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H A Z A I  'S K Ü L F Ö L D I

Jri) D ÓS  Í TÁS OK
T i z e n h a r m a d i k  é v f o l y a m ú  

ha l é p  a L i t e r a t u r  a. Aki a hábo
rúutáni folyóirat-irodalom krónikáját la
pozgatja, egykönnyen rájöhet, hogy ret
tentően nagy idő ez a tizenhárom esz
tendő; alig nehány folyóirat vitte eddig; 
az is csak azért, mert vagy nagy tőke, 
vagy erőteljes társadalmi alakulat, vagy 
pedig közhatósági támogatás állott mö
götte. Most már elárulhatjuk: a L i t e 
r a t  ur  a mögött is állott egy hatalmas 
tőke becsületes célkitűzéseinek tisz
tes szolgálata —, s mögötte is állott 
erőteljes társadalmi alakulat — előfize
tőinek lelkes tábora. Ezek nélkül már 
rég Mmerült volna a lap, mint ahogy

őgötie és mellette annyi meg annyi 
asonló célkitűzésű folyóirat semmisült 

neg. Mi ellenben friss erővel megyünk 
az új évfolyam elébe. Hisszük, hogy ol
vasóink tovább is meleg szeretettel ka
rolják fel a L i t e r  at  u r a  közérdekű 
és fontos munkáját. Segítségüket két 
irányban kérnők. Egyrészt emlegessék 
társaságban, baráti körben, kaszinóban, 
kávéházban a L i t e r a t u r a  cikkeit, 
beszéljenek róla, teremtsenek mellette 
hangulatot. Másrészt, ha könyvkereske
dőkhöz mennek, sose felejtsék el meg
említeni, hogy a kívánt könyvre a L i- 
t e r a t u r a  hívta fel a figyelmüket. Ez 
a támogatás nem kerül anyagi megter- 
hcltetésükbe, viszont nagyot lendít a 
lapon, amely tavaly egy mukkanás nél
kül vállalta a papirdrágulás terhét s 
nem iparkodott azt olvasóira áthárí
tani. Kérjük, méltányolják a L i t e r a -  
t ú r á n a k  ezt a magatartását azzal, 
hogy segítenek a lapnak új meg új kö
röket megnyitni, terjedését előmozdí
tani.

*

Ae F é j a-ü g y nem egy írónak vagy 
egy kisebb Írói közösségnek, a falukuta
tóknak, a magánügye már. Ma már 
minden józanul gondolkozó ember tisz
tában van vele, hogy itt a miniszté
riumok s egyéb közhatóságok hihetet-

len tévedések egész sorozatát követték -l 
E sorok írójának magának mondotta 
az utóbbi két hét leforgása alatt egy
mástól függetlenül két akadémikus — az 
egyik egyetemi tanár, a másik egy or
szágos intézet vezetője —, hogy hasonló 
címen nyomban ő eile nők is indíthat az 
ügyészség eljárási: történelmi kutatásaik 
legalább is annyira »felforgatok«, mint 
a Féjáéi, meg a többieké. Jellemző itt 
S z e k  f ü Gyula alapvető írása erről 
a kérdésről a »K o r u n k  S z av  a« de
cember 15-iki számában; Szekfü tanul
mánya ezzel a felszólítással végződik 
»Az igazságszolgáltatás legfőbb érdeke 
ezek szerint, hogy az utóbbi hónapok
ban, reméljük, úgyis csak átmenetileg 
megnyilvánuló vádemelési gyakorlat 
megváltozzék, hagyja a széliemet szel
lemnek, a lelket léleknek, s akkor a 
földi igazság is könnyebben emelked- 
hetik fel és inkább megközelítheti el 
nem érhető égi mását«. — Rendkívül 
sokat mondó a Prágában megjelenő U j 
S z e l l e m  entrefilet-je is ebben az ügy
ben. »Soha annyi levelet — mondja a 
lap decemberi 1-i száma — és megro
vást nem kaptunk a szlovenszkói ma
gyar ifjúság köréből, mint a Féja-üggyel 
kapcsolatban...  Elemi erővel tört ki az 
elégedetlenség, csak most láttuk valójá
ban, hogy a szlovenszkói magyar ifjú
ság, még az úgynevezett »konzervatív« 
és »hivatalos« ifjúság is mily határozot
tan Féjáék mögött áll. . .  Magyar szem
pontból, éppen a hozzánk érkezett ren
geteg levél és intés hatása alatt, égetően 
fontosnak tartjuk Féja Géza, Kovács 
Imre, Illyés Gyula teljes rehabilitását, s 
ha kell, bizonyítékokkal szolgálhatunk 
arra. hogy a szlovenszkói magyar if
júság magyar nemzetérzésének egyik lé
nyeges kérdése a magyar népies és szo
ciális irány magyarországi sorsa. Ezt 
eddig nem is láttuk oly tisztán, mint 
most«. — Értsék meg az illetékesek, 
hogy Magyarország mai helyzetében a 
gondolat és a tudományos kutatás sza-
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ÁLMOSKÖNYVEK
I r t a :  R á t h - V é g h  I s t v á n

A ponyvának is megvannak a maga bestseller-jei: az álmoskönyvek. Szer
zőik óvatosan meghúzódnak a névtelenség leple alatt s talán maguk sem tud
ják, minő őstalajból kaparták elő a tudományukat

Az álmoskönyvek múltja többezer éves. A régi ember ámultán és értelmet
lenül állt az álmok csodavilágának küszöbén. Nem volt képes egyébbel ma
gyarázni, mint hogy az álom káprázalaival tAlvilági lények, istenek kábítják 
a halandót. Nem valami játékos tréfából, hanem végzetesen komoly céllal: a 
jövendőt akarják az álomképekkel elébe tárni. Néha egyszerű és világos látó- 
niányok közük a jövőt; ezek a ritkább esetek, nem kell őket magyarázni De 
legtöbbször szimbolikus álomképek rejlik a jövő titkát; ezek az álomképek meg
fejtésre szorulnak. A megfejtés külön erre a célra kiképzett s az akkori tudo
mány dialektikájával oj>eráló álomfejtök dolga volt. Ezek némelyike könyvben 
js összefoglalta tapasztalatait, de közülük csak egy maradt ránk: a daldiszi 
Artemidorosz Oneirokritika című tudományos álmoskönyve.

A LEGRÉGIBB TUDOMÁNYOS ÁLMOSKÖNYV
Artemidorosz Kr. u. a második században élt. Nagyműveltségű, nagytekin

télyű férfi volt; korának leghíresebb filozófusaival volt baráti kapcsolata. Egész 
életét az álomfejtés tudományának szentelte. Állandóan idazott és anyagot gyűjtött, 
vagyis a beteljesüllnek mondott álmokra vonatkozó adatokat szedte össze. Tapasz
talatait rendszerbe foglalta és eként született meg az Oneirokritika A könyvnek: 
akkora megbecsülésben volt része, hogy kéziratos példányai átvészelték a szá
zadok pusztításait s majd a könyvnyomtatás feltalálása után latin, olasz, francia, 
angol és német fordításokban keringtek világszerte.

Álomfejtőnek lenni — írja a bölcs görög nem könnyű dolog. Az álmodét 
a legaprólékosabban ki kell kérdezni, hogy minő viszonyok közt él? milyen 'a 
hivatása? családi élete? testi állapota? Pontosan tisztázni kell az álomanyagot, 
mert a legkisebb eltérés ellenkező értelmet adhat a jósálomnak. Ha azután 
minden ki van előtte teregetve, még egy adag külön tehetség kell hozzá, hogy 
ügyes következtetéssel rábukkanjon a helyes megfejtésre.

