
A gödöllőiek külön érdeme a népművészet fe1fedezésén túl az a gyűjtőmunka

melyet a néprajztudomány szolgálatában végeztek. Több gyűjtőutat tettek Erdély~
be, Kalótaszeg környékére. Gyűjtéseik.eredménye a Malonyay Dezső által szerkesz
tett "A magyar nép művészete" öt kötetében jelent meg. Kriesch Aládáron és
Nagy Sándoron kívül aktív kutatómunkát végzett Wigand Ede építész is. Velük
együtt működött egy fiatal építész-csoport, melynek tagjai szintén gyakran jártak
Kőrösfőre. Közéjük tartozott Jánszky Béla, Kozma Lajos, Györgyi Dénes és Kós
Károly.

Érdekes Kresz Mária megfigyelése, mely szerint a népművészetet gyűjtő mű

vészek célkitűzéseiket elhatárolják a néprajzi kutatástól, sőt bizonyos idegenkedés
sel, ellenszenvvel viseltetnek a néprajz iránt. (Kresz Mária: A népművészet fel
fedezése. Etnographia, 1968.) Ezek a művészek a népművészettöl csupán alkotói
módszert,' művészí anyanyelvet akartak tanulni.

A gödöllőlek törekvéseinek sok pozitív vonása mellett kétségtelenül akadt- szá
mos korlátja is. Erőtlen miszticizmusuk, önként vállalt elszígeteltségük végül fej
lődésük akadályozóta lett. A háború a "Gesamtkunstwerk" egészséges fejlődését

derékba törte, helyette a kiábrándulások és csalódások, a létért való. küzdelem
csak erősítette a vonzódást az irracionalizmus felé. A menekülni vágyás motívuma
új tartalommal telítődött.

Az első világháború után a régi művésztelep tagjai maguk is reménytelennek
látták a megkezdett út folytatását. Céljaikkal, gondolkodásukkal elrugaszkodtak a
valóságtól? Művészetük sok esetben valóban bizarr eredményhez vezetett. "Csak egy
óriási műveltségí korszak végnapjaiban gondolkodhatnak így a művészek" - álla
pítja meg Ybl Ervin. (Lyka Károly Emlékkönyv, 1944.) De nem szabad elfelejte
nünk, hogy a történelemben a vég, az összeomlás mindig valaminek a' kezdetét
ls jelenti. Fülep Lajos szavai az átmeneti kor minden művészéhez szólnak: "Bele
kell törődnünk, hogy a maiak megtermékenyítők, nagy kezdők, nagy torzók, töre
dék-emberek. Amire vállalkoznak, egyedül kénytelenek keresztül vinni, és ez
szinte - abszurdum. Olyan művészetről álmodoznak, melynek ismét szilárd bá
zisa legyen, szilárdabb, mint az. egyén, és több legyen mint az egyéni. Nagy har
rnóniákról álmodnak, de azokat még el nem érhetik. Művészetük zaklatott és töre
dékes marad. De mint ötszáz év előtt antik töredékekből. egy oszlopból, egy letört
karból, egy lábból, egy fejből, egy torzóból alakultak ki egy új stílus elemei 
úgy lesz a mi kezdőinkkel. A ma töredék-embereiből épülhet csak föl egy új stí
lus." (Fülep Lajos: Új művészeti stílus. Új Szemle, 1908.)

RÓNAY GYORGY

Egy szecessziós regényünkről

Sem a jó, sem a kevésbé jó irodalmi műveknek nem szokott a [avukra válni
a beskatulyázás; attól még sem egy költemény, sem egy regény vagy elbeszélés
nem lesz se kiválóbb, se gyarlóbb, ha ráragaszt juk valamilyen irodalom- vagy
stílustörténeti meghatározás cimkéjét. A kellő tapintattal és a kellő fönntartásokkal
(vagyis nem a minden mozzanatra érvényes abszolút megfejtés igényével végzett)
"betájolások" azért mégsem fölöslegesek: lehetőséget kinálhatnak olyan vonások,
jelenségek magyarázatára, amelyek egyébként teljesen egyedínek, rokontalannak,
kivételesnek tetszenének. .

