
de ennek is irodalmi viszonyaink különössé
gében van az oka; az iró az újságok tárca
rovatába menekül a kiadók és ezek tanács
adóinak ridegsége előL Ott olvasóközönség
hez jut, emitt legtöbb esetben hiába áll elő 
nagyobb terjedelmű kompozícióval, mert 
müvét csak hosszas huza-vona után adják ki, 
vagy egyáltalában ki sem adják. A "nagyobb 
kompozícióknak nincs most keletük, pedig 
íróinknak tehetségük is, kedvük is volna 
hozzá, hogy ilyeneken is megpróbálják az 
erejüket. Fiatalabb íróink között többen tet
tek már erről tanúságot s most is három uj 
regény jelent meg rövid idő alatt: mind a 
hármat olyan irók Írták, akik egyébként 
novellákkal szoktak gyakrabban megjelenni 
az olvasóközönség előtt. Nem az első regénye 
ez egyiköjüknek sem, do mégis úgy tetszik, 
hogy a regényírást csak amolyan időközön
ként való, ritka vállalkozásnak tekintik mos
toha irodalmi viszonyaink között, mely nem 
kedvez ebbeli ambícióiknak. Az egyik uj 
regény a Nagy Endréé, a másik a Lövik 
Káról yé, a harmadik a Krúdy Gyuláé.

TUDOMÁNY ÉS IRODALOM.
l)j magyar regényét.

Megszoktuk már, hogy irodalmunk 
vénei s köréjiilc csoportosuló híveik kicsiny
léssel, elégedetlenkedve szólnak fiatalabb 
Íróink nvunkásságáról s tekintélyükkel be
folyásolják az olvasó közönséget. Nekünk, 
^pjnos, nincs olyan erős , individualizmussal 
biró. közvéleményünk,.mint a, németeknek, az 
{'angoloknak, v/igv. a franciáknak. S. csodála
tos, hogy a mi kis körű irodalmi életünkben 
,egy-egy periódust olyan nagy időközök vá
lasztanak el egymástól, hogy azalatt 'a  kül
földön legalább is tiz uj réteget halmoznák 
egymásra a modern irodalmi szellem vulká
nikus. kitörései. ^Nehezen kedveljük meg azt, 
anu uj. Hosszig irodalmi periódusainkban 
fijak a harmadik nemzedék ju t el oda, ahol 
már az elsőnek lett volna a helye. Az ünoka 
a nagyapjának könyvespolcáról szedegeti 
elő a könyveket s a maga könyvespolcát ő is 
csak az unokája számára tölti meg. Mindig 
túlságosan vonzódtunk a múlthoz s nem mer
tünk élni a magunk szervezetének törvényei 
széript. Irodalmi életünkben ma is példútla- 
.nul konzervatívak maradtunk s. ha a múlt 
időkben nem akadtak volna Kazinczy-féle 
forradalmi egyéniségek, talán még odáig sem 

■ juthattunk, volna • fejlődésünkben.* Most is 
úgy látszik, mintha állanánk, de ez szeren
csére csak merő látszat, mert régebbi iro-
* dalmi éltetünk megkövesedett alakjai körül 
düzzádö izmu, uj és eleven emberek támad
nak s követelik a jogaikat. Követelik, de ma 

.még hiúban: a megkövesedett alakok hatal
mas talpazaton állnak s a múlt nagyságát

.hirdetve a jelen jogaival szemben, maguk 
felé terelik az öuállóság nélkül való tömeg 
íigyemét. Az utóbbi években az is mutatja 

' ezt a jelenséget, hogy az olvasóközönség nagy 
része valósággal el van árasztva egész életére 
az ujból meg újból kiadott klasszikusokkal s 
bele került abba az irányzatba, amely nem 

jengedi levegőhöz jutni a tisztes vén törzsek
• alatt,csírázó uj hajtásokat. Fiatalabb íróink 
•olvasóközönsége csak azokból kerül ki, akik 
önálló egyéniségükkel maguk szabják meg 
azt, hogy miben keressenek gyönyörűséget: 
nem a mások elvei szerint olvasnak s kiván
csiak arra is, hogy mi történik körülöttük. 
Irodalmunk — nincs erre motet példa az egész 
világirodalomban — két külön osztályra sza
kadt: ezek közül az egyiket amolyan „biva-

. talos" irodalomnak is lehetne nevezni a 
másikkal szemben, amelyről „amazok" ki
csiny léssel szólnak. Sőt még azt is rájuk fog
ják, hogy nem eléggé — magyarok. Fiatal 
Íróink pedig megérdemelnék, hogy sivár sze- 
retetlenség helyett biztató jóakarattal kisér
jék őket pályájukon.

Különösen azt a panaszkodást hallhat
juk gyakran, hogy regényirodalmunk el- 
satnyult s Íróink apró novellákban pazarol
ják el tehetségük javát. Való, hogy mostaná
ban a novella-irás dominál irodalmunkban,

Krúdy Gyula regénye „A podolini kísér
let" elüt a tónusában e regényektől: sok
benne a romantika, de a mesemondás üde 
bája és az események gyors változása feled
teti velünk olvasásközben a „régi iskolá“-ra 
emlékeztető motívumokat. A podolini ős 
kastély urának regényes ifjúsága és halála 
mindvégig érdekes. Egy német egyetemi 
városban indul meg a szövevényes történet; 
a regény hőse lelövi professzora leányának 
vőlegényét, egy magyar diákot. E bűnének 
súlya nem hagyja nyugodni s örökös tivor
nyákban keres feledést, majd a megölt 
diákra testálja a vagyonát. A hazulról el
bujdosott, kalandos életű német leány lép 
ekkor a holt örökös helyébe, ö  a podolini 
vár kísértető s romantikus epizódokkal telt 
története tölti meg a regény második részét. 
Kár volna röviden elmondani ezt a történe
tet, mert magában naivnak látszanék, habár 
amint a szerző elmeséli, poétikusnak, sőt 
drámainak fogja találni az olvasó. Modern 
irómüvészettel elmondott régies stilusu mese 
ez, de mégis a szerzőnek java alkotásai közül 
való, mert sohasem válik banálissá s még 
legromantikusabb epizódjaiban is mindig 
diszkrét marad az érdeklődés fokozásában. E 
regénynyel együtt még bárom más kötete is 
megjelent a szerzőnek: „Az álmok hőse", a 
„Pajkos Gaálék" és „A 6zakáll6záritón" 
cimüek. Mind a három apróbb-hosszabb 
novéllák gyűjteménye: Majdnem valameny- 
nyit ismerik már olvasóink e novellák közül, 
amelyek lapunkban jelentek meg először. A 
novella-irás a Krúdy Gyula erőssége: ebben 
egyike ő újabb irodalmunkban a legjeleseb
beknek. Három uj kötetének novellái között 
egy sincs, amelyiknek ne volna irodalmi 
értéke, nem is említve abbeli tulajdonságu
kat, hogy egytől-egyig igen érdekesek. Ma
napság, amikor az olvasás kedvét fel kell 
ébreszteni a közönségben a fiatal irók mun
kái iránt, nem csekély értékű ez a sokszor 
lenézett irói tulajdonság sem.

Londesz Elek.