A görög rendszer nem általánosít olyan együgyű módon, mint a mai ponyva- 
termékek. Nem ír eféle zagyvalékot: »Egeret látni: nyereség. »Bikát látni: 
vendégség, s »Medveboccsal ha álmodok csókot kapsz.« Artemidorosz finom elme
éllel boncolgatja és osztályozza a jósálmokat. Persze, ma ez az elmeél kopottnak 
tűnik fel, a hajdani logika agyafúrtsággá torzul s a mély bölcsesség ünnepi 
köntöse úgy hat, mint a régmúlt idők immár mosolyt keltő furcsa divatja.

íme egy példa a furfangos szofisztikára:
Valaki csecsemővel álmodik. Szegény ember számára ez azt jelenti, hogy 

nemsokára akad valaki, aki gondoskodik róla, mert hiszen a csecsemőnek is 
gondját kell viselni. De ha iparos ember álmodik vele, akkor baj lesz: üzlet© 
elsorvad, mert a csecsemő keze le van kötve, vagyis szimbolikus értelemben: 
nem képes a szerszámot emelni. Gazdag ember készüljön el rá, hogy7 más 
lesz ár a házában, mert a csecsemőt sem kérdik meg, mit akar? hajnem ren
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delkeznek vele. Atléta számára a jóslat nagyon rossz: a csecsemő nem tmi
sem futni, sem ugrani, sem bokszolni. Külföldön hányódó utas ember bizton 
remélheti, hogy ismét hazai földre fog lépni, inert a csecsemő is születése 
alkalmával a világba lépett. Viszont aki utazni készül, maradjon inkább otthon, 
mert a csecsemő tudvalévőén gyámoltalan s nem bír az akadályokkal megküz
deni Ügyvédnél különbséget kell tenni, hogy a panaszost képviseli-e vagy a 
vádlottat? Ha panaszosként lép föl, elveszíti a pert; ugyanis a csecsemő nem 
tudván beszélni, az álomképpel sújtott ügyvédnek is megbénul a nyelve, dadogni 
fog s nem lesz képes a bírót az igaza felől meggyőzni. A vádlott ügyvédje 
ellenben ne aggódjék, nem fogják a kliensét elítélni, Íriszen apró gyerekeket 
nem szokás súlyos büntetéssel sújtani, ha valami rosszat csinálnak. Fiúcsecsemő 
jót jelent, mert ha felnő, meg tudja keresni a kenyerét és nem szedi el az) apja 
pénzét. Leánycsecsemő nagyon rossz, mert ha a lány férjhez megy, hozományt 
kell neki adni.

így szedi tűhegyre az álompillék ezreit a fáradhatatlan görög. És szerinte 
nem elég annak kiderítése, hogy a jósálom mit jelent. Azt is ki kell hüvelyezni, 
hogy az esemény, mikor fog bekövetkezni. Például minden, ami lassan növekedik, 
úgymint tölgyfa, olajfa, elefánt és hasonló, azt jelzi, hogy a szerencse vagy 
balsors csak nagysokára jön meg. Gyorsan sarjadó növények vagy, szapora 
állatok álomképe nyomában a jósolt eset nagy. hirtelenséggel csap le.

Az is fontos, hogy az álomesemény miképpen megy végbe? Erre érdekes 
példát hoz fel. Szerinte minden, ami fonott, például kötél, háló, kosár, koszorú: 
összeköttetésre, barátságra, házasságra utal. Történt már most, hogy egy előkelő 
férfi udvari állásért folyamodott. Közben azt álmodta, hogy valaki olajfakoszorú
val várta a háza előtt, ő két lépcsőt ment lefelé s a jelenés a koszorút fejéire 
illesztette. Boldogan ébredt; az álom nyilvánvalóan az állás elnyerését jelezte. 
Igen ám, de pórul járt, a kérvényét elutasították. Miért? Mert álmában a lépcsőkön 
lefelé ment és úgy kapta a koszorút. Ha fölfelé menet kapta volna, el is 
nyerte volna az állást. De hát akkor mit jelzett az álom? Utóbb kiderült. A koszorú 
házasságot is jelent s az olajfa Athénének, a hajadon istennőnek a szent jel
vénye: vagyis az álom azt jósolta, ami he is következett: a mi emberünk 
szép hajadon leányt kapott feleségül.

Még csak arra a szarvasokoskodásra idézek példát a könyvből, amely szerint 
némely álomkép pont az ellenkezőjét jelenti. Halál és gyász azt jelzi, hogy az 
álmodót nagy öröm éri- Ugyanis az emberi léleknek szoros kapcsolata van a 
bennünket környező atmoszférával. Már pedig tudnivaló, hogy a természetben 
borúra derű és derűre ború következik. Épp ilyen változás megy végbe ac 
emberi lélekben is; tehát ne ijessze meg az álmodót, ha álma halottal és teme
téssel gyölri, mert az ébrenlétben minden az ellenkezőjére fordul.

Égy szól van ez a körmönfont okoskodás az egyetlen, amely átszivárgód az 
újabb kor álmoskönyveibe. Aki futtában végiglapoz ilyen ponyvafüzetet, efféle 
magyarázatokra bukkan: Betegeskedni: jobb egészség. Bánkódás: jó hírt hallani 
Büntetés: jutalom. Jutalom: büntetés. Büszkeség: szégyenbe esni Bukfencet hányni: 
megtiszteltetés. A legcifrább ellentét-magyarázatra egy angol álmoskönyvben akad
hatni. A könyv ezzel a nagyigényíí címmel látott napvilágot.: »Napoleon sors- 
könyve, zsákmányul esett a lipcsei csatában s az álmok magyarázatát tartal
mazza.« A furcsa álomnak még furcsább megfejtése így szól. »Ha fiatal leány 
azt álmodja, hogy egy gorillába szerelmes: a szomszédság legcsiaiosabb és leg 
okosabb embere veszi feleségül.
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ÁLMOSKÖNYVEK ÉS LUTRISZÁMOK
Ezzel elérkeztem az újabbkori álmoskönyvekhez. Minden nemzet ponyváján 

piramisokat lehelne rakni belőlük, hogy stílszerű egiptusi hasonlatot használjak. 
Tartalmuk úgyszólván kivétel nélkül reménytelenül együgyű. Nyoma sincs bennük 
a görög ötletességnek és rendszerezésnek. Az álomképeket betűrendben sora
koztatják fel és önkényesen vágják melléjük a megfejtést, minden észszerűség 
nélkül. Sőt amikor Genovában kitalálták a lottójátékot s ebből a nem egészen 
erkölcsös jövedelmi forrásból a többi ország' kormányai is teli kézzel kezdtek 
meregetni, az álmoskönyvek új bolondsággal bővültek. Az álomkép magyarázata 
mellé a szerzők odabiggyesztették azokat a számokat is, amelyeket az álomkép 
jelent s amely elvet ennélfogva a lutriban meg kell tenni. Egyik 1799-ben meg
jelent magyar álmoskönyv ezzel a címmel ajánlkozik a könnyenhivő vásári 
közönségnek: - _ * .

niMegjobbítlátott 'álmoskönyv'; mely ABC szerint a Lolteriára matató szá
mokkal egyben-szedegettelve az. éjjeli látásokat és jelenéseket megmagyarázza. E 
mellett hozzátétetett a képes álmoskönyvecske is, mellyben elö-adatik, hogy az 
álomban látott dolog Mitsoda számokat jelentsen.«