Harsányi Kálmán regénye, A kristálynézők is ilyen: látszólag semmiképpen sem
illik bele a magyar regényírodalomba, és könnyebb lenne egy Novalis, egy E, T.
A. Hoffmann, egyszóval a német romantika kései leszármazottjának, mint Móricz
vagy Gárdonyi kortársának, Jókai vagy Mikszáth bármilyen távoli örökösének
tartanunk. Visszatekintve ugyan már nem hat ilyen magányosan: mondat-gör
getegei, stiláris erőmutatványai, "szertelenül indulatos szavai", időnkinti "bele
lovaglásai a gyűlölet keserű tengerébe", kivált ha kihozzák a sodrából "a tízféle
képpen is felemás város", vagyis Budapest "cinikus pojácái", rninden, csak vala-
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· rnennyire is tájékozott olvasónak eszébe juttatják Szabó Dezsőt, Ez egyébként elég
gé közudomású erről "a regénynek nevezett föl iajdulásról", ahogy megjelenése
(1914) után tizenhárom évvel, a második, szinte visszhangtalan kiadás előszavá

ban nevezi A kristálynézőket Harsányi Kálmán.

A különös, és a magyar regény általános "természetrajzából" , eléggé kirívó
dolog ez, hogy az a politikai-közéleti prófécia vagy pamflet összevegyül a törté
net "okkult részével", mint ugyancsak az 1927-es előszó mondja, pontosabban egy
meglehetősen szélsőséges lélektani kérdéssel illetve kísérlettel, amely a cselekmény
voltaképpeni vázát és a regény eimét is adja. A krístálynézés nem varázslás, ha
nem autoszuggesztió; a hős, Balogh Fábián "föltevése egyszeruen az, hogy az au
tohipnózis szeszélyes látomásait kormányozhatókká is lehet tenni és az igazi, a
reális valóság meglátására szorítani"; tehát föl lehet idézni vele a maga hiteles
valóságában a múltat és a távolit. A kísérlet nem sikerül, és Balogh Fábián be
leőrül a kudarcba.

Hogy az író saját magát gyúrta bele hősébe, az-magából a regényből is gya
nítható; bizonyos életrajzi párhuzamosságok és vallomások kétségtelenné teszik.
Fábián egy családi tragédia után temetkezik el hétéves vidéki száműzetésébe, s on
nét tér vissza egy utolsó próbára a fővárosba. Harsányi Kálmán első két köteté
nek 'nem a legjobb fújtatók (Tóth Béla és Rákosi Jenő) által gerjesztett "zajos
álsikere" után - ITÚnt ő maga mondja 1926-os Önéletrajzában - merült a névte
lenségbe és menekült vidékre; míg aztán - írja - "a háború kitörése előtti hó
napokban még egyszer elfogott a vágy, hogy Budapesten szólaljak meg s kiadtam
egy tervezett regénysorozat első, de önálló darabját; a Kristálynézőket. Folytatá
sát elsöpörte a háború". Regénybeli alteregeja szenvedélyes lélekbúvár; lelkét
"folyton darabolja, vágja, jó míkrotomnak is becsületére váló finom hártyapará
nyokat szeletel le belőle: úgy teszi nagyító alá" - ami talán egy pillanatra még
azt a reményt is kelthetné az olvasóban, hogy a továbbiakban (mert az idézet a
regény elejéről való) majd egy valódi mélylélektani regény fog kibontakozni, más
féle voltában is párjául Babits egykorú (1913) és szintén társtalan Gólyakalifá-
jának. . ,

De szó sincs róla. Balogh Fábián túl hiszékeny lélekelemző, és ez az, amit
sosem kalkulál bele kísérleteibe. Sokkal több benne a lappangó és ki-kirobbanó
"delírium", semhogy a Iegminímálísabb mértékben is tárgyilagos lehetne, .és még
a kételkedése is inkább szuggerál, mint ellenőriz. A lélektani s e nemben "szi
górúan természettudományos" kísérlet regénye tele van lélektani képtelenségele
kel, átlátszó naívságokkal ; az író lépten-nyomon az olvasó beleegyező, együttját
szó jóindulatára szárnít.: s ahol "műszerei" csődöt mondanak, működésbe lépteti
a szapora verbalizmus narkotikumát. Ami végül nem is meglepő : írói-emberi ter
mészete buktatóiri botlik el. Sik Sándor, aki jól ismerte és a máig alighanem leg
jobb tanulmányt írta róla (a KödloDagok esszé-gyűjternényében), így [ellemxí :
"Harsányi egyszer féligsikerült titánnak nevezte magát, és csakugyan, egész egyé
niségében van valami titáni elem, valami nem e világra való nagyság csírája,
amely ha fejlődésnek indul, nem fér el az adottság szűkös keretei között, és ha
szét nem tudja vetni azokat - mint az ő esetében - össze kell zsugorodnía, Min
dig nagyot akart, mindíg nagyobbat a lehetőnél."

