
sával, megtisztuldsával, magyarságának felismerésével járt? Bi
zony, Gogolák csak Magyarországon, sőt csak Budapesten és csak
bizonyosfajta kör számára írhat még. Vajjon mi volna az osztály
része, ha ez a cikk, teszem azt, egy finn lapban jelent volna meg?
(Ha megjelenhetett volna l)

* * *
Mert szomorú magyar tünet ez is, akárcsak a Belvárosi Szín

ház bukása. Megvolt a pódium, megvolt az állami támogatás, meg
voltak az emberek s íme, mégis csúfos bukás lett belőle. A pódium
összeomlott, az emberek szétrebbentek a "minden hiábavaló" ke
serű érzésével szívükben. Ez hát az igazán szepet akaró mag-yar
szándék sorsa? S hogy ez, azért egyedül Patkoson a rettent6 fele
16sség súlya. "Bűnhődni fog", - mint Kiss Ferenc mondja.

Hogy pedig az összeomlott szándékok, a becsületes munka
romjain Gogolák károgja boldogan a halotti éneket, az is jellem
zően magyar kortünet ...

Kodolányi János.

WI

KOHYVEK
SíK SÁNDOR ÚJ VERSEI. Sík Sándor új verseinek olvasása köz
ben s főleg azután, hogya könyvet letettem, egy érzés, gondolat
motoszkált bennem: mennyire nem ismerik ezt az ismert költöt;
helyesebben: mennyire csak a felszínt ismerik és értékelik még
azok ls, akiknek az lenne a kötelességük, hogy áttörve az elkerül
hetetlen nehézségek páncélját, behatoljanak a mélybe és eljussa
nak ahhoz a centrális ponthoz, ahonnan már minden külőnösebb

fáradozás nélkül át lehet tekinteni egy lirikus, vagyis egy gondol
kodó és érző ember egész világát. Talán a feltétlen elismerés
kétes értékű következménye az, hogy vannak írók, akiknek min
den művét egyhangú dícséret és az örökké visszatérő klisék ("leg
jobb regénye", "új állomás Iirájában", "legmélyebb alkotása" stb.)
fogadnak. Ha ez szükségszerű velejárója a beérkezésnek, boldog
lehet az az alkotó, akit még nem ismertek el, akit útközben a félre
értés vagy a megnemértés nyilai érnek,. mert mindez újabb erő

kifejtésre, támadásra vagy védekezésre sarkalhatja; ezzel szemben
az elismert és beérkezett művész igen gyakran tehetetlenül kény
telen eltűrni a banális és tartalmatlan magasztalásokat, melyek
minden ledorongolásnál jobban fájnak neki, ha öntudatát még nem
homályosították el ezek az édeskés gázként mindent megmérgező

dicséretek.
Nem véletlen, hogy mindez Sík Sándorral kapcsolatban jut

eszembe: huszonöt évvel ezelőtt egy terjedelmes tanulmány jelent
meg költészetéről a Magyar Kulturában (ha jól emlékszem Várdai
Béla írta), s bár azóta megjelent vagy öt verskötete. krítíkusaí az
egyes kötetek megjelenésekor nem tesznek egyebet, mint fel
higítva elismétlik az említett tanulmány szükségszerűen töredékes
és idejét múlta megállapításait; vagy - legjobb esetben --, né
hány felszínes észrevétellel igyekeznek Sík lirájának "új oldalait
megvilágítani", mintha egy lirikus fejlődésének mértékét elsősor

ban az új témák, érzések, formai megoldások - vagyis vízszintes

* Az Isten fiatal! (Szent István Társulat kiadása, 1940.)

356 VIGIL"



előretörés - érzékeltetnék, s nem a kezdettől fogva meglévő köz
ponti érzés- és gondolatvilág elmélyülése, differenciálódása, függő

leges irányú gazdagodása.
Az alaptémák Síknél nem változtak, mert a költő viszonya Isten

hez, önmagához és a világhoz nem is változhatott; de aki régebbi
és újabb verseit ismeri, megállapíthatja, hogy ezek a változhatat
lan (helyesebben: nem-változó) témák lassan, szinte észrevétlenül
elmélyültek, s ugyanakkor, amikor elhullatták tarka színeíket,
érettebbé, gazdagabbá váltak. Akik régebbi versit ismerik, emlék
szenek egyik legszebb darabjára: "Egyedül a Mesterrel". Csupa
lobogás és lendület ez a vers, az ember színte összeborzad, amint
az Istent és a költöt követi a csillagok felé törő útjukban. Ezzel
szemben mennyivel lágyabb, emberibb, meghittebb ma a költő
viszonya Istenhez:

Én Uram, Istenem, velem mit tettél!
Már újra megintcsak megszégyenítettél.
Századszor is újra Te vagy a jó,
Én a rossz kisgyerek, vesszőzni való.

(Te vagy a jó).

Ezt az elmélyülést lehet kiérezni azokból a versekből is, ahol
a költő az emberekről dalol. Ostorozni, rosszalni, javítani akarni?
Hiábavaló dolog, az ember mindig az marad, ami volt: követke
zetlen, kicsinyes érdekektől, szánalmas szenvedélyektől elvakított
lény, de még a legrosszabb is szeretetre vágyik a lelke mélyén.
A költő már nem akarja kiírtani a rosszat, megváltoztatni a megvál
toztathatatlant ; boldog, ha símogathat, ha megbocsájthat, még an
nak is, aki őt sebezte meg:

Ember, ki ha bánt is, ha veszteni jár rád,
Ha kész is a kezén ellened a gránát,

Rívó szeme mélyén olvasod a jelet:
Nem követ vár tőled: kenyeret, kenyeret!

Sebeket nem ütni, orvoslani lettél.
Hajítsd el a követ, kenyérnek születtél!

(Allj meg, fölemelt kéz!)

Ez az átélt, keresztény humanizmus dobogtat ja meg azokat a
verseket is, melyekben a halott és az élő természet: a, fű, az erdő,

a hegyorom, az árokparti lila virág vagy a mozdulatlan felhők

lelkét keresi. Egyforma távolságban a romantikus költők panteisz
tikus természetimádásától és a klasszikusok hideg természet-szem
léletétől, a Poverello késői tanítványaként testvéri szeretettel és
tágranyílt szemmel figyeli a természet ezer játékát és boldog, ha
sikerül verseiben megéreztetni valamit abból az állandóan meg
ismétlődő csodából, amit csak a gyermek és a költő (ez az örök
gyermek) vesz észre. De Sík nemcsak érzelmi, hanem gondolati
költő is, aki a kis dolgok mögött megtalálja az örök összefüggése
ket. (Rikkant a rigó).

Az elmélyülés, differenciálódás nyomait nagyobbszabású, ódai
verseiben is meg lehet találni. Régebben az ember úgy érezte,
ódáiban túlságosan erős, majdnem zavaró a kongás, a szavak és
a gondolat mögött mintha hiányzott volna a tett és az érzés. Új kö-
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tetében sikerült megtalálnia az erőnek és a lágyságnak azt a
szerenesés keverékét, melyből a legtisztább hang születik: első

sorban a "Rudolf Czinege" című hatalmas versre gondolok, kezdeti
felütésére és a versen végigvonuló erőteljes hangra, s az utolsó,
két sor mágikus szépségére:

Hogy visszanéztem: a szélben, a síron,
A lobog6cska lobogott.

Just Béla

KÉT KöNYV, KÉT VILAG. (Kodolányi János: Siillyed6 világ.
Dallos Sándor: Mezei mirákulum). A napi irodalom nagy nőíró

áradatában. mikor szinte kívánnunk és várnunk kell a férfi
emancipációt, jóleső örömmel veszünk a kezünkbe két "férfi
könyvet". Mindkettőt csak férfi írhatta meg úgy, ahogy meg van
nak írva. Mindketten két igen kényes világba mertek nyúlni: a
legszemélyesebb i és a legszemélytelenebb világba. Ehhez a fel
feladathoz nemcsak nagy írói felkészültség, hanem nagy bátorság
is kellett. Ez meg is volt mindkettőjükben.

• • •
Kodolányi János könyvét nagy érdeklödéssel veszi kezébe az ol

vasó, bár olvasott már írói életleírást igen sok formában a közel
mult és napjaink magyar irodalmában. Olvasta és olvassa Szabó
Dezső mindig önmagából induló és önmaga körül is történelmet,
sorsot forgató írásait. Olvassa egy szép emberi kort megért, idős

író retrospektativ naplóját, amely a régi, boldog Magyarországból
parlamenten, közéleten, háborún nyújtózkodik át a mai Magyar
országba a holnapi várása és kivánása nélkül. Olvasta egy kedves,
igyekvő fiatal fogorvos keserveit írói pályája kezdetén. Mind élet
írás volt: több-kevesebb őszinteséggel, elkeseredéssel és művészet

tel. Mindegyik írás azt hitte, hogy rajta keresztül többet kap az
olvasó a - bárki élje is - igénytelen egyéni életnél. Egyiknek
másiknak valamelyes joga talán volt is ehhez a hithez. Valami
megintcsak ilyesmit várva, vagy ilyesmitől félve veszi a kezébe
Kodolányi János Süllyed6 világ-át az olvasó.

Az első pár lap olvasása után kellemes csalódást érez és érdek
lődve, lelkesen olvas tovább. Kodolányi a kisgyermekkor egy-két
nagy, maradó élményi impulzusától eltekinte, homályos és félho
mályos világába tér vissza, hogy elkezdhesse és felépíthesse köny
vét. Az itt olvasható részleteket nagyrészt már ismeri a Kodolányi
olvasó a Fekete víz-ből; itt azonban szubjektivebb árnyalatot nyer
az írás. Pécsvárad, Vajszló világának gyermekszemmel látott raj
zában is olt van azonban a visszatekintő író iskolázott rajzoló ke
zének a nyoma. Ez a rajzoló művészet mégse szinteleníti el a
gyermek-élmények megrázó és bájos közvetlenségét. Ezzel nagy
értéket nyer a mű és akaratlanul is liber paedagogicus-szá lesz,
nemcsak tanügyi főtanácsosok, tanárok, tanítók, hanem szülők,

gyermekek és értelmes olvasók számára egyaránt. A szülői ház,
az elemi iskola, a pécsi és székesfehérvári középiskola megannyi
érdekes állomás és memento. Az érő és értelmes gyermek nem
csak eltűri az iskolát és a, tanárt, hanem bírálja is. Az iskola
egész életre szóló valamiféle élményt ad neki. A későbbi Kodolányi
elkeseredéssel, de sok igazsággal bírálja a ma iskoláját. (I. 280. 1.)
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A családi ház, a szülők élete, a környezet, a zsenge gyermek
korban látott és megélt nemzetiségi harcok, - bár még csak iskola
padban és utcai verekedésekben nyilatkoztak meg - a pusztuló
ormánság elhatározóan mozdították további életét. Látjuk, hogy
később is ezek a gyermekkori impulzusok szövik át életét, gondol
kozását. A gyermek fejlődésének idején nagy változások, nagy ese
mények hullámoztak végig Magyarországon. Mindezeknek különös,
tisztán őszinte tükörképét kapjuk meg ll; gyermek lelkében. Az első

kötetet ezek a különös gyermek- és serdülő-élmények teszik ere
detivé és igazzá. Szépségét az író őszinte írásművészetének köszöni.

A második kötet lapjain egyre közelebb jutnuk az írő-Kodolá

nyihoz, de - fájdalom - az írónak őszinteségi gátlásai vannak.
Konkrét élményei már a valóság mögé fakulnak. Az emberek már
csak kezdőbetűk lesznek, - olykor nem is mernek élni, vagy túl
hangosak -, M. tanár, H. Sándor, T. Sándor, Z. Gergely. Az élet
írás itt már gyakorta megakad a kezdőbetűs nevek labirintusában.
A XIX. század félénksége kísért: "Záránd vármegye Z. községében"
stb. Irónk a nagy impulzusokat ezeken a kezdőbetükön át kapja,
sőt véleményeit is ezek szájára adja, így például Szabó Dezsőről

T. Sándor nyilatkozik jóakarattal, de sajnálkozva. Néhol a könyv
elszökik a valóságtól, de ilyenkor is több marad benne a valóság,
puszta izénél. Megmutatja ez a könyv egy ember életét saját
vergődéseivel; megmutatja a körülötte és nem egyszer benne is
vergődő kort: a születendő, de vissza-visszahulló Magyarországot.

A másik világot Dallos Sándor fejti fel a Mezei mirákulum-ban.
Ez a könyv megírási formájában a legtisztább impersonabilia.

Szereplöj szinte testükön :,kívü~ élő emberek, Nyár, ősz, Tél,
Tavasz, Szél, Jegenyék, Allatok, Minden ...

Meséje: a mindenha szép, erős és kérlelhetetlen igazsággal és
ősi joggal élő Élet. Meséjében nincsen misztikum, mirákulum is
csak annyiban, hogy az élet mirabilis.

Természetszemlélése és leírása is valami nagyon finom intuició
val páros csodálkozás. A tájtalan táj könyve. Az erdélyi írók pom
pás, élményi természetírásában, erdők, hegyek rajzában mindig
ott a fenyőillat, a havas és az ezekből, csakis ezekből nőtt em
ber. Itt az erdő csak erdő. Lehet a Hargitától a Lajtáig; de ha
jobban megízleljük az illatát, akkor úgy érezzük, hogy talán a
Dunán túl van. A Nyár olyan erősen nyár, hogy a könyvből is per
zsel. Az Ősz csodája megremegtet. Az olvasásban testünk, lelkünk
vesz részt. Jóleső melegünk lesz, ízeket, illatokat "érzünk és át
jár az élet. Megtanít az erdő, a mezö, az állatok nyelvére. Az er
dőn, a mezőn végigmegy Krisztus és igazságot tesz. Valóság, le
genda,álom fonódik al sorokban könyvvé és az olvasó napokra
és hetekre gazdagabb lesz és érzi, hogy ez mirákulum és hogy
ennyire mirákulum, az teszi, hogy a mezlin fogant.

Meggyes Ete

KATONA JOZSEF BANK BAN-JA NÉMET NYELVEN. A magyar
drámai irodalom három legértékesebb alkotásainak egyike új
német fordításban jelent meg. Mohácsi Jenlié az érdem, hogy
Az ember tragédiája és Osongor és Tünde után most a Bánk bán-t
is lefordította németre és ezáltal egy új, tág olvasókör részére
tette hozzáférhetővé. A darab régebbi német fordításai ennek a
célnak nem feleltek meg: bár nem vagyunk próféták, mégis azt
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merjük állítani, hogy Mohácsi fordítása külföldön nagy vissz
hangra fog találni. Mohácsi munkáját joggal nem nevezi "fordítás
nak'[, . hanem "átülte~snek" (Übertragung), mert a német nyelv
szellemének tökéletes ismeretében ülteti át Katona József mon
datait. Feladata, melyet mesteri módon oldott meg, nem volt
könnyű: a Osongor és Tünde, valamint Az ember tragédiája kü
lönleges magyar alkotások, melyeknek teljesen megfelelő műalko

tás a világirodalomban nincsen. Bánk bán témáját azonban egy
nagy német író, Grillparzer is feldolgozta egy ismert darabjában,
az Urának hű szo/gájá-ban. Merész vállalkozás volt, egy magyar
író jobb, de eddig németek számára majdnem ismeretlen darabját
egy nagy német író ugyanezen témájú darabja mellett német
nyelven megszólaltatni. De a sikerben nem kételkedünk: anélkül,
hogy Grillparzer nagyságát kétségbevonnánk, biztosak vagyunk
abban, hogy Katona Bánk bán-ja, az új kitűnő fordításban a né
metül beszélök körében méltán fog feltűnést kelteni. Hálásak le
hetünk Mohácsi Jenőnek, hogy a magyar irodalom egy újabb mes
terművét tette a külföld részére hozzáférhetővé; ez a munka
Mohácsi barátainak és tisztelőinek sok örömet, a magyar kulturá
nak pedig új dicsőséget hozott. Wagner János

HALÁCSY DEZSő: A MAGYAR VÁROSOKÉRT. A falukutatás korát
vagy legalább is divatj át éljük: furcsán hat tehát Halácsy Dezső

nek, a fiatalon már jó nevet szerzett közírónak új könyve. Pedig
igaza van a szerzőnek, a magyar városok sorskérdései is fonto
sak, épp oly fontosak, mint a falu problémái. Igaz, hogy a fajnak
örök tartaléka a faluban van, de az is igaz, hogy a magyar váro
sok századokon át voltak a nemzet kulturális, közgazdasági, ipari,
kereskedelmi és társadalmi életének átmentői. Ezekből a szem
pontokból vár még sok és nehéz feladat a magyar városokra és
ezért lehetünk hálásak mindannyian ezért a könyvért. mert rá
tereli figyelmünket arra, hogy ha meg kell teremtenünk a fenn
maradás lehetőségeit, gondoskodnunk kell arról is, hogy kulturánk
se pusztuljon. Még egy oka van annak, hogy megemlékezünk erről

a könyvről. Halácsy Dezső új stílust teremtett a komoly szakiro
dalomban. Csodálatos ügyességgel úgy adja elő a súlyos és száraz
kérdéseket, hogy szinte regényként olvassuk. Ő maga is érzi, hogy
szépíró veszett el benne. "Mindenesetre kényelmesebb lenne vala
milyen szépirodalmi műfajban kiéini magunkat", - írja, De azt
is tudja, hogy "magyar iró számára ma elsőrendű feladat a leg
égetőbb magyar sorskérdéseket határozott akarattal, szigorú követ
kezetességgel, megcáfolhatatlan logikával a világ elé tárni", És ez
a szándék adja meg a szép kiállítású könyvnek l!yakorlati érdeme,
esztétikai értéke mellé az etikai alapot. Simon Gyula
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