Ezek a lutriszámokkal kibővített álmoskönyvek az emberi' butaságnak és 
hiszékenységnek leghámulátosabb adattárai. A szerzők a szerencseszámokat töké
letes önkényűséggel dobálták össze-vissza az álomképek mögé, mintha csak ők 
is valami zacsköból húzták volna ki találomra. Semmiféle alapot vágj' össze
függést sem' lehet belőlük kihámozni. Ilyeneket írnak:

»Ablakokat egysorban látni: időváltozás. 76- 1. 12.«
Ennek nincs a világon semmi értelme. A következőnek legalább a kép- 

magyarázata logikus:
»Bádogos: törni, zúzni, 7. 82. 75.«
Kissé udvariatlanul hangzik ez a két megfejtés:
»Asszonyt látni: csalódás. 16- 66.
»Asszonnyal beszélni: pletykaság. 90- 70
Viszont:
»Leánnyal álmodni: öröm. 49: 21.
S hogy egy goromba megfejtéssel zárjam a rövid szemlét:
»Ha verébbel álmodol: ügyvéded megcsal. 39. 58.«

MODERN ÁLMOSKÖNYVEK
A mai álmoskönyvek vadnál-vadabb címekkel igyekeznek a közönséget ma

gukhoz csalogatni. Talán legtöbb kiadásban jelent meg a száz éves igazmondó 
könyve ezzel a hangzatos címmel:

»Valódi perzsa-egyiptomi nagy álmoskönyv, a. legújabban feltalált chaldeai, 
perzsa és egyiptomi bölcs prófélák kézirataiból összeállította a száz éves igaz
mondó.«

Alig hinné az ember, hogy ez a sok beléndek a huszadik század1 talajában 
is termőföldre akadt! Még ma is árulják nálunk »Tutankámen fáraó óriás álmos
könyvét< ; sőt külföldön van már olyan is, amely a müveit közönség babonás 
szükségleteit igyekszik kielégíteni. Tavaly jelent meg Zürichben Löwenstein Miksa 
herceg modern álmoskönyve; ez a hézagpótló mű a mai ember álmait fejti meg. 
A régi álmoskönyvek azt magyarázgatják, mit jelent, ha az ember kézíjjal 
álmodik, pellengéren áll, abaposztós ruhát hord1 vagy gyerlyamártással foglalkozik. 
A hercegi álmoskönyv modern fogalmakat dolgoz fel. Szerinte a töltőtoll szerel
mes levelet jelent: autó-alváz új éxisztehcia alapítására utal; benzin és benzin
pumpa utazást jósol; repülőgép szerencsét hoz. Az álomképek között szerepel 
még a teiefonkönyv, földalatti vasút, villanykapcsoló, cipzár, taxamérő, ejtő
ernyő, írógép s egyéb hasonló fogalom a mai ember világából.
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Épületesen hangzik egy 1905-bten megjelent álmoskönyv előszava. A könyv 
címe: »Legteljesebb új képes perzsa-egyiptomi nagy álmoskönyv. Az előszó 
így hivalkodik:

»Jelen álmoskönyvünk forrását a régi, tökéletlen, s legtöbb esetben értel
metlen és értéktelen álmoskönyvek mellőzésével, a saját tapasztalatainkon kívül 
az egyiptomi hagyományok, a régi római írók feljegyzései, a feltárt piramisok 
tekercsei, a sivatagok égető porából napfényre került ékírások s az egykor el
temetett, de a föld gyomrából kiásott városok emlékei képezik. Ezek megbecsül
hetetlen anyaga lehetővé tette, hogy az általános kivánalmaknak eleget lehetünk 
s a nagyközönségnek olyan álmoskönyvet nyújthatunk, amely nemcsak terjede
lemre nézve múlja felül az eddig megjelent álmoskönyveket, hanem értelmes, 
szabatos és lelkiismeretes is. Legyen ez az álmoskönyv mindenkinek vigasztaló 
és óva intő barátja.«

íme hát pár mutatvány ebből a sivatagi porból kiásott, értelmes és lelki- 
ismeretes írásműből.

Mindjárt így kezdődik:
»Ábécét tanulni: élemedettuek gyönyörűség,- gyermeknek keserűség, unalom.
»Akasztója: barommal kereskedőnek szerencse, más kereskedőnek nem jó; 

általában egészségedben változást jelent.«
»Angolországban lenni: sok költséged lesz.«
»Anna nevű nőt látni vagy köszönteni: nagy öröm. A kezembe került 

példányon valamely előző olvasó, keresztülhúzta a megfejtést és helyébe írta: 
»bő dinnyetermés.« Űgylátszik, gazdaember volt, Annával álmodott s véletlenül 
jól ütött ki a dinnyeszüret. Éppúgy írhatta volna azt is oda: rossz idő lesz 
az őszi szántásra.

A nőkkel általában gyöngédtelenül bánnak el az álmoskönyvek Ez is ilye
neket í r :

»Asszonyt, ösmeretlent látni: új bajod támad.
»Asszonnyal beszélni: dolgaidat szemmel tartsd, különben megbánod.
»Asszonyt látni unatkozni: jó idő«
»Házasodni: nagy nyavalya.«

KÉTEZERÉVES KRITIKA AZ ÁLMOSKÖNYVEKRŐL

Cioero-nak van egy könyve: De divinatione. Ezt írja benne a nagyszerű 
és tisztafejű római:

»Minő igazságtalanság, hogy az istenek egyik embernek elárulják a jövőt, 
a másiknak nem! S miért alvás közben, miért nem fényes nappal? És miért 
közük a jóslataikat talányokban, miért nem világosan? Képzeljük el azt az 
orvost, aki betegének csigalevest rendel s a levesbe való állatot így írja körül 
a recipén:

Egy földszülötte, fűben kúszó állal,
Mely vértelen s hátán hordozza házát.

Ahelyett, hogy röviden és világosan azt írná: csiga«.
Magam részéről ezt tenném még hozzá: a könyvnyomtatás fellalá'ása óta 

soha, egyetlenegyszer sem fordult elő, hogy valaki előre közölte volna nyom
tatásban az álmát s ezen az alapon az állítólagos megvalósulást teljes hiteles
séggel meg lehetett volna állapítani. Mindig csak utólag szoktak előhozakodni 
a szenzációval: megálmodtam!

Akit pedig sem Cicero kétezeréves kritikája, sem a modern tudomány nem 
bír felvilágosítani, az csak álmodjék békességgel, ne lásson álmában sem verebet, 
sem ismeretlen asszonyt; ellenben vessen minél több bukfencet: nagy tisztes
ség fogja érni. »
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IRODALMI BESZÁMOLÓ 1937-RŐL
Összeállította: Kemény István dr.

Az év végére érve, bizonyos lehangollsággal kell megállapítanunk, hogy az 
1937-es esztendő irodalmi mérlege határozott deficittel zárul. Minden év elvégzi 
a maga pusztító munkáját az írók soraiban, a most elmúlt tizenkét hónap során 
azonban egyenesen megdöbbentő eredménnyel dolgozott a halál.