Sík Sándor mintha a vezérszót is kímondaná: ezzel a Utanizmussal (és hoz
zá "az érzéki gazdagság szenvedélyes vágyával", "a képek és színek szomjúságá
val", a természettudományoktól a misztikusokig ívelő hatalmas érdeklődésével és
tudásával, kispolgár-utálatával, valamint "a szellem áhítatos tiszteletével") Harsányi
Kálmán valóban a német romantikusok rokona lenne, és valóban ennek a ro
mantikának egy sokadkezi változatához talált volna ösztönösen is vissza egy idő

ben Schmitt Jenő különös nyugat-keleti "gnózisában"? Mégha netán valamilyen
tetszetős és tétova (egyelőre túl kalandosnak tetsző) igent mondanánk is a kérdés
re: - ez a "féligsikerü1t titán", aki diákkorától szentül meg volt győződve róla,
hogy "vezetőszerepre született", s erre "száz bizonysága is volt", csak éppen soha
nem bírta kiverekední magának a neki járó magaslatot, mert nemesebb vagy gő

gösebb volt, semhogy az öklét használja a maga érdekében, ahogyan az Egy író
naplójában vallja, szokása szerint itt is kevélyen és keserűen - ez az író mégis
csak a saját korában élt és írt és mondanívalóját mégiscsak a saját kora "ezrei
nek, tízezreinek" szerette volna elmondani.

Amit elmondani akart, az egyetlen kifejezésbe tömörítve nem más, mint 
Lechner Ödön szavaival '- "a magyar nemzeti stílus", amely - immár Balogh
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Fábián szerint - "gazdag és változatos, eredeti és kimeríthetetlen, Európa szel
lemével megfékezett ázsiai fantázia szülötte, vagy a Kelet pompaszeretetétől meg
ihletett nyugati gyakorlatiasságé, ha úgy esik jobban neked". Az egész krístály
nézés (ami azért a szecesszió, a "kivonulás" szírnbólumának is vehető), az egész,
indokaiban elég homályos, múltbéli szerelmi grand-guígncl és jelenbeli megismét
lődése a szellemi bosszú formájában: mindez alapjában csak ennek a legfonto
sabb mondandónak a hordozója, vehiculuma. Ahogy már kimondtuk, ahogy már
a fenti idézetből is kivehető (éppúgy szerepelhetne a fiatal Lyka Károly, Lechner
Ödön vagy Fülep Lajos valamelyik írásában, mint A kristálynézőkben), és ahogy'
már Lechner Ödön neve is jelezte: a magyar szecesszióé. Amire egyébként 
már szinte csak ad usum Delphini - a regény átlátszó kulcs-nevei is utalnak.
Mert, hogya. cselekmény első seregszemléiében, a rózsadombi villa vendégseregé
ben ki kicsoda (hogy például Thoroczkai nem más, mint Kőrösfői-Kriesch Aladár,
akivel Harsányi Kálmán barátságban is volt, hogy Takáts Sándor - még jelleg
zetes járásával is - Nagy Sándor, hogy Haller Ödön, a nagy építész Lechner
Ödön, hogy Zsibó Ferenc, a fiatal szobrász Sidló Ferenc), azt minden különösebb
fejtörés nélkül bárki megfejtheti. Ha viszont (mintegy fordított próbaként) egy
megálmodott városképről - amilyennek Budapestnek kellene lennie - ezt olvas- j

suk: "Erkélyek, teraszok, oszlopos tornácok, márványcsipkés loggiák mindenütt.
Sehol egyetlen tégla, sehol egy tenyérnyi vakolat, sehol egy öntött ékítmény, se
hol egy banalitás! Csupa kő, csupa márvány, csupa mozaik, csupa eozin, csupa
ónkontúros üvegszínjáték, csupa freskó, csupa szépség" - e szavakat az első pil
lanatra éppúgy tulajdoníthatnánk a Sugár úti paloták gipsz kariatidjait és mű

márvány oszlopait ostorozó, helyükbe ingerülten anyagban-formában valódibbat és
idevalóbbat követelő Fülep Lajosnak, mint a Balogh Fábián lázálmait tolmácsoló
Harsányi Kálmánnak.

A kristálynéző" szecessziós vonásai azonban nem korlátozódnak pusztán kép
zőművészeti elvekre és kívánalmakra, a népi gyökerekből táplálkozó nemzeti kul
túra és "nemzeti stílus" igényére és propagálására (amilyen például Haller Ödön,
alias Lechner Ödön "Hydrobiulógiai", vagyis Földtani Intézetének dicsérő említé
se), sem a közismert szecessziós művészekkel azonosítható statisztériára. Abrá
zolásmódjában, kifejezésmódjában is fölfedezhetők jellegzetesen szecessziós - fes
tészettel, grafikával arialóg - jegyek. Abban a jelenetben például, amikor Júlia,
a kívül gyönyörű, belül gonoszul üres, gyermekgyilkos egykori feleség megjelenik
Fábiánnál. hogy még egyszer visszahódítsa magának: test, színek, vonalak szün
telen, erotikus hullámzása, áradása, túlburjánzása, amint a próza ritmusát is a
maga lüktetéséhezformálja, mintha egy szavakra átváltott szecessziós dekoráció,
dekoratív festmény vagy véget nem érő grafikai tobzódás volna. "Sötét hidegzöld
ből ragyogó pávakékbe játszó, könnyű selyempongyola volt rajta, bő fátyolujjakkal,
mély kivágással. Az övében két gyönyörű lángsárga krizanténum. Megrázkódott,
azután azzal a ringó, puhán lebegő-lengő [árással, amelyet Fábián valamikor úgy
szeretett, s amelyet mindig a legszebb táncnak nevezett, elindult feléje mosolyog
va . .. Mikor már egészen a közelébe ért, oldalvást libegett el mellette, azután,
mindig szemközt maradva vele, hátrafelé ringott végig a szobán. A karjaival, a
nyakával. a derekával alig mozgott .•. A műterem végétől megállás nélkül kez
dett újra felé ringaní. És most már beszélt is hozzá, anélkül, hogy abbahagyta
volna a járást, a táncot ..."

Némi rövidítéssel idéztük ennek a két teljes lapori át megállíthatatlanul tartó
"ruganyos, finom hullámzásnak" .a leírását; cl mai olvasó ugyanis, mai ízlésével
nem annyira megindítónak, mint inkább unalmasnak vagy komikusnak találja;
éppen úgy, mint Júlia szenvedélyes tirádajának a legszebb szecessziós folyóiratok,
a Ver sacrum vagy a The Studió java illusztrációival vetekedő (s egy szecessziós
falkárpitterv ömlékenven indázó motívumaira emlékeztető) .Jiltomát, amelyben
lángol a méz", "hetéráját, akihez imádkozni' kell" és "rózsás elefántcsontból való
vonóját, amely egyetlen húron végígrnuzsikálja a világ minden gyönyörét"; - de
elég csak belelapoznunk az 1952-es zürichitől napjainkig tartott európai retrospek
tív szecessziós kiállítások katalógusaiba. hogy lássuk: mindez nem más, mint egy
(nem könnyen körülhatárolható, sokrétű, sok változatú, térben-időben eléggé szét
ágazó) korstílus irodalmi megnyilatkozása.

Az analógiakat bőven lehetne szaporítani. A Júlia derekán ingó két krízan
ténum "személyében" például a szecessziós képek annyira kedvelt virágmotívu
mával "találkozunk ; a test szüntelen ringása - ("Megállt előtte és elhallgatott. De
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álltában is folytatta a táncot, a ríngást. Csípője hullámzó köröket írt a levegő

be, s ezeket a hullámzó köröket lágyan szelte ketté egy-egy alulról fölfelé futó re
megés. A két krízanténum ide-odahajlott, mintha bokrán ingatta volna a vihar
szele.") - megfelel a szecesszió oly félreismerhetetlenül jellemző, híres, önmagát
mindig tovább metsző kacskaringó-vonalának; maga az egész kompozfelő pedig a
szecessziós képzőművészet számos csók-ábrázolásának, például a Pók Lajos kitű

nő könyvének (A szecesszió, 1972) illusztrációi között látható Behrens-félének,
ahol hasonló .Jágysággal szeli ketté" az összehajló két arcél függőlegese a kacs
karingók szeszélyesen egybefonódó-indázó tekervényeit. Ugyancsak Pók Lajos köny
vében szerepel Kurzweil Nő sárga ruhában című festményének reprodukciója:
ilyen lehetett Júlia végzetes báli ruhakölteményének "sárga bársonyzuhataga", Az
meg mindezek után már csak jelentéktelenül jellemző apróság, hogy Balogh Fá
bián ágya fölött hat esztendős "szecessziós emígrácíója" alatt éppen Munch két
lítográfíája függött; vagy hogy a csöndesülő epilepsziás rohamában fekvő Júlia
("elrútult nyak, kiduzzadt ereivel ... verejtékes fej, mely hol olyan volt, mínt egy
tébolyodott vénasszonyé, hol olyan, mint egy szívenlőtt gyermeké, haláltusában ...
rettentő táncot járóarcvonások ... torz, ijesztő mcsoly ... üveges, merev tekintet")
,minden erőszakos analógia-keresés nélkül is - szecesszió és expresszionizmus ha
tárán - Ensor képeire emlékeztet.

. Végül még egy utolsó, talán az eddigieknél is jellemzőbb idézetet. Fábián az
iménti jelenet után kimerülten egy székre roskad, kezébe temeti arcát, s úgy
érzi, szeméből most vérnek kellene folynia. Ami erre következik: egy agynak, egy
léleknek ez a "keresztmetszete", egy képzeletvilágnak ez a röntgenképe, akármi
lyen lázálomszerű is (vagy éppen mert ilyen lázálomszerűen "hipervalóságos"?),
voltaképpen a szecesszió legsajátosabb és legjellemzőbb stíluseíemének, a képeket,
plakátokat, a szabad fölületek minden talpalatnyi helyét s néha magát az egész
kompozíciót elborító sőt, olykor a kompozíció szülő és rendező elvévé is előlépő

kacskaríngónak, "szakadatlan keringésnek" valamiféle belső, pszichikai-genetikus
fölvétele. Ha vérrel tudna sírni! - gondolja Fábián, akkor "a forró vérözön talán
kisöpörné agyából azt a millió formátlan, alaktalan gondolatot, mely nyüzsgő ra
jokban falja egymást odabent, mint vízcsöppben a plazma-ősragadozók, Szaka
datlanul falják, emésztik egymást, de újra részekre bomlanak s csak kicserélőd

nek, de maradnak ugyanannyian, ugyanolyan formátlan tömegben. Élet és halál
ezeröblú bőségszaruval, ezerágú kaszával jár közöttük, de sem anyagukon. sem szá
mukon, sem formátlanságukon nem változtat semmit. Ha meg is szakad belé a
feje, ezt a millió formátlan gondolatot nem kergetheti ki az agyából, csak csere
berélhet, új formátlanokra válthatja, s nem változtathat mivoltukon. Benne ma
radnak s milliószor vágtatják végig agyától szívéig s szívétől agyáig az utat. Fe
ketén vonulnak el s pirosan térnek vissza, hogy újra feketén induljanak a sza
kadatlan keringő útra ..." - Mintha ez a gondolat (vagy élmény) nyerne kifeje
zést - a maga grafikai nemében szinte kísérteties rokonsággal - Nagy Sándor
egyik-másik, már-már démonian zsúfolt kései rajzán.

Azzal persze, hogy szecessziós regény (amit a föntiekben valószínűsíteni pró
báltunk), A kristálynézők még semmivel sem lesz jobb regény annál, amilyen: ,fe
lemás torzója s egyik lázas kudarca a "féligsikerült titánnak". De különös rokon
talansága, sehóvá sem tartozása azért mégiscsak megszűnik azzal, hogy szecessziós;
s így már Írója sem marad - pályájának minden "következetesen megkomponált"
balsikere, minden magányossága, minden sebzett kevélysége ellenére sem - azaz
egyedül csak "önfényében bolygó csillag" (Sík Sándor szavai), akinek látszott, és
akinek szívesen láttatta is magát. Mégiscsak tartozik valahová, regénye ebben a
környezetben kapja meg igazi értelmét; és viszont: ha újat esetleg nem is ad hoz
zá, egY-egy jellegzetes vonást és kapcsolatot azért talán mégis erősebb világítáli
sal emel ki a magyar szecesszió arculatán.
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