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KARDOS TIBOR: KöZÉPKORI KULTúRA, KöZÉPKORI KöL
TÉSZET. A történelem szemléletében sajátos fény- és árnyjáték
érvényesül: minden kor újra formálja a letünt világ képét, az ér
deklődés megvilágított középpontjába helyezi mindazt, ami lénye
gével, törekvéseivel megegyező vagy rokon jelenség s az érdekte
lenség vagy értéktelenség homályába rejti a vele ellentétest.
AlLandó hatalmas és végérvényesen soha le nem zárt pörújítás
zajlik, melyben történelemmé íakult századok és az élő. birkózó
jelen az ellenfelek. Napjaink történeti irodalmában is efféle pör
folyik: a történelem egyik legnagyobb vádlottját idézték meg
újra, a középkort. A humanizmus ember-rajongó mámora. a refor
máció vallási ellentétei, a felvilágosodás vallástól elfordult erői

s a mult század liberális elvei munkáltak azon, hogy a túlvilági
világosságból táplálkozó fények századait, a középkort sötétbe bo
rítsák. Tevékenységük révén egyre mélyebbre evődött a tudomány
ba és tömegbe a "sötét középkor"-megállapítás, mely még nap
jaink tisztuló szemlélete ellenére is fölbukkan.

A középkor újraértékelésén az elméleti és történeti tudomá
nyok egyaránt fáradoznak. A filozófia ismét a bölcselkedés virág
korának tekinti s nemcsak mint egyszeri, történeti fejlődntényt ér
tékeli, hanem korunk életértelmezésében is újra eleven éltető erő

a középkor. A történettudomány az élet minden vonalán föltárta
értékeit s ez az új, a rágalmak, előítéletek és félreértések rárakó
dott mészrétegei alól elővarázsolt kép annyira lenyűgöző, harmó
nikus és emberi, hogy nem egy mozzanatában a mai államberen
dezés, társadalmi szervezkedés is tőle veszi eszményét. Szinte az
érzékelés közelségébe hozza az irodalmi kutatás: lépten-nyomon
rádöbben arra a csodálatos szintézisre, amelybe a középkor em
bere aJZ ég és a föld szépségeit összebékítette, megmutatja azt a
vágyakozó lendületet, mellyel a román templomok konok erejével
és a gót katedrálisok áhítatos szárnyalásával tört az Isten városa
felé. Az alkony mély, meleg búcsúzó színeiben festette meg e
Kort J. Huizinga magyarul is megjelent könyve: A középkor
alkonya,

A magyar tudományos irodalom is elvégezte már a középkor
kutatás alapvető munkálatai t. H6man Bálint középkor-története, a
Révai által kiadott művelődéstörténet, Deér József és Mályusz
Elemér tanulmányai s Horváth János nagyjelentőségű. úttörő iro
dalom-történeti műve megteremtették azt a széles és biztos alapot,
melyre minden további kutatás felépülhet. Az ő működésük nyo
mán egyre nagyszerűbb s eszményibb képpé fejlik föl a nagy titok,
a vélt adattalanság temetőjébe s a föld alá rejtezett magyar
középkor.

Ennek a hatadmas méretekben megindult adatfeltáró és rend
szerező történeti kutatásnak jelentős és sok szempontból újszerű

eredménye Kardos Tibornak a Magyar Történelmi Társulat kiadá
sában megjelet alkotása. Könyvének alcíme: a magyar irodalom
keletkezése, mutatja meg tulajdonképpeni problémáját. Ez a prob
léma azonban csak a középpönti mag, mely köré az adatok töme
géből megalkotott szintézis kikristályosul. Az irodalom már ponto
san meghatározott s az írott művekre vonatkoztatott fogalmát "az
emberi szó által kifejezett költészetével" helyettesítheti. mint amely
szempont egyedül alkalmas arra, hogy' a középkor szóbeli és írás-
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beli, latinnyelvű és vulgáris jelenségeit összefogja. A költészet
Kardos felfogása szerint a csodálatos érzelmi ellentétekben élő

középkorban még "az élő pillanatok hatása alatt" keletkezett, 8rl
élet ünnepi ténykedéseinek, érzelmeinek szavakba szökkenése volt
s épezért a szerző nemannyira a szövegek irodalomtörténeti vizs
gálatára helyezi a fősúlyt, mint inkább a keletkezés, az alkotás
körülményeit, tényezőit és folyamatát vizsgálja. A középkori köl
tészet a középkori kultúra "legemberibb, legnagyszerűbb formája."
Lehetetlen tehát az egyetemes kultúra organizmusából kitépve, csak
hagyományszerű eredményeit elemezni. Kardos könyvének legna
gyobb érdeme, hogy szigorúan irodalomtörténeti módszer mellett
a művelődés- és társadalomtörténeti szemléletet is segítségül híva,
sikerült neki célkitűzésének megfelelően "az irodalmi életet élő
valóságában tárgyalni, kibontani kapcsolatait társadalommal, isko
lával, udvarral, művelt középréteggel, néppel, nemzeti életformá
val". A magyar bőskor szóbeli és írásbeli, prózai és verses költé
szetétől a lovagkirályok irodalmi életén át a magyar középkor be
teljesülését jelentő s azt a reneszánszba átalakító "lángoló sti
lusig" terjedő elemzése során az egyetemes európad kultúra össze
függésében szemléli a magyar költészetet Ennek a szintétikus
látásnak eredményeként állapíthatjuk meg az íróval, hogy a ma
gyar kultúra európai mértékű és értékű költészetet termett, de
önnön törvényei szerínt, saját érzéseit, élményeit és lelki világát
kifejezve. Kardos könyve nagyszerű bizonyíték arra, "hogy a kö
zépkorí magyar költészet és művelödés csak azért lehetett nagy
gyá ... mert az élet elég gazdag volt ahhoz, hogy létrehozza".

Fényi András.

LIN YUTANG: EGY MúLú PILLANAT. (Révai.) Pünköstí Andor
fordítása. Ezer oldal. A nagyközönség, - úgy mondják, - szereti
a vastag könyveket. A sok bestsellert látott olvasó fintorog: - El- I

nyujtott unalom, olcsó exotizmus, - gondolja. És aztán kellemesen
csalódik.

Ha az európai ember, utazó vagy író Kínáról beszél, érdekes
ségeket keres és titkokat talál. Még a legjózanabbak könyvei is
minduntalan összemérík az európai és kínai viszonyokat, az írók
önkénytelenül is szemlélők és kritikusok lesznek, még regények
ben is összehasonlítást és magyarázkodást adnak a kínai élet áb
rázolása helyett. Ilyenfajta exotikumot, pittoreszk vonások, érthetet
len tények, szokások hajszolását hiába keresnénk Lin Yutang
könyvében. Itt egy kínai ember beszél a kínai népről, igazi ben
sőséggel, kultúra és hagyományok tökéletes ismeretével. Hangja
végtelenü! családias és meghitt. Nemcsak azért, mert családregényt
ír, hanem, mert valamiképpen egész népét egyetlen nagy család
nak tekinti. A kínai szemléletnek nagy az átfogása, nemcsak a
mindenkor élőket kapcsolja szeros egységbe, - s különösen a ja
pán támadás pillanatában, mely a regény egész légkörét és fel
fogását mélyen befolyásolja, - hanem a holtakat, az ősöket is je
lenvalóknak tekinti. Ez sajátos légkört ad a regénynek: az emberi
élet kereteit bátran kitágítja - (Kína történelme is belezsúfolódilk
a családregény szövedékébe,) - de egyszerre jelentéktelenné is
zsugorítja az időt - (múló pillanatnak nevezi a boxerlázadástól a
japán támadásig eltelt negyven évet, nem fél későbbi események
előresejtetésétől, a múlt néhány mozzanatát élesen, időben nem
halványodottan idézi víssza.) Különös, elemeit és ellentéteit mind
untalan kiegyensúlyozó játék következik ebből: a magántörténet
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minduntalan köztörténetbe torkollik, az emberi szenvedélyek je
lentőséget kapnak a történelem áramában, a történelem legalább
annyira vezeti a cselekményt, mint a jellemek adottsága, de a tör
ténelmi tények is jelentőségnélkülivé oldódnak a kínai kultúra
végtelen távlatában. Az az előadásmód, mely egy családtörténet
lelkiismeretes krónikásává szegődik, s látszatra nem egyszer apró
és haszontalan fínomságokkal tölti idejét, ugyanilyen meghitten,
halk jelenetek és szeretetteljes szimbolumok nyelvén mint a maga
legszemélyesebb dolgáról. mint belső ügyről beszél az emberi lét
legörökebb és legnagyobb kérdéseiről.

Kinai regény angol nyelven. Kínai ír nemkínaiaknak. Van is
a regényben valami fordított exotizmus s tán ez a legigazibb hi
bája. Látnivaló ugyanis törekvése, hogya kínai kultúrát és cíví
lizációt minél közelebb hozza a nemkínai olvasóhoz. Megmagya
rázza a kínai szokásokat, értekezik a kínai történelemrőL Néhol
ötletesen, a cselekménybe olvasztja. Má~or kíütközöen, szinte
már íőlöslegesen. Leír lakásokat és kerteket, nem, mert regénye
cselekvénye megköveteli, hanem, mert az idegen olvasót tájékoz
tatni Kívánja'. Gondosan beszámol Mulan házasságának körülmé
nyeiről, a hozomány felsorolása valóságos leltárrá lesz. Mert szereti
népét, politikailag is tájékoztatni akarja olvasóit. Nem propaganda
az, amit Kína és Japán viszonyáról ír, vagy legalább is nem lépi
át a jóízlés határát, de a regény igazi szövetétől mégis idegen
anyag. Be kell vallanunk viszont, hogy nagyon érdekes: ritka
könyv tudta ilyen érdekesen megmutatni a keleti összetűzések

okait és természetét. A kínai-japán háború képe, ha sokban kü
lönbözik is attól, amit eddigi értesüléseink alapján hittünlk, ke
gyetlen és erőteljes színeivel az igazán nagy háborúleírások fe
szültségét közelíti meg. Hasonlóan meglepő Kína lelki átalakulá-
sának rajza. ..

Lin Yutang bevezető sorai a kínai regényt csevegésnek neve
zik. Nem tudjuk mennyiben azonosítható az Egy múl6 pillanat a
kínai regénnyel, de Lin Yutang "csevegése" rendkívül vonzó.
Nincs meg tán benne az európai regény néhány formai újítása,
erős lélektani érdeklődése, nincs egy sem azok közül a híres "má
niák" közül, melyek néhány kísérletet oly vonzóvá tettek, de alig
hanem múlóban vannak, viszont meglepűen sok benne az egyszerű

ség és természetesség. Ilyen szelíd modorban, időrend és külső ese
ményeK végtelenül szabályosnak tetsző szálán európai író szinte el
sem merne kezdeni egy családtörténetet. Lin Yutang regénye kel
lemes, behízelgő olvasmány, tiszta, átlátszó, nincsenek benne trük
kök és meglepetések. Az olvasó azzal az örömmel haladhat benne,
hogy végre egy "rendes" regényt olvas, mely eseményességében a
multszázadi regényre mer hasonlítani. És mégsem lesz felületes,
mégis vannak mélységei. Az egyik jelenete egy kertben lejátszódó
költői verseny, családtagok vesznek benne részt, egyetlen verssort
kell egy már megadotthoz hozzákölteni. Nemcsak az árnyalatok
iránti érzékenységen lepődhetünk meg, de azon is, hogy egy rosz
szul megválasztott sor egy fiatal nőt örökre elidegenít II családtól.
Ez a meglepő lelki érzékenység, mely Lin Yutang hőseínek sajátja,
a regény néhány jelenetét igazi mély, lehelletszerűen fínom költészet
tel telíti. Mulan ki nem mondott szerelme, Vörösjáspis alakja ma
gasrendű remekelések. Erős, határozott alakformálás jellemeknek
és sorsoknak igen szerenesés összehangolása Lin Yutangban biz
toskezű írót sejtet, aligha csalódtunk, ha azt hisszük, hogy sikere
túléli a bestsellerekét.

Lovass Gyula.
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Reinhold Schneider

Possonyi László fordítása

A spanyol világbirodalom
bukásának regénye

dlthenaeu

Az Extra nyolc évvel ezelőtt mindössze kísérletként

indult el útjaira. A cigaretták között is tipusoket

különböztetnek meg a cigaretta gourmet-i. Az Extra,

ha családfáját kutatjuk, tehetséges unokaöccse a

Memphisnek. Sikerét nemcsak pompás anyagának,

jó formájának köszönheti, hanem annak a körül.

ménynek is, hogy valamilyen fínom és el nem odáz

ható rágyujtási kényszer teszi kívánatossá. Most ez

utóbbi tulajdonságát még fokozzák is. Szent István

napjára úgy határoztak a cígaretta-készítés nagy

mesterei, hogy külön töltésben kerüljön forgalomba.

Felel6s sz.rkeszt6 és kiadó: Dr. Possonyi Lószló.