Az irodalom veszteséglislájának első szereplői Miguel de Unamuno, a világ
hírű spanyol filozófus-író és Nikolaj Osztrovs :kij, Szovjetoroszország egyik leg
népszerűbb, vak regényírója: mindkettőjük még az év beköszönte előtt halt meg, 
múlt évi beszámolónkból azonban már kimaradtak. — Meghalt Elliot Smith, a 
híres antropologus, a madridi harctéren elesett Ralph Fox fiatal angol regény
író és meghalt Henri Duvernois francia író. — Nagy idők tanúja dőlt ki Lou 
Andreas-Salomé, Nietzsche híres barátnőjének halálával. — Elment Pierre Val- 
dagne, az ismert párizsi tárcaíró, Edward Garnett angol drámaíró és Henry 
Fáik francia regény- és drámaíró. — Gyors egj-másulánban két különös ka
tasztrófa követelt halálos áldozatot: Humphrey Pearson-t, Hollywood egyik leg
többet kereső filmíróját villájában agyonlőtték; Frank Voster angol drámaíró 
pedig titokzatos körülmények között eltűnt egy óceánjáró fedélzetéről Newyork 
és Plymouth között. — Meghalt Albers Werwcy leydeni egyetemi tanár, a híres 
holland lírikus; Paul Wertheimer osztrák író, a Neue Freie Presse tárcarovatának 
szerkesztője és John Drinkvater híres angol költő és drámaíró. — Hja Arnoldovics 
IIf orosz író, az ismert »12 szék« egyik szerzője, öngyilkosságot követelt el. — 
Elköltözött az élők sorából Sigurd Agrell svéd költő és nyelvtudós, Van de Velde, 
a híres holland szexológus. Sir James Barrie, a világhírű angol író, Nikoláj
Maximovics Minskij orosz lírikus (Párizsban) és Rázus Márton lót evangélikus 
pap, képviselő, költő és író. — Párizsban meghalt a nálunk is jól ismert ame
rikai írónő, Edith Wharton. — További veszteségek: Jordan Jookov híres bolgár 
író; Francis de Croisset francia drámaíró; Raoul Ponchon, a Goncourt-díjas 
francia költő, Verlaine barátja; René Doumic, az Akadémia tagja és titkára, 
a Revue des Deux Mondes szerkesztője, a kitűnő irodalomtörténetíró. Villájában 
bennégell Heinrich Schaeff német költő.

Igen érzékeny veszteségeket szenvedett a magyar irodalmi élet is. Sorrendben 
először Somlyó Zoltán halt meg, a finomtollú lírikus; őt követte dr. Braun 
Róbert szociológus, a Fővárosi Könyvtár volt aligazgatója. — Meghalt Dalnoki 
Nagy Lajos, Aradmegye egykori költő-alispánja; Dóczy Jénő, a neves író és 
kritikus; Maday Gyida költő-képviselő; Szikra (gróf Teleki Sándorné) regény
írónő; dr. Némethy Géza egyetemi tanár, klasszikus filológus és író; Tormay 
Cecil, a híres írónő; Bodrogi Zsigmond dalköllő; Bárd Miklós katonaköltő és 
Balázs Ferenc erdélyi unitárius lelkész, író és költő. Párizsban meghalt Horn 
Emil magyarszármazású francia történetíró, Horn Ede fia. — Elhunyt Diener- 
Dénes József publicista; Pékár Gyula, a Petőfi Társaság elnöke; Fényes Samu 
író, a »Kuruc Féja Dávid« szerzője, Pilch Jenő katonai író és Munkácsi
Bernát keleti nyelvtudós. — Meghalt Komáromi János, a népszerű regényíró. 
— Oroszországból Magyar Lajos, egykori pesti újságíró halálhíre érkezett. 
Meghalt Marói hy Jenő elbeszélő és Bitay Árpád, a gyulafehérvári teológia tanára, 
nyelvész, irodalomtörténetíró és történettudós. — A vonat elé vetette magát
József Attila, a tehetséges fiatal költő.

Az irodalmi díjak és pályázatok körül a következő érdekesebb események 
történtek: A Baumgarten-díjbói 3—3000 pengőt Gyergyai Albert, Illés Endre, 
Rapaics Raymond, Szabó Lőrinc, Kodolányi János, Reményik Sándor és Hevesi 
András kapott: 1000—1000 pengőt Radnóti Miklós és Balogh Jolán — A Mikszáth
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Kálmán-díjal Vészi Endre nyerte »Felszabadultak; c. regényével. —- A Szent 
István Társulat Zichy Nándor-julalomdíját Blaskő Mária kapta. — A francia 
akadémia regénydíját Guy de Pouríalés nyerte »La péche rniraculeuse« c. könyvé
vel. — Az emigráns német írók díját H. W. Katz kapta »Fuite« c. regényéért.
A Nobel-díj helyeit alapított német állami nagydíj irodalmi részét Alfred Rosen
berg- nek ítélték. — A Vojnits-díjat »A szűz és a gödölye« c. színdarabjáért 
Zilahi] Lajos kapta. — A Csehszlovákiában elsőízben kiosztott magyar irodalmi 
díjat Davkő István nyerte el »A lángoló csipkebokor« c. regényével. — Az 
irodalmi Nobel-díjat Roger Martin du Gard kapta.’ — A Goncourt-díjat először 
nyerte nem francia állampolgár: Charles PCisnier francia nyelven dolgozó belga író

Eléggé mozgalmas volt az év a plágiumok és plágiumvádak frontján. Korcsthá- 
■ ros Nándor Bús-Fekete László ellen indított, plágiumpert a »Backhandéi* c 

darab miatt; elutasították. Helene Lanik-Laval asszonyt, aki Lehár Ferencet 
a GiudiíIával kapcsolatban plágiummal vádolta, a bécsi felsőbíróság egy hónapra 
ítélte. — Érdekes plágium-ügy zajlott lé Lengyelországban: Rzxjmovszki lengyel 
publicistát, az Akadémia tagját plágiummal vádolták; az Akadémia vizsgáló
bizottságot küldött ki, amely megállapította, hogy Rzymovszki »több munkájában 
idegen szerzőket oly mértékben vett igénybe, hogy eljárását többszörös plágium
nak kell tekinteni«. — A Kúria elutasította Forgács Ferenc plágiumperét, ame
lyet Indig Ottó ellen indított az »Ember a híd alatt« c. darab miatt. — 
Rodriguez Endre Szécsén Mihályt és Szántó Armandot vonta perbe a »Romantikus 
asszony« - c. vígjáték miatt. — Andai Ernőt Manojlovics Tódor jugoszláv író 
azzal vádolta, hogy a Lola Montez szerelméről szóló darabjába az ő munká
jából vett át részeket; a Magyar Színpadi Szerzők Egyesülete kimondta, hogy a 
szóbanlévő két darab között nincsen feltűnő hasonlóság.- — Rosenákné -Be hr 
Blanka Lakatos László ellen emelt plágiumvádat azzal a megjegyzéssel, hogy 
nem viszi perre a dplgot; az író a »Láz« c. darabbal kapcsolatos vádaskodást 
erélyesen visszautasította.

Különös és változatos eseményeket* kell feljegyeznünk az irodalom és a 
paragrafusok találkozásáról is. Csak az érdekesebbekre szorítkozhatunk. Ernst 
Oltwaldot, a »Denn sie wissen, was sie tun« c. igazságügyi tárgyú regény szerzőjét, 
aki nemrégen Németországban az »Ausbürgerungsliste«-re került, Oroszországban 
letartóztatták. — Somogyi Béla leánya halott emlékének meggyalázása címén 
bűnvádi feljelentést tett Varjú Elemér, a Révai Kis Lexikon szerkesztője ellen, 
a lexikonnak Somogyi Béláról szóló cikke miatt. — Hitler szigorú megtorlás 
kilátásba helyezésével megtiltotta, hogy német állampolgár a Nobel-díjat el
fogadja; ugyanekkor három, egyenként százezer márkás díjat alapított németek 

