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CSAPODI CSABA: ESTERHAZY MIKLÚS NADOR. - Minél töké
letesebb - teljesebb és valóbb - egy életrajz, annál tökéletesebb
nek kell lennie az életrajz-író részéről a hősének személyébe való
beleélésnek. Minél teljesebb ez a beleélés, annáí jobban fenyegeti
az életrajzírót az a veszély, hogy a hősével való azonosulás meg
fosztj-a őt tárgyilagosságától. Csapodi Csabának Esterházy Míklős

nádorról írt életrajzában mindenekelőtt az a brilliáns biztonság tü
nik fel, amellyel elkerüli, ezt az utóbbi veszélyt, ugyanakkor hősét
belülről tudja ábrázolni.

Esterházy Miklós nádor, ez a hatalmas magyar, már régóta rá
szolgált volna ilyen arcképre és lernérése a modern történeti kuta
tások részéről. 1583-tól 1645-ig élt, nádörsága átfogja századának
majdnem teljes második negyedét, politikai működése olyan gé
niuszokkal esik egyidőbe, mint Pázmány és Bethlen, s az európ"'ai
horizonton mögötte a harminc éves háború kavarog. A háromfelé
csonkított Magyarország nádora Ő. a török megszállta Budával tl!r
gyal ő és a setarnbuli világimpériummal, ugyanakkor felvidéki.
vagy magyarországi urak mindegyikében egy-egy apró kis szuve
rénnel, budai basákkal kell hódoltsági falvak sorsáról aikudoznía a
uralkodójával a magyar kérdésekről. A mélyből nő fel ehhez a
szerepéhez, köznemesi sorból. a protestantiztnusból a. katolicizmus
ba való visszatérés lelki és sorsbeli krízísén át; e korban, amely
a közképzet szerint áttörhetetlenül merev rendí korlátokat feszit
az érvényesülés felé: megjelenésével, értelmével. akaratával, becs
vágyával és erkölcsével csinál karriert. Maga is dinasztia-alapító
ős. Úriás alakját senkisem kerülheti ki, aki bármilyen viszonylat
ban is foglalkozik a korral, amelyben ez az Esterházy élt.

A honfoglaló ősi Salamon-nemzetség eme leszármazottjában
van valami törökös vonás, - a magyarság ősi törökös vezetöréte
gének hatalmas és imponáló testi megjelenése, fölényes s éles po
litikai géniusza jellemzik őt. Politikáját, mint Illésházy nádor kör
nyezetének egyik tagja, annak meghitt familiárísa, az II szerepéről

ma valószínűleg azt mndhatnók, hogy titkára, tanult még gyermek
ifjú feiiel. Ha Csapodi Csaba könyvének van valami hiánya, akkor
egyedül azt lehet hiányolni, hogy nem vázolta terjedelmesebben
Illésházy nádor politikai gondolatvilágát, s nem állította fel éleseb
ben azt a víszonylatot, amiben a fiatal Esterházy, majd nádor Es
terházy politikai gondolatvilága Illésházyéhoz azonosségban és el
lentétekben kapcsolódott. A magyar politika fejlődéstörténetének

egyik fontos detailje ábrázoltatott volna ezzel a szemponttal. Igy az
olvasónak meg kell elégednie magának Esterházynak a maga ma
gatartásáböl, levelezéséből, politikai akcióiból kífejthetö nyugati
magyar politikájával, mint ennek a politikának egyik legmarkán
sabb, legjellegzetesebb, legélesebb megtestesítöjével. A recenzens
ezt a sajátosan politikatörténeti szempontot éppen ezért veszi fel
Csapodi Csaba könyvével kapcsolatban, mert a magyar politikai
eszmék meg nem írt fejlődéstörténetének egyik legjelentősebb fe
hér foltja éppen itt van, ennek a nyugati-magyar politikának esz
mei és erkölcsi kibontakozásának ismeretében. Mi volt és mí le
hetett az az ok, amivel a nyugati magyarságnak éppen legnagyobb
politikai gondolkodói II magyar sorsot olyan elválaszthatatlan össze-
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függésekben látták más dunavölgyi népek sorsával? A török hata
lom méreteinek helyes, vagy akár helytelen látása? A magyarság
külső méreteiben, belső erőiben, megszervezettségében, vagy meg
sze-vezhetöségében való bizalmuk hiánya? Valamiféle politikai em
pirizmus, vagy a kor alapeszméinek egyetemes összefüggéseibe
való beilleszkedés is? Vagy mindezeknek összeszövődése? Mind
ezekre a kérdésekre eddig még nem kaptunk választ a történeti
kutatástól, noha - éppen Csapodi Csaba kitűnő könyve után
az az érzésünk, hogy az adott anyagból és a ma ehhez rendelke
zésre álló módszerekkel ez a kérdés tökéletesen feltárható s rá va
lasz adható.

Egyébként a legelsörangú történésze az a biztonság, amellyel
a szerzöelhelyezi hősét a kor összes vonatkozásai közé s pontosan
megszabja helyét éppen a magyar politikal gondolkodás és állam
férfi gyakorlat nagy hősei között. Esterházy Míklós olyan férfiú,
akinek a magyar sorskérdésnek valamennyiéről és a magyarság
konkrét gyakorlati kérdéseinek mindegyikéröl megvolt a maga vé
leménye és a maga gyakorlati megoldása, azonban nem rendelke
zett uralkodói hatalommal, mint Bocskai, vagy Bethlen, vagy a
Báthoriak, így gondolatait is, elhatározásait is csak az ország, a
nemzet és az alakuló dinasztikus Habsburg-birodalom többi és ösz
szes tényezőivel való összefüggésben, azokkal együtt, vagy azok
ellenére, vagy azokkal kötött kompromisszu'mban tudta megvalösí
tani. Ezeken túl első lehelletétől utolsó szívdobbanáaáíg az volt,
amivel Wesselényi Ferenc jellemzi: "Igaz, tökéletes. ha magyar."

liJas Antal.

SOPHOKLES: OEDIPUS KIRÁLY, OEDIPUS KOLONOSBAN. For
dította: Babits Mihály. - A Parthenon kétnyelvű klasszikusai. 
Franklín Társulat. - A világirodalom egyik legelterjedtebb könyv
fajtája a fordítás, mégis aránylag ezeken végez legnagyobb PUBZ

títástaa: idő. Vannak nagy irodalmak, melyek nem mutatnak fel
kiemelkedő fordításokat és olyan népeknél is, melyeknek írói elő
ször idegen művek tolmácsolása által ígyekeztek saját hangjukra
találni, alig akad szöveg, mely megfelel a legfontosabb irodalmi
követelménynek: hogy az önálló alkotás benyomását keltse. "En
gem Sallust teve nyelvrontővá", mondía Kazinczy büszke alázattal
többször átdolgozott forditása előszavában, utalva a nyelvújUá8
mozgalmának belső indftékára, arra a szükséaességre, hogy egy
nyelv képes legyen egyenértékű eszközökkel azonos llondolatoll:at
kifejezni. Sallustiusát ma kezünkbe véve bizony már elég halvány
nak találj uk, és csak közvetetten érezzük azt a sarkaló ihletet,
melynek létét köszönheti.

Ha ez a helyzet a, klasszikus prózával, milyen helyzetben van
a klasszikus vers átültetője? Lehet-e "kétszer llgyanabba a folyóba
lépni", melynek tajtékjadt elvitte már az idő heraklitosi árja.
"O gámoí, gámoi" kiált fel a kétségbeesett Oedipus nagy tirádájá
ban, mikor már kibogozta sorsa szövedékét, "Öh szerelern. óh sze
relern l" adja vissza Babits. (Hölderlin zseniálisan dekomponált át
ültetésében gámoi = Ehe; hűségesebb. de vajjon nem a Babits
megoldást kívánja a magyair nyelv inkább?) A fiatal görög nyelv
rendkivül szabad fogalmi sokágúsága kell összeférjen a mai ma
gyar nyelv szigorúbb árnyaltságával.

Ki fog vajjon Aischylos míthoszban-Iogant szavainak megfele
lőbb párt találni? Lehet, hogy a magyar nyelv már elszalasztotta
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Vajda Endre

II lehetöségét, hogy jó Aischylosll legyen. A kultúrmorfolégíaí kép
let annyira eltolódott. S mi a helyzet Sophoklesszel, akit a szellemi
érzés szinte évszázadokkal vitt tovább tulajdon kortársától? "So
phokles korát nem lehetne megérteni az emberi gondolatnak hirte
len felszabadulása és megvilágcsodása nélkül", hja Babits beveze
tésében. Kétségtelenül a Sophokles-kultusz egyik ihletője volt hí
vei számára ez a szellemi telítettség. S ha Aíschylos a hatalmas
méretű multé, Sophokles a [övőé, Aki az ő fenkölt klasszicizmu
sának átültetésére vállalkozik, II jövő útjait keresi.

Goethe Iphigéniáját vádolták meg azzal, hogy valószínűtlen el
gondolásában, mivel a görögség még távol állt a megváltás eszmé
jétől. "Mert jól tudom, hogy tiszta lélek egy elég I ezer helyett, ~
áhítattal vezekel" utasítja vissza Oedipus két sora a vádat. Termé
szetesen ezek szomszédságában jól megfér a Krisztus előtti élet
érzés nihilizmusa is: "Mit borzadozzon, féljen, aki puszta sors I
rabja, s előre semmit sem láJt biztosan? I legjobb vaktában élni
csak ahogy ki tud." De ez már Oedipus sorsának emberi hiteléhez
tartozik.

Sophokles körül sokkal több a probléma, hogysem egy ísmor
tet és keretében fel lehetne vázolni. Ismételjük, hogy gondolati sú
lyának végső lemérése még a jövő feladata, de a jelené a költői

sége, amelyből Babits Mihály nagyon sokat átmentett magyarra.
Az III ritmuskeresés, amellyel a klasszikus formát gvorsabbá 68
lázasabbá teszi, útmutató a magyar vers számára is. "A sötét part
I vonta magába. I Valami mély I titkú halál I vitte el őt." Babits
hellenízmusa így tagolja Sophokles sorait. A kardalokban érvénye
sül legjobban ez a stílusbontás, amely végül mégis stílushasonulás.
"Itteni istennő, I és te, vadak vada, \ aki az Alvilágnak I ezrek
elölt kitárt I ajtóit crizvén barlangod , mélyeiböl I csapsz örökös
csaholást, I zabolátlan erős f I földnek II pokolnak magzata l I tegyé.
tek az agg idegen sötét I útját a halál felé I szabaddá és könnyüvét ]
Hozzád könyörgünk, óh örök álom l" Fordításában a mithológia is
megolvad. A kevésbbé használt nevek magyar megfelelővel szere
pelnek, pl. Eskü, Farkaskirály.

Babits Sophoklese sajnos, töredék maradt, öt dráma hiányzik
ahhoz, hogy teljes legyen. Vajjon akad-e magyar tolmács, aki tzt
az annyira termékeny irodalmi feladatot el végzi? Babits szavára
gondolunk, aki a műfordításról írva, megjegyezte, hogy ő végzi a
legnemzetibb munkát irodalmi szempontból. mert minden átültetés
esek egyetlen nyelv számára szől, s az írö, akit nemzete kitagadott,
idegen piacra nem mehet vele.

GOMBOS GYULA: ALOM AZ ORSZAGRÖL. (Bólyai Akadémi/}
kiadása.) A szerzö alaptétele szerint a magyarság csupán álmad
ban hordta jobbik valóját. Az álmok kifejezői az írők, tehát csak
az számottevő közöttük. akiben ez 'az álom kifejeződik, színezö
dik, tová?btáplálódik. Jelen munkája három nemzedéket vizsgál
meg' ebből a szernpontböl: a Nyugatét, az u. n. harmincévesekét
akik már lassankint negyvenévesek, és a fiatalokat. Az elsőt é~
utolsót csupán madártávlatból j a főhangsúly a középsőn van, az
élő írodalom törzsén, mely íróiban még formálódik vagy formá
lódhat ugyan, de már mínden tagjának élesen megmutatkozó pro
filja és számottevő életműve van. Itéletének summája ez: a Nyu
gat-generációból maradandó: Babits, Kosztolánví, Juhász, Tóth,
Ady, Mérícz, Szabó Dezső; a következőből: Erdélyi, Sinka, Sértő,
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Illyés, J6zeef Attila, Szabó Lőrinc, Tamás], Kodolányi, Veres -Pé
ter, Németh Lászl6, Szabó Pál és Féja; a fiatallokból jelentékeny
Darvas, Tatay, Kárász, Bodnár István, Bözödi, Asztalos István,
Nain' István, Takáts, Jékey, Jankovich, Szabédi, Weöres.

A névsor hiányai révén erős fenntaetást hív ki, melvet fokoz
nak az ír6 megállapításai. Hiányos felkészültség, felületesség, tá
jékozatlanság, elfogultság, kiforratlanság, szemoontjainak irodalmi
atlansága, politikumának töredékesen körvonalazottsága kivánják
elsősorban a bírálatot. A szerző néhány jelenségről nem tud, má
sokról nem akar tudni. Fígyelmetler.ül hagyva a Babitsot és Kosz
tolányit ért igazságtalanságot, vatjly azt a tényt, hogy az első nem
zedék maradandéiból az abc egyetlen betűjét véve olyan Ir6k ma
radtak ki, mint Karínthy, Kaífka, Krúdy, - joggal számon lehet
kérni, hogy az építő értékek totalitását szem ellltt tartó igény miért
nem elfogulatlanabb vagy tájékozottabb a válogatásban. Szabö
Lőrinc jelenléte nyilvánvalóvá teszi, holn' a könyv tendeneiája
nem csupán a népi mozgalom irodalmi meglelenééének bemutatása,
hanem egyetemes ítélkezés elevenek és holtak felett. Gombos is
többször helyesen hangsúlyozza, hogy belépőt csupán az irodalmi
érték adhat. De milyen axiológia az, melyben Márai urbanításának
csak egy mellékmondatban elrejtett apage jut, nem akar tudni
Szentkuthy Miklös tiszta euréoaíságáröl, nem érzi Fodor J6zsef
lírájának páratlan magasfeszülteégét, könnyed szavakkal ejti el
Kassákot. említésre sem tartja mélt6nak Reményik Sándort. Ap
rilyt, Mécset, vagy a nemzedékkel elQ'ütt futott és költőileg a leg
Jobbakkal egyenértékű Dsida Jenőt, a magvar és európai válsásot
egyszerre megmutat6 Remenyik Zsígmondot, vagy hogy csalk még
egyetlen nevet említsünk, Gulyás Pált, akinek a népi gondolatot
eszmei magasságba emelő verseit és határozottan megfogalmazott
tanulmányait Gombos bizonyára nem ismeri, mert akkor kétségte
lenül sietett volna névsorába beleilleszteni.

Nincs bántöbb adatokkal dokumentált munkában a rosszul ér
tesültségnél, amire a szerző kirívó példákkal szolgál, Azt hiszi,
hogya Válasz előbb indult meg, mint a Tanu. Az "emberségnek
emberséget és a magyarságnak magyarságot" követelő József Atti
lát megfeszí a szocíáldemokrácia költőiévé és nem tudia, milyen
élményszerűen van meg benne a falu. J6zsef Attilából csak be
hunyt szemmel lehet az osztályköltöt kiolvasni. Az ilyesmi sokkal
inkább a szerző alkatára vet fényt, hiszen "álma az országról"
azért olyan szegényes, mert szintén csak a rosszul megemésztett
osztálygondolat táplálja. Modern irodalmunk legértékesebb vívmé
nyát, a népi gondolatot, Gombos könyve inkább kompromittálja és
elmérgesedő ellentétek ütközőpontiába helyezi, mint tovább viszi.
Nem termékeny megismerést eredményez, csupán meddő ellenté
teket szít a Cs. Szabó terminol6giája szerinti népi és nemzeti tá-,.
bor között, melyek együtt teszik csak a magyar irodalmat. .

Gombos még- fiatal író s ebből magyarázhatók hibái is. Két
ségtelenül vannak könyvének találó megállapításai, különösen
amikor ero'-egy arcképet felvázol és tiszteletre méltó benne a ssín
tézisre való törekvés. A fiatalság kétségtelen tragíkuma. bogy ft
hűbelebalázsi lelkesedés a ssíntéeist túlság-osan kamaszosra sike
ríti: ez a legkevésbbé kívánatos jelző elméleti munkák számára.

Vajda Endre

SZERB ANTAL: A VILAGlRODALOM TöRT~NETE. (R~'/)ai.) A·
hasonló vállalkozások közül mind rendszerességével, mind anyag-
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gazdagságával kimagaslik. Megbizható és könnyen kezelhetll, jobb
mint a hasonló lexikális típusú művek, teljesebb, mint Babits Euró
pai irodalom-története. Pedig nehezebb a dolga, mint Babitsnak,
annak könyvét az élmények páthosza vitte, Babits csak arról írt,
amit maga olvasott és lényegesnek tartott, műve felett nem lebe
gett a teljesség szándéka, mint Szerb Antaié felett. melyben ft

függelékek egészen kisnépek megközelíthetetlen irodalmáig terjesz
tik ki a megbízható közlés ígéretét. Babits tudományos és egyéni
rendszert sem akart alkotni. Szerb Antal könvvének pedig ez a
legnagyobb újsága: átveszi a divatos irodalmi elméleteket s tovább
építve öket, kísérletet tesz az irodalmi életnek történelmi és tár
sadalomtudományi "megmagyarázására". Ez a kisérlet merész, le
hetnek ellene részletkífogásaínk, de el kell ismerni elsöségét,
meggyőző könnyedségét s azt a jó tulajdonságát is, hogy nem lesz
nyüggé 8 a valóságot nem akarja erőszakkal belekényszeriteni sa
ját írányvonalaíba.
A teljéSség kérdése. - Teljes lehet-e egy ilyen irodalomtörténet?
Az olvasó néha elkezdi jegyezni titkos, kimaradt szerelmeít. Du
jardin, Radiguet, Guehenno, Panzini, Morav'ia.. Rose Macaulay és
Osbert Süwell mellett tán ök is megérdemeltek volna ef!Y-egy fél
mondatot. Aztán visszatér az els IS kötetre s az ilyen személyes ki
fogásai elbátortalanodnak, Izlés dolga, lehet vitatkozni rajta. De
aligha lehet azon vitázni, hogy Herakleitost, vagy Mistra/t nem lett
volna szabad kihagynia. Az is egyéni ízlés kérdése, hogy valaki
Wilde Saloméját, vagy a Confession d'unenfant du sleele-t unal
masnak tartja-e, de aligha vitatható, hogy Oarducci-val, Vergt1val,
általában a félmult class irodalmával Szerb Antal mostohán bánik.
Pirandellót és Bontempellit színte egy íróvá olvasztja, hogy lesal
nálhassa őket 8 eközben egészen megfeledkezik róla, hogy Piran
dello a század legjobb novellistája.. Jung és Frobenius gyakori em
legetlljének sem illik megfeledkezni Alainrlll, Jaspersről, Ma,.i
taineről és Heidegqerről.

Les cinq tentation,... - Szerb Antal könyvének becsvágya a
tudomány, de megjelenési formála a regény. Egy ideges kor 01
vasóközönségének készül, érdekesnek, dívatosnak és szellemesnek
kell lennie. Sem az egyik, sem a másik nem lenne hiba önmagá
ban, ha nem lenne néha az anyag és az igazság rovására. Egy sor
csábítás kerülgeti Szerb Antalt, ezek a csébítások adják meg köny
vének érdekes ízét, de ezekbIII származik néhány híbála is. Szel
lemessége üdítően friss, könnyed légáramlat, kiszellőzteti az olvasó
fejét, kisöpri az előítéleteket. De m6dszerré is lesz: minden olda
lon el kell hangoznia egy-egy ssellemesséznek. A szakmányban
üzött szellemességnek az a vége, hogy a tréfa a margóra húzódik,
nem lényeges dolgokra, vonatkozik, vagy éppen igazságtalan lesz.
(Maeterlinck.) Hogy La-Bruyéreben egy Telephon nevü úr is van,
hogy Vigny Éloa-ja francia jótársaságbeli angyal, ez mind lényeg
telen, mellékes, kényszer-szellemesség, igaz, hogy az ilyen hibák
kipécézése is lényegtelenre vadászó, kényszerkritikának tetszik.
Egészben Szerb Antal szellemeskedése mérsékeltebb. mint a ma
gyar irodalomról irt könyvében. E~y másik kisütés az írracíonalí
tásé. Tragikusan érdekes, hogy egy olyan racionális és szentiment4
lis fő, mint Szerb Antal oly reménytelenül fut az örület és az írra
cionalitás után. Igazában csak annak hisz, ami végsll fokon érthe
tetlen, amit csak mitosszal lehet melPllagyará~ni. Furcsa ez a ki
ábrándult racionalizmus: a világ tényeit szkepszissel, észelvi kriti
kával kíséri, de csak akkor boldog; ha hihet a végső dolgok míss-
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tíkájában. A költészet is végső dolog s csak az igazán költő, Szerb
felfogása szerint, aki a szkizofrénia és az őrület határán mítikus
víziókban alkotja újjá a világot. Ha egy racionalista így csodalja
az örületet. elóbb-utóbb igaz.ságtalan lesz a racionalistákkaJ és a
realistákkal, s valóban különösen igazságtalan is Racine-nal és
Voltaire-rel. Az őrület tiszteletéblíl következik az is, bizonyos újabb
irodalmi elméleteket nagy lelkesedéssel fogad el, átértékeli a re
naíssanceot, - nem éppen meggyőzően - s általában minden~ k:
nevet, amit a XIX. század irodalomelmélete alkotott. Ez a hajlam
ott veti el a sulykot, mikor Gobineaut is kioktatja, elfelejtve, hogy
Gobineau Renaissance-a sokkal inkább irodalmi mű és müvészet,
mint tudományos elmélet.

Az elméletnek és a rendszerezésnek is vannak csábításai. Mert
egy-egy írói csoportot valaminő ötlettel fog össze, elfelejt róluk
mindent, ami az ötlettel nincs összefüggésben. Veszélyes egyszerű

sftések következnek ebből: Loioniaine csak meséket írt. Larbeaud
csak kozmopolíta, - hihetnénk előadása alapján, - s Gide nem
írta meg a Porte Étroite-ot, sem a Pásztoréneket. Aki a lengyel
irodalomra vonatkozóan szakértőkkel tud tanáeskozní, annak Bin
ding és Carossa kortársait - ezeket a hetven év körüli új német
írókat is - lehetne személyesebben ismernie.

ÉB mégis hasznos és szép könyv, a legjelentékenyebbek közül
vadö, mik az utolsó évben megjelentek. IrodalomtörténetUnket köd
gyűlölet, pontatlanság Uli meg, Szerb Antal .könyve ragyogóan hi:
bátlan legújabb irodalomelméletünk szörnyűségeihez képest. Nem
kell kétségbeesnünk, ha arra gondolunk, hogy a nagyközönség és
az ifjúság ezen át, ennek szellemében ismeri meg a világirodaimat,
sőt, azt kell mondanunk, jobb vezetőt nem kaphatott volna. Anyag
tudásban, rendező ötletességben és aoz előadás vonzó, érdekes élet
tel és élménnyel teli ssépségében Szerb Antalnak aligha akadhat
versenytársa.

LovasIl Gvula

A csíki székely földm11vesifjak gimndziumi neoetietésére
újabban dr. Possonyi Ldszló SO peng6t, Lágyi István, Bpest
20 peng6t adományozott, amely összegeket köszönettel nyug-

tázzuk.
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