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Alszeghy Zsolt: Vázlatok. Pallas-kiadás. Budapest. 1925. 8-r. 146. 1. 
Örömmel olvastam e könyv tartalomjegyzékét. Jónevü írókat sorakoztat 

fel (Herczeg, Rákosi Viktor, Szemere György, Kozma, Sajó Sándor, Reményik 
Sándor, Áprily Lajos stb.), s nem érdektelen, ha egy és más új dolgot 
hallunk azokról, kiket kedvelünk. Szapora munkásságával maga a szerző is 
magára irányítja figyelmünket. Igaz, munkásságáé könyvben jórészt cikkecskék 
gyűjteményében merül ki— még kisebb tanulmányoknak sem nevezhetők-— 
s így eljárása e ponton valamelyest eltér a hagyományoktól. Gyulai, Péterfy, 
Riedl, Beöthy az effajta (tulajdonképpen más fajta) apróbb dolgozatok 
könyvbe foglalását az utókorra bízták, szerényen s mégis önérzetesen 
jelezve, hogy a könyv tiszteletreméltóbb keretére nem érdemesek — s 
Riedl tanulmányai máig sincsenek összegyűjtve I 

Vázlatoknak nevezi az író müvét, s e cím helyes kritikai érzékre 
mutat. Valóban vázlatok, melyek az olvasó részéről kiegészítésre, kidolgozásra, 
söt sok tekintetben korrigálásra szorulnak. 

Az elbeszélőkre nézve szerzőnk módszere az, hogy sorra veszi 
műveiket, elmondja tartalmukat, megrajzolja a müvek miliőjét, nyomozza 
az írók világnézetét, s elszórtan kritikai megjegyzéseket is tesz. A müvek 
tartalmi ismertetése, s a miliörajz bizonyos gyakorlatra vall, s egyik-másik 
írónak, mint pl. Domonkos Istvánnak arcképe e leírásokban elég reliefszerü. 

A szerző ereje általában az ismertetésben van. Olvasmányai útján 
(Taine, Brandes) elsajátította az írói jellemrajzok egynémely technikai fogasát, 
s ezeket szerencsésen alkalmazza dolgozataiban. A költőket — pl. Reményiket 
és Áprilyt — is igen helyesen megválasztott idézetekkel jellemzi, s így 
az olvasónak, ki e költök verseit nem ismeri, némi fogalmat ad róluk. De 
hogy mi a művészi érték a felsorolt müvekben; mik e különböző írók 
művészi eljárásának esztétikai sajátságai: e kérdésekre adós marad a fele
lettel. Rákosi Viktorról pl. megállapítja, hogy aírásai az egészséges lélek 
megnyilatkozásai: ez a jelentőségük a magyar irodalmunk kincsesházában»; 
Szemere szépírói pályájának is «az a jelentősége, hogy ezt a feladatát, 
kötelességét mindig érzi, soha szem előtt nem téveszti.» Az efféle sovány, 
semmitmondó megállapítások, az ilyen értéket magukba nem foglaló érték
ítéletek azt hiszem, az írókra nézve is sértők. Sunt verba et voces, 
praetereaque nihil. Általában, ahol szerzőnk túllépi tudáskörét: a tartalmi 
ismertetést és miliörajzot s a parttól messzebbre merészkedik a méltatások 
és önálló kritikai megjegyzések szabadabb hullámaira, ott hamarosan 
elsodródik. Még jó, ha régi, arany igazságokkal szórakoztat, mint pl. mikor 
Péterfy Jenőnek ezelőtt 27 évvel elhangzott bírálata alapján felfedezi, hogy 
Herczeg írói művészetének «egyik legerősebb oldala a könnyedség, amellyel 
alakjait elképzelheti». Söt azt is megbocsájtjuk, ha képzelete, mint Arany 
léggömbje, neki-neki lendül az ily költői-gyakorlatokban: Herczeg művészetének 
varázsa az, hogy alakjai vázához «mesepillangók szállítják a színes ruhát». 
(E rossz metafora teljesen félreismeri a művészi teremtés genezisét és 
lefolyását.) De mikor olyanokat mond, hogy «Herczeg képzelete . . . nincs 
kötve adatokhoz, történeti forrásokhoz . . . ezért múlja felül a regény-
művészetben Kemény Zsigmondot és Gárdonyi Gézát» — akkor nemcsak 
ítéleteinek tétele, de megokolása is bizonyára elsősorban Herczeg Ferencet 
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hökkenti, meg. Az ily kisiklás nyomós és ujabb bizonyíték arra, hogy a 
kritikusnak nem elég irodalomtörténeti tudással rendelkeznie; nem elég 
elsajátítania az esztétikai stílus frazeológiáját: müérzékének is kell lennie. 
Amily biztosan — bár, mint ez köztudomású: elfogultan — jár Alszeghy 
az irodalomtörténetben, s amily elfogadhatóan meg tudja né*ha rajzolni 
mások esztétikai megfigyelései és értékelései alapján egy-egy író arcképét, 
oly bizonytalanok léptei a jelen kevesebb támaszt felkínáló útjain. Innen 
van, hogy legtöbbször kerüli is az esztétikai analízis útvesztőit, figyelmen 
kívül hagyja a művészi teremtés lélektani gyökereit, s nem merül bele a 
kompozíció rejtelmeibe. Inkább külső dolgokat festve terjedelmes leírásokat 
ad jellemekről, helyzetekről, vagy a költő világnézetéről, erkölcséről beszél — 
és sok mindenről, ami mindezeknél kevésbé fontos, miközben nem frissít 
fel egy új benyomás örömével, s nem csillant meg egy eredeti gondolatot. 

Egy eredeti szempont azonban mégis van Alszeghy könyvében. Eddig 
az írókat a művészi és nemzeti szellem figyelembevételével volt szokás 
megérteni és értékelni. Alszeghy e szempontokat kitágítja s felekezeti és 
vallásos nézőpontokkal gazdagítja. Az irodalomtöriénetnek ö — hogy úgy 
mondjam — hit- és erkölcstan tanára. Számbaveszi az irodalmi müvek 
tárgyát, s pontosan megállapítja a mü anyagának protestáns vagy katholikus 
jellegét. (Lásd Rákosi Viktorról szóló fejtegetéseit; Sőt szigorú tanárhoz 
illően noteszét is előveszi. így kap pl. Kozma Andor, ha jól sejtem, csak 
elégséges jegyet, mert «azt a kapcsot, mely az erkölcsöt a tételes vallás 
szerint való élettel fűzi egybe, nem látra». Nem vitatkozom szerzőnkkel, 
hogy e módszer helyes-e, termékeny-e, okos-e: meggyőini őt e tekintetben 
nem lehet. 

De még hagyján, hogy Kozma Andor lelkét félti a Sátántól: egy ok
nyomozó morálhistonkus mélyebben is szánt és t- ozmának «a századvég 
liberalizmusából» fejlődő «pusztító jellegű» protestantizmusát így magyarázza: 
«A magyar protestantizmusnak a magyar politikai élettel azonos jellege, a sérel
mek politikájában való elfogódás, ez a közös vonás adja a magyar vallás jellegét 
a protestantizmusnak, olyan jelleget, mely a politikában és erkölcsben ural
kodván, Balthazárhoz vezetett.» Szerzőnk dicséretére meg kell jegyeznem, 
hogy — mi okból, nem tudom bizonyossággal — a protestantizmus elleni 
rohamát itt jóindulattal mérsékelie; e Kozma-cikk eredeti fogalmazásában 
t. i., mely a szerző lapjában jelent meg, a protestantizmus és bolsevizmus 
között fedezett fel szorosabb okozati kapcsolatot. 

Nem tudom, m ly fokban lesújtó vagy megsemmisítő az olvasó ítélete 
ily szellemű fejtegetésekről. Az látnivaló, hogy a szerző ismét nem mások 
után, hanem magárahagyatva gondolkodott. Könyvét efféle excessusok miatt, 
melyekkel itt komolyan nem foglalkozhatunk, valami kisebb egyházi lap 
kritikai rovatába utalhatjuk: ott döntsenek felette, hogy megjegyzései épen 
ma, mikor a keresztyén és keresztény egyházak együttműködéséről oly sok 
biztató szó esik, mennyiben könnyelműek és tapintatlanok. 

Alszeghy könyvének, mint eddigi megjegyzéseink is mutatják, két nagy 
hibája van. Az egyik, hogy szempontjai jórészt nem irodalmiak, a másik 
hogy «vázlat»-ai nemcsak szerénységből «vázlatok». A mondottak felment
hetnének attól, hogy további részletekbe bocsátkozzam. Egy-két kirívóbb 
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hibára mégis rá kell mutatnom» már csak azért is, hogy az író legközelebbi 
munkájában ezeket elkerülje. Bántó az egység hiánya a Sajó Sándorról írt 
cikkben, mert bevezetése nem lírikusról, hanem naturalista regényíróról írt 
dolgozatba illő. Költészetében a fajmagyar vonásokat nagyon hangsúlyozza 
— és joggal — de e faji jelleget tévesen magyarázza «keleti vér»-böL — 
Kozma költészete jellemzésénél ellenmondás, hogy a költő «gondolata a földi 
éleit határán túl nem száll», mikor, mint később idézi, hitvallása a költőnek ; 
«a szabadság fenn magasan ég s föld között van» stb. — Kerülnie kell 
Alszeghynek a semmitmondó frázisokat, mint pl. Kozmáról: «költészete erős 
érzelmi meghatódás alkalmából sarjad.» (Melyik költőé nem «sarjad» ebből ?) 
— «Kozma költészetét a szív jellemzi, teszi egyénivé.» (!) — «Minden sora 
meleg, minden gondolata a szíven szűrődik át. A gondolatot éppen ez teszi 
poézissé!» — «Ha a nap süt túíerősen (helyesebben: túlerösen süt) vagy az 
utcán nagy a sár, beteszi ablakának fatábláit, családjának körébe telepszik.» 
A bölcs, aki ezt teszi: Sajó Sándor. De nem minden ember ezt teszi-e, aki 
azért még nem Sajó ? — De Sajó sem mindig kerüli a napfényt, egy 
megelőző lapon Vargha Gyulával együtt a «város fiaio ők (valóban? Vargha 
is, aki «paterna rura exereet bobus ?»), s «nem a nyomor tanyái felé, hanem 
a rendezett utcára néz az ablakuk; a nap szépen süt le íróasztalukra és 
a napsütéssel állandó vallásos megnyugvás tér a lelkükbe.» Úgy látszik, ez 
a napsütés hiányzik Kozma Andor íróasztaláról! Aztán: Sajó «költeményei 
érzések és hangulatok: nem gondolatok sorával tesz világfelfogásáról tanú
ságot. De ami ebből a világ felfogásból kibontakozik, az a józan, békés, alap
jában vallásos polgárember életnézete. Ezt mindössze két vonás teszi egyénibb 
színűvé: akötelességbudásnakaz öntudatlanul Fichtével egyező hangsúlyozása 
és az, hogy mindent az emberi szempontjából ítél meg.» Látnivaló, hogy 
míg az író a középső mondatot leírta, elfeledte, hogy a harmadik mondat 
az elsőnek ellen'mond. Sajó először érzésével fejezi ki világfelfogását, aztán 
meg ítéleteivel. Az ilyen üres, semmitmondó jellemzésekből csaknem minden 
lapon csokrot lehetne gyűjteni a könyvből. 

A szerző e cikkeket előbb mint szerkesztő, saját lapjában közölte, de 
feledni látszott, hogy van egy nála is tekintélyesebb szerkesztő, s ez az olvasó
közönség. E szerkesztőnek is megvannak a maga papírkosarai: s jaj a 
könyvnek, ha belehull. 

HÁRTMANN JÁNOS. 

Benedek Marcell: A modern magyar irodalom. Budapest, 192Í. Béta r.-t. 
16-r., 121 lap. 

A könyv bevezetéséből megtudjuk, hogy az irodalomtörténet nem tudo
mány; hanem művészet, amelyhez megértő- és átélöképesség, ízlés- és forma
érzék, egyéni világnézet, szerkesztő- és stilizálóképesség és «természetesen» 
tudás is kell. Ezekét elörebocsátva, az író megírja az új magyar költészet 
fejlődését Eleve meg kell állapítanunk, hogy könyve fölényes hangon írt, 
elfogult, sokszor ízléstelen és irányzatos munka. Annyi ellentmondás, tévedés és 
gyöngeség van benne, hogy nem is kellene vele foglalkoznunk, ha nem volna 