~ számára. — Pécs közgyűlése elhatározta, hogy a jövőben előzetesen ellenőrizni 
fogja a színház darabjait: nem sértik-e a közerkölcsöt. — A rendőrség betiltottá 
József Attila üdvözlőversének elmondását Thomas Mann budapesti előadásán. — 
Prágában betiltották Lion Feuchtwanger előadását. — Az ügyészség elkoboztatta 
André Gide »Utazásom a Szovjetunióban« c. könyvének magyar fordítását; Déri 
Tibort, a fordítót, 200 pengőre ítélték. — Elkobozták Trauen »Taliga« és E. E. 
Kisch »Ázsia újjászületése« c. könyvének magyar fordítását. — Angliában el
kobozták Richard Ford regényíró »Anna Craft« ó.* regényét egy ujságírónő fel
jelentésére;' a könyv az írónak az ujságírónővel való viszonyát tárgyalja. — Szabó 
Dezsőt felmentette a tábla négyrendbeli rágalmazási perében, amely Debrecenben 
tartott előadása miatt indult ellene. — - Fája Géza ismételten szerepelt a. bíróság 
előtt: »Viharsarok« c. könyvét elkobozták, majd pár nap múlva feloldották az 
elkobzás alól. Az ellene indított perben a könyv első és második kiadása miatt 
5 hónapra, a harmadik kiadás miatt 2 hónapra ítélték. — Áprilisban őrízetbe- 
vették Veres Péter paraszt-írót, másnap azonban szabadlábra helyezték Sértő
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Kálmán ellen elfogatóparancsot adtak ki, mert nem jeleni meg sajtórágalinazási 
pere tárgyalásán. — Erdélyi József ellen »Hörcsög« c. verséért osztályellenes 
izgatás címen indult eljárás. Augusztusban bonyodalom támadt egy másik verse 
körül, amely a vérvádat elevenítette feli ennek az ügynek elágazásaként Erdélyi 
szerzői jogbitorlási pert indított az egyik hetilap ellen, amely ezt a »Solymosi 
Eszter vére« c. verset leközölte; a lapot 10 pengőre büntették, Erdélyinek 20 
pengő honoráriumot ítéltek meg. — Janovics András hírlapírót megismételt tár
gyaláson 100 pengőre ítélték a Magyar Elemér »Láthatatlan kaszárnya« c. könyvé
ről megjelent kritikája miatt. — Arthur Palmer, a Daily Telegraph rendőri rovat
vezetője ellen kártérítési pert indított Edwards Drew egykori híres detektiv- 
felügyelő családja, mert Palmer a DrewrŐl szóló életrajzában »nem közéleti szerep
lésének megfelelő színben« tüntette fel a detektívet. — Gergely Mártát az »Én 
Máthé Erzsébet« miatt indult perben a fellebbviteli tárgyaláson 100 pengő 
pénzbüntetésre és 150 pengő kártérítés fizetésére ítélték, a könyv néhány oldalát 
elkobozták, az ítélet végrehajtását azonban felfüggesztették; ezt az ítéletet később 
a Kúria is jóváhagyta. — Jávor Lászlót, a »Szomorú vasárnap« szerzőjét a vád
lottak padjára ültette Barát Endre költő, akit lapjában plágiummal vádolt; Jávort 
50 pengőre Ítélték. — Gróf Zichy Tivadar »Szeretni tudni kell« c. könyvét el
kobozták. — Spanyolországnak a Franco-kormány uralma alá tartozó területein 
eltávolították a könyvtárakból a »nemzeti gondolattal ellenkező« könyveket. — 
Tabéry Gézát nemzetgyalázással és bűntett feldicsérésével vádolták; elrendelték 
körözését. — Kovács Imrét »A néma forradalom« c. könyve miatt 3 hónapra 
ítélték. — Málnási Ödön »A magyar nemzet őszinte története« c. munkája miatt 
került a vádlottak padjára; nemzetrágalmazásért 2 havi fogházra és 500 pengő 
pénzbüntetésre Ítélték; a könyvet elkobozták. — Lipták Lászlót »Egy vesze
delmes nép« c. könyve miatt provokálták a szabolcsi Nep-élharcosok. — Illyés 
Gyula »Rend a romokon« c. verseskönyvét az ügyészség vallás elleni kihágás 
címén elkoboztatta. — Berlini hír szerint a Nobel-díjas Ossietzkyt kiengedték a 
gyűjtőtáborból.

Befejezésül pedig néhány vegyes hír, amely az előző csoportok egyikébe 
sem tartozik. Ady Endréről utcát neveztek el Kispesten. — A komintem az 
Ural-hegységben Knjigosztroj (Könyvművek) címmel hatalmas nyomdaváros épí
tését kezdte el, amely kizárólag nyomdákból fog állni és ott csak könyveket 
és lapokat állítanak elő. — Decskoje Szelő orosz várost Puskinról nevezték 
el. — D'Annunzio lett az olasz akadémia elnöke. — A Petőfi-társaság elnökévé 
Pékár Gyula utódjaként Császár Elemért választották meg.

B e n e d e t t o  C r o c ê  a nagy olasz 
történelembölcsész, folyóiratának, a »La 
C r i t  i c a«-nak utolsó számában »La 
c e r t e z z a  s t o r i ca<* című tanulmá
nyában foglalkozik —. a történelmi élet- 
rajzok és a v ie  r o m á n c é  e-lc kap
csán — az okiratok, monumentumok 
szerepével, a történethamisítás eszközei
vel, s a fantáziának a történetírás te
rén való részével és jogaival- Szellemes 
fejtegetésében rámutat arra a belső kon
fliktusra1 amely a histórikusoknál mind- 
uufalan jelentke.ik, akik ugyan iiltakoz. 
nah egyrészt a » f ol i c  du l og t  s«.

a miliőt felfrissítő fantázia ellen, más
részt viszont maguk is minduntalan 
kénytelenek arra hivatkozni, hogy a 
fantázia közremunkálkodása nélkül tel
jesen lehetetlen a históriai események 
rekonstruálása Croce a historikusok e 
szorongásában a logikai hibát olt fedezi 
fel, hogy összetévesztik az anekdolikus 
valóságot a gondolatbeli igazsággal Az 
anekdola felléphet az autenticitás kö
penyében, a historikusra nézve mégis 
mindig nagyobb bizonyító erővel bír 
az imaginativ rekonstrukció, a lélektani 
helyzeteknek helyes elképzelése.



SZÓCSATÁK SZERZŐK ÉS A DRÁMABIRÁLÓ  
BIZOTTSÁG KÖZÖTT

A százéves Nemzeti Színház emléke Pestmegye
levéltárában

Drámát írni mindenha igen bajos volt. A titkos és nem titkos drámaírók 
többé-kevésbé nehezen megírt darabjaiktól mindig a biztos sikert várták, amhcor 
írták, úgy érezték, hogy jól írnak, amikor készen voltak vele, úgy találták, 
hogy — jót írtak! Amikor benyújtották a színházhoz, meggyőződésük volt, 
hogy az elfogadás, az előadás — bizonyos, csak ne legyen a drámabirálók között 
ez vagy az, aki haragszik a szerzőre, m ert...

A drámabirálók iránt mindig élnek gyanúk. Általános emberi vonás, hogy 
a hatalmon levőket mindig rosszmájuaknak tartják különösen azoic, akik felett 
ítélni hivatvák... A drámaírók, akik mindig bíznak darabjukban, a darab es- 
hetőleges el nem fogadását a bírálók rosszakaratának és nem a darab rossza
ságának tudják be, mint ahogy a darab bukásának a szerző szerint mindig 
— a színészek, az előadás az oka.

Fehér holló az olyan szerző, mint Szigligeti volt —- akinek Rontó Pál-ja 
amelyet a drámabiráló bizottság csak újabb átdolgozás után fogadott el elő
adásra, amelyen az aztán nagyot bukott — a bukás után bocsánatkérő levelet 
írt az igazgatósághoz és a darab levételét kérte a műsorról.

A darabot benyújtó szerzők néha már a darab benyújtásakor kifejezik 
bizalmatlanságukat a drámabiráló bizottsággal szemben, amikor a bizottság 
érthető megbotránkozással veszi az inszinuációt.

Ez történt például Kunoss Endrének — a harmincas évek közkedvelt 
és nem tehetségtelen költőjének — egy darabja benyújtásakor, amidőn első 
ízben állott szemben a bizottság a szerző kifejtett aggályaival.

Kunoss — a szegény, egyszerű földmivelőszülők gyermeke, aki képességei 
és buzgalma által emelkedett ki eleinek sorsából — nem hallgatta el vélemé
nyét a bírálókról, úgy hogy amidőn az Istenítélet című nég'yfelvonásos szo
morújátékát benyújtotta az — akkor még igazgató-választmánynak nevezett 
megyei bizottságnak, az meglehetősen orrontott a nemkedvező vélemény miatt 
(1839-ben).

A választmány az év első ülésén, januárius 1-én tárgyalta az Istenítélet ügyét 
Az ülésen gróf Ráday Gedeon elnökölt, jelen voltak Ilkey Sándor, Patay József, 
Nyáry Pál, Szentkirályi Móricz és a jegyző (aki nincs megnevezve). Az ülés. 
első pontja a drámabirálás volt.

Bemutatta a választmányi jegyző Kimoss úr által beadott Isten 
ítélet czimii négy felvonásos szomorú játékot a’ szerzőnek abeli levelével, 
mellyben o’ színdarabja ügyét azon kifejezés mellett 's azért ajánlja figye
lembe vétetni, »hogy se magános, se nyilvános panaszra oka ne legyen .

Az igazgató választmány arra, hogy a színmüvek szerzőinek minden 
még netalán helytelen kivánataikat is teljesítse, magát soha sem köte
lezvén ’s nem is kötelezhetvén, a’ fentebbi kifejezés mellett bemutatott 
színdarab a’ szerzőnek a’ kénti utasítása mellett olvasatlanul vissza 
adatni, a' mellette küldött levél pedig a’ színházi irományok közé tétetni 
rendeltetett.

(A levél — sajnos —- nincsen Pest vármegye levéltára színházi anyagában..) 
A szerző tehát olvasatlanúl kapta vissza darabját; a darabhoz valószínűleg volt 
levél is mellékelve, amely a szerzőre talán kínosan is hatott, hanem már
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februárius 18-án a választmánynak ismét módja volt Kimoss darabjával fog
lalkoznia. A jegyzőkönyvben ugyanis ez olvasható:

Bemutatta a' Válásztmányi Jegyző Kimoss Endrének nyilatkozáséit, 
melly mellett Istenítélet czimű munkáját oly téréssel mutatta be, hogy a 
múltkori nyilatkozásában foglalt kitételt egyedül az időre értette, tartván, 
hogy müve hosszas ideig fog vizsgálat alatt heverni

Minélfogva a’ darab 'olvasása Szentkirályi. Móricz i>álasztmányi tag
nak adatott ki.

Szentkirályi elolvasta a darabot és a március G-iki üléisen tett jelentést 
véleményéről; a jegyzőkönyvben erről ez áll:

Visszamulattatott az illető ft. i , Szentkirályi] állal Kimoss Endrének 
Istenítélet czimű 4 felvonásos szomorú játéka, melly az ez alkalommal 
tett javallat szerént némi hatást Ígérvén, elfogadtatott s annak idejében 
leendő adatása elrendeltetett.

A darab tehát elfogadtatott. Lehetséges, hogy az elfogadás azért is történt, 
hogy a szerzőnek ne legyen oka a bírálónak és az Ítélkező bizottságnak rossẑ - 
akarata miatt megjegyzést tennie, és hadd legyen a közönség a darab bírálója.

Még azon év április 8-ikán bemutatta a színház Kimoss darabját, de mindén 
siker nélkül, úgy hogy másodszor már nem is került előadásra.

Ugyanilyenféle eset történt egy ma ismeretlen darab1 körül, amelyet Adorján 
Boldizsár, Petőfi barátja, akit a nagy költőfejedelem olyan költőnek tartott, 
akiről egy emlékversében azt írta:

Légy büszke rá, hogy költőnek születtél. . .

adott ál Bartay Endrének, a Nemzeti Színház bérlőigazgatójának.
Adorján akkor Losoncon ügyvédeskedett s így távol élt Pesttől s nem 

szorgalmazhatta darabjának ügyét a színháznál, ezért Bajzát — akihez az Athe
naeum révén bizonyos szívélyes kapcsolatok kötötték — kérte fel, hogy (amint 
ma mondanák) menedzselje a darabját.

Adorján meglehetős fensőbbséggel szól a színház drámabirálóiról. Valószínű, 
hogy akkor írói körökben nem sok rokonszenvvel emlegették azt a társaságot, 
amelytől a darab sorsa, boldogulása függött s Adorjánt a > tekintélyes féri iák 
és írók« alaposan előkészítették a bírálók igazságtalanságára.

Barlayhoz írt alábbi levelének különös érdekessége éppen ebben áll. A »tekin
télyes férfiak« gyűjtőszó alatt talán szabad Adorján Boldizsár széplelkü és 
igen művelt feleségét is sejtenünk: Lemouton Emília volt az, aki elsőül akart 
teljes Shakespearet adni annak a hazának, melyet rajongásig szeretett, de amely, 
az ő Shakespeare-jét soha sem tette magáévá, soha sem látta egy színpadán sem.

Adorján Boldizsár feltételt szab a színház igazgatója elé — miképpen, kivel 
biráltassa meg darabját, de azt, hogy e feltételt mennyire fogadta el az igazgató, 
azt sajnos egyelőre nem tudjuk, mert a Nemzeti Színház drámábiráló bizott
ságainak jegyzőkönyvei ezidőszerint csak hézagosán vannak 1839-től 1851-ig kezünk 
között és éppen az 1844. éviek hiányzanak közülök.

A darabnak, amelyre a levél vonatkozik, még csak a címét sem ismerjük. 
Úgy lehet, hogy a darabot a túlkövetelődző szerzőnek olvasatlanul adták vissza 
vagy ha elolvasták, nem fogadták el, legalább a magyar drámairodalom re}>er- 
toriumaiban sehol nyomára nem találunk.

A levél, amely a Nemzeti Színház levéltári anyagában található, szószérólt 
így következik: ‘ ,
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Losoncz 16 Febr tfíb'i
Tekintetes Ur.

Azon darab ügyében, mellyel önnek Pesten színpadra hozás végett átadék, 
szükségesnek látom kővetkezőket megjegyezni:

Bajza szives lévén elvállalni mind azt, hogy teljes meghatalmazásom szerint 
a’ darab fölött önnel egyezkedjék, mind pedig azt, hogy elfogadtatása ese
tében az előadás gondjairól és célszerű, voltáról nézeteit kimondja és Önnel 
közölje; méltóztasséle Ön a’ tisztelt Urat e' tekintetben megkeresni.

Önre nézve hasznosabb dolognak látnám, ha a’ mű mielőbb adatnék, még 
egyszer ajánlom annak lehető leghamarabbi színpadra hozását; különösen pedig 
czélszerii rendezi élését, mellynek ügyesen törléncndése nagyrészben határozni 
fogja a’ darab becsét.

A’ Pesti színpad körülményeiről Öntőli elválásom után tekintélyes férfiak 
és íróktól némi dolgokat tudván meg, mellyeket számba nem vettem. Feltételül 
írom ide, hogy mivel Ön igazgatói minemüségében az académia tagjai és színé
szekből szerkezeti vegyes vizsgáló választmányt mellőzheti, az átadott darab a' 
Választmány átnézése alá semmiesetre ne jusson; lehető lévén, hogy más eset
ben olyanok• mondanának fölötte ítéletet, kiket sem írója sem én tekintélyeknek 
el nem ismerhetünk. Különösen pedig hogy színészek, különösebben ollyanolc, kik a’ 
színdarabra dolgoznak mint Csepreghi, Szigligeti (ki maga figulus) satbk, e’ darab
ról véleményt ne mondjanak; ezek beszéde is, mint a fentebb előhozott választ
mányi tagoké, nem lévén általunk jó pénz gyanánt elfogadható. — Önnek azon
ban nem kívánnák megkötni kezét s ollyanolcon kívül kik magok is szinmür 
írók — ezekbe azonban bele nem számlálván Fáy Andrást és Vörösmarthyt — 
akárkivel szabadon biráltathatja, csakhogy az a' színi dolgokban jártas legyen.

Számolok Ön ígéretére, hogy a' darabnak kezeihez általam lett jutását is 
elhallgatva fogja tartani.

Előadás esetében kérem magamat tudösítatni, hogy azon Apró pótlékokat, 
mellyel: a’ sokszor érintett mű hiányait betöltenek, megküldhessem.

Szívességébe ajánll maradtam
Önnek kész köteles szolgája

Adorján Boldizsár
elkésett írásomért bocsásson metf: útban írtam 
Czim.

Tekintetes Bartay Endre Urnák, a’ magyar nemz. színház 
igazgatójának tisztelettel

bérmentes.
Pest

Leopold utcza NeurnayeVház 
az apáczákkal szemközt 2 sz. emelet.

Találunk a színház levéltárában még két levelet, amely a szerző és a 
drámabiráló közti hangulatra vonatkozik.

Ez a két levél 1874-ben keletkezett, de hogy melyik darab körül támadt a 
benne pattogó parázs vita, nem tudható.

Kedves Bátyám!
Egész bizalmasan fordulok Bátyámhoz darabom ügyében, melyre nézve 

szerencsés voltam Bátyámnak kedvező véleményét kiérdemelni. Bátyám ezen 
kedvező véleményt még az északsarki banketten is fenntartotta, s nekem annál 
nagyobb volt meglepetésem, mikor tegnap estve találkozom Vadnayval, ö magá
hoz szólít, s arra igyekszik persvadiálni, hogy darabomat vegyem vissza. Nekem 
magamnak határozott véleményem van darabom felöl s meg vagyok győződve 
róla, hogy az a színpadon kedvező hatást tenne a közönségre, mert tárgya azz
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életből van merítve, alakjai mind ismerősök, sőt meg is tudom nevezni vala
mennyit, meséje fejlődik és gyorsan halad, s nem a krach bontja meg a csomót, 
amint Vadnay mondja, hanem a személyek szédelgései és erkölcstelenségei 
csinálják a krachot, — hogy kitüntessék miszerint a mai romlott világban 
minden fölött uralkodik a pénz, hanem a pénz fölött uralkodik a sors. — 
Én tehát — miután Vadnaynak minden sophismájaira magából a darabból 
megfeleltem — azt válaszoltam, hogy darabomat nem fogom visszavenni. Erre 
azt felelte, hogy legyek készen arra, hogy nem fogják előadásra ajánlani, sőt 
még talán nagyobb szotisz is történhetik velem. Erre én fölemlítém, hogy 
>Szigligeti minden eddig irt darabom közt ezt becsüli legtöbbre, nekem előadására 
reményt nyújtott«, mire Vadnay — méltó megdöbbenésemre — gang mosollyal 
válaszolta, hogy >Szigligeti szavaiba nem lehet bízni, — ő szembe dicséri azt, 
ami ellen a bizottságban föllép«. Aztán ennek kapcsában mondott még egyet-mást, 
amit nem akarok ismételni.

Ha én Bátyámtól egészen idegen volnék s nem volnék — amit szerencsénk
nek tartok — rokona, akkor ezt a nyilatkozatot nem Bátyámnak referálnám. De 
referálom azért, mert: Bátyám. Referálom, azért, mert Bátyám már két darabom
ról ítélt kedvezőtlenül, pedig nem hátam megett, hanem szemembe is, teluít 
nekem eddig nincs okom elhinni Vadnay nyilatkozatát, — és nekem soha sem 
fájt Bátyám kedvezőtlen nyilatkozata, mert őszinteséget és igazságszerelelet lát
tam bennük, de ha most olyan helyzetbe kellene jutnom, hogy Bátyámnak 
kedvező Ítélete jobban fájjon nekem mint nem fájt a kedvezőtlen, akkor ez 
rám nézve annál fájóbb volna, mert a magam megnyugtatására sem maradna 
belőle semmi.

Én nem tudom, hogy darabom minő sorsban részesült Vadnayn kívül. 
Azt sejtem, hogy ha Vadnay a tarthatatlan theoríák szempontjából elég merész 
volt absurd állításokra, akkor darabom nem fog kedvezőbb fogadtatásra találni 
Gyulainál sem, aki Légy ott című kis darabomat sem fogadta el, amely pedig 
tetszett s azóta az egész országban játszották, — s mindenütt tetszéssel, ők 
ellenezték a Betyár kendőjét is, mely tisztán a Bátyám felelősségére ment keresztül 
— s az eredmény megmutatta, hogy Bátyámnak volt igaza. — így hát nem 
tudhatom, hogy nem fogok-e én az ő undorító szőrszálhasogatásaiknak áldo
zatul esni? A mi én rám oly megalázó csapás volna, hogy aligha tudnám 
békével tűrni el. Nem tudnám tűrni azért, mert akarom hinni, hogy a mit 
nekem Bátyám darabomról írt és mondott, az igaz volt s őszintén, jó meg
győződéséből mondta.

Engedje meg hát kedves bátyám, hogy ezen nyilatkozatai alapján pártfogá
sát kérjem. Meg vagyok győződve róla, hogy darabom határozott tetszést aratna 
Érzem mi minden függ rám nézve e darab előadásától. Bátyám azt mondta 
nekem, hogy e darab szerez nekem »pénzt és becsületet«. Én a pénzről lér 
mondok, itt ünnepélyesen fölajánlom a dainb összes jövedelmének félét a színészi 
nyugdíj intézet javára.

Nyugodt lelkiismerettel és önérzettel tettem ezt az ajánlatot, mert tudom, 
hogy a darab jó. Tudom, hogy a darab tetszeni fog s hogy ez az ajánlat 
nem akar a vélemények megvesztegetése lenni. Bátyám véleményével szemben 
nem volna semmi szükség ez ajánlatiéi, de azért teszem, hogg megkönnyítsem 
vele Bátyám álláspontját a színész bírálókkal szemben. Feleky és Szigethyre 
(noha Szigetiig talán némi titkos oppositioban áll Bátyámmal szemben) talán 
hatással tesz ez az ajánlat, melyet velük szemben azért nem röstellek, mert 
ők nugy elfoglaltságuk s örökös személyi küzdelmeiknél fogva nem igen szokták 
magukat előre beleélni azon darabba, melyet bírálat gyanánt olvasnak s néze
tükben Vadnay előleges lármája által praeoccupálhatók.

Kérem kedves Bátyámat, tud<>sítson pár sorral darabom helyzetéről — vagy
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hivasson magához, hogy egyet-mást, a mit e levélben nem akartam megírnij, 
elmondhassak. Vadnay nem csak az én, hanem Bátyám becsületével is játszik 
s a magamét megvédem, akármilyen módon — egészen a pisztolyig, elvagyok 
tökélve. Mégegyszer pártfogását kérve maradok

igaz hive és rokona
Budapest November 3. 1874. Ifj. Ábrányi Kornél.
Szigligeti a határozott hangú levélre nemke vésbé határozott hangú levéllel 

válaszolt, amelyet úgylátszik nem tartott egészen közömbösnek. Ezt sejteti velünk 
a tény, hogy a választ külön fogalmazványában is megtartotta.

Ez a fogalmazvány szintén fennmaradt a színházi levéltárban s szószer int 
itt következik:

Kedves Öcsém!
Mikor leveled érkezett — próbán voltam elfoglalva, azért késett a válasz. 

Én neked mondott véleményemet egy szikrát sem változtattam s én darabodat elő
adásra méltónak tartom!, s e megggyőződésem szerint fogok szavazni. Vadnay urat 
nem tudom, miféle példa jogosítja arra, mintha én a szerzőkkel szemközt máskép 
nyilatkoznám, mini hátuk megett, péld. a bizottságban. Én nem szeretek ok nélkül 
és szükségtelenül nem kedves dolgot valakinek mondani; de éppen az a bajom, 
hogy nem mindig tudok hallgatni, óvakodni s nyakig begombolkozni, s gyak- 
ran nagyon is őszintén megmondom a mi szivemen van, a mi nem igen 
előnyös bizonyos rezervált, tartózkodó s titokban működő egyéniségek szemében, 
de ahol hivatalomnál fogva kell nyilatkoznom, ott ugyan soha sem tartózkod
tam egyszerűn, őszintén s himezés, hámozás nélkül határozottan kimondani 
azt, amit kimondani kell, nehogy félre értés, hiú remény sat. tápláltassék. A színé
szek tudják, hogy én rögtön igent vagy nemet szoktam mondani s nálam 
nincs semmi halogatás; a szerzőknek véleményt mondok, ha erre különösen
fölkérnek s ekkor bizony nem árulok zsákban macskát ezt tudhatod te s
tudja br. Jósika s mások — azonban végre is a bizottság dönt, melyben nekem 
egy szavazatom van-

A mi darabodat illeti, azt eddigelé Vadnay nem ajánlja, Feleky ajánlja
felolvasásra, most Gyulainál van, aztán Szigetihez megy s ha megoszlanak a
vélemények, én döntök.

Budapest, nov. 4- 1874. Szerető rokonod
Szigligeti Ede

Ilyen perpatvarok dúltak — a mindenre elszánt szerzők és az ártatlan, 
jámbor drámabirálók között. Akkor is voltak, ma is vannak és lesznek is 
mindig, amíg a szerzőknek — idegeik lesznek. liexa Dezső

BECZÁSSY JUDIT: MINDENÉRT FI
ZETNI KELL

(Athenaeum-kiadáis. 276 oldal.) A nő- 
hódíló gazdag fogorvos feleségének szen
vedéseiről szól a kitűnő írónő legújabb 
regénye, amelyet az olvasóközönség már 
előzőén az egyik nagy napilap hasábjai
ról ismer. Az asszonyt — noha nem a 
szerelmes asszonyok típusához tartozik, 
nem az a nő, aki fel tud oldódni a 
szerelemben — kétségbeesésbe kergeti 
férjének léha csapodársága. Gyermeke 
és önállóan vezetett gyári üzeme éppoly 
kevéssé képesek megvigasztalni, mint

vagyona, szépsége és más férfiaknak 
utána való vágyódása. Tulajdonképpen 
fii,id természet, mégis csak akkor nyug
szik meg, ha férje a karjai között tartja 
Nyitva marad a probléma, hogy hiúság 
e nála a vágy, hogy minden áron meg
tartsa férje szerelmét és kizárólagosan 
birtokolja azt, vagy csakugyan szere- 
lem-e. A regény folyamán mindunta'an 
új és új nők merülnek fel a férfi mellett 
és az asszony kétségbeesett küzdelmet 
folytat, új és új módszereket próbál, 
hogy vetély társnőit kiüsse a nyeregből. 
Végül is elhatározza magát a válásra és 
ebben megnyugszik.
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EMINESCU
Az a terület, amelyet a mai románság elfoglal, távolról sem mondható egy

ségesnek. Északról délre s keletről nyugatra a Kárpátok hatalmas liegykoszorújá 
vágja kelté. Más a szellem, más a nyelv és más az irodalom a hegyeken innen 
és túl, s ezért talán seholscm oly fontos a tájrajzi tényezők fokozott figyelembe
vétele, mint a román irodalom vizsgálatában. A Kárpátok keleti, illetve déli 
lejtőjén és a hozzájuk simuló síkságon terül el a két hajdani román fejedelem
ség, amelyeket csak a 19. század eseményei forrasztottak egységes királysággá: 
keleten Moldva nyúlik, délen pedig a Havasalföldet és az Oltvidéket találjuk. 
Havasalföld és Moldva belső lényege, szellemének igazi arca is nagy eltéréseket 
mutat, amelyeket a román írók maguk is gyakran bcvallanak. Havasalföld mindig 
közelebb volt a Balkánhoz és Bizánchoz. Az orosz sztjeppék e végső nyúlványa 
valósággal nyitott kapú volt minden idegen eszmeáramlat számára. Nem vélet
len, hogy a 18. században a görög-török elemek elsősorban Bukarestben vernek 
gyökerei és az is természetes, hogy száz év múlva megint ez a város főfészke 
a gyors ell'ranciásodásnak. az annyit támadott felületes európaiasodás folya
matának.

Moldva egészen más: városi élete csekély, parasztsága gazdagabb, tősgyökere- 
sebb nyelvet beszél, földesurai patriarchálisabbak. Az élet ritmusa lassúbb itt 
és mélyebbek a történelem hagyományai. Közel van ide az orosz világ és a 
»sápadt szlávok melankóliája« — ahogy Kosztolányi mondaná — itt találkozik 
a keleties kényelmességgel és a passzív szemlélődéssel. Bár Moldvát csak a Nagy 
Lajos idején Mármarosból kivándorolt vajdák szervezték meg, jórészt a közép
kori magyar élet mintájára, e vidék a román nemzeti érzés misztikájában 
mégis a nemzeti múltnak hagyományokkal megszeli lelt földje. Itt zendítette 
meg a 17. században Doszoftej érsek román n\elven Dávid zsoltárait, itt írt 
száz év múlva jóízű történeti anekdotákat a kedvesen mesélő Nekulcse János, 
Mikes Kelemen kortársa és szellemi rokona. itt született a 19. század közepén 
a modern román irodalom leggazdagabb egyénisége, Eminescu Mihály,

Ragyogó tehetsége nem érhette be a moldvai vidék szűk kereteivel. Gyermek
korában sokat bolyongott a Kárpátok rengetegeiben, talán azért, hogy egy életre 
magába szívja a végtelen erdőknek s a románság sajátos ősfoglalkozásának, a 
pásztorkodásnak szereletét. De hamar elkerült innen. Szülei az akkor még 
osztrák Csernovicba adták iskolába, és itt lett tanítványa Pumnul Áronnak, az 
Erdélyből 1848-ban távozott nagy nevelőnek. Eminescu általa ismeri meg Er
délyt és ekkor ébred arra a tudatra, hogy neki az egész románság költőjévé 
kell válnia. De tanárja révén más jótéteményben .is részesült: Pumnul Áron 
kis könyvtárában megismerkedett jóformán mindazzal, amit az alig meginduló 
román irodalom addig termett., Csak akkor értjük meg, mit jelent ez, ha fi
gyelembe vesszük az akkori idők teljesen szervezetlen, rendetlen könyvforgalmát.

A nyugodt fejlődést és a csöndes tanulást heves érzelmi hullámok kavarják 
fel: Csernovicba színