üdvözölhetünk
Kispéter könyvében, amely a
magyar tudományos életnek ha
tározott értékét jelenti, annál is
inkább, mivel még külföldi vi
szonylatban is [óformán az elsők

között szerepel terjedelmes és
gazdagon illusztrált művével,

mint ahogyan szakszerű és tel
jességre törekvő biblíográfiájá
ból is kitűnik. Nem kis felké
szültségre, ellenkezőleg igen ala
pos tájékozottságra valló meg
látásai "A film győzelmi útja"
c. fejezetben ügyesen felhasznált
lélektani tényekkel nyernek ki
egészülést. Itt vizsgálja meg a
tudós szerző, milyen pszicholó
giai előzményekre vezethető visz
sza a film kialakulása, hogyan
tudott beleilleszkedni a film a
mai korszellem sodrába, egyben
megállapítja azt is, milyen kul
túrális jövő előtt áll a film,
ennek is legújabb fejlődési állo
mása: a hangos film. Leplezet
len filmpártiságában a filmnek
mint művészeti eszköznek is el
ismeri a létjogosultságát és rész
letes ismertetésben szól hozzá a
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film megszületése körül kelet
kezett kritikai irodalom szem
pontjához. A tudománynak és a
filmnek egymáshoz való víszo
nyának fejtegetése után ismétel
ten arra a kérdésre igyekszik fe
lelni, ami - úgylátszik - köny
ve főcélja: művészet-e a film. Ez
a fejezet, melyben rendszeres
ismertetésekben tárja fel a film
művész alkotó tevékenységét, a
személyi élmények gazdag ta
pasztalataiból meríti anyagát. A
filmnek és a rokonművészetek

nek a párhuzama után kitér a
filmgyártás technikai külsőségei

re is. Nem feledkezik meg ter
mészetesen a szerző arról sem,
ami a film létezését és fejlődé

sét voltaképen biztosítja: a kö
zönségről. - Ha beleillesztjük
Kispéter komoly munkáját a ma
gyar tudományos irodalomba,
csak dicsérni lehet vállalkozásá
ért, amit a tudományos igé
nyeknek megfelelően valósított
meg. Baráth Ferenc.

SCARBANTIA-KÖNYVEK. A
Searbantia - könyvsorozat. mely
helytörténeti adatokat dolgoz fel
Sopron város és Sopron várme
gye multjából, beszédes példája
annak, hogy milyen érték az, ha
egy városnak van történeti lelke.
Ott irodalom terem, könyvek je
lenhetnek meg, amiket felvesz
maga a város. Ott gondolat in
dulhat el, hogy megkeresse
multját és belenőj jön általa a
jövő a multba. Ott emberek van
nak, akiknek tervük, vállalko
zásuk nem marad meddő álom,
hanem építő és gazdagító való
ság lesz. Mintha maga a nagy
mult, a kollektivum, finoman át
itatva lélekkel és érzékkel, maga
olyan gazdagság lenne, amiből

bőven csordul az ország többi
részébe is. Érdemes lenne egy
szer kikutatni, hogy hány kivá
lóságunk indult el Sopronból,
vagy legalább is hánynak van
köze a városhoz.
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A könyvsorozat Thier László
kiadásában jelenik meg. Első

számát ő írta: Adatok az 1849.
június 13-i csornai ütközet tör
ténetéhez. A második szám: Csat
kai Endre: Idegenek a régi Sop
ronról című műve; levéltöredéke
ket, útinaplókat közöl 1487
1841-ig: köztük Szenczi Molnár
Albert, Révai Miklós, Kazinczy
Ferenc, Guzmics Izidor nyilat
kozatait. A harmadik szám Björn
Collinder upsalai egyetemi tanár
nagy visszhangot keltett eikkét
hozza: "A leghívebb város",
báró Podmaniczky Pál egyetemi
tanár fordításában. A negyedik
szám: L. Thier: Gedrucktes u.
Handsehriftlíehes über Alt-Sop
ron. Az ötödikben Csatkai Endre
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állította össze A soproni ex lib
ris történetét. Érdekes, hogy
mennyi művész és a művészetek

iránt érdeklődő ember kerül ki
ebből a városból.

Az egyes számok lelkiismere
tes munkásságra mutatnak, a ki
állítás finomsága, a sok műmel

léklet pedig nagy áldozatkész
ségre és a helyi nyomda ráter
mettségére.

Bárcsak minél több városunk
példának tekintené a vállalko
zást. Hiszen külön multjuk, helyi
történetük és értékeik az egye
temes magyar szellem és mű

veltség mindmegannyi másszínű

értékes dokumentuma.

Horváth Richárd.
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Karácsonykor jelennek meg

Horváth Béla új versei

SIAlBAI[)IITÓ AINIGYAl
címmel a Vigilia klodcsóbon

A nagy költó új műve az Iro
dalom igazi eseménye lesz

A ,Vigilia' elófizetói 5'
pengó bolti ár helyett 3'
pengóért rendelhetik meg.
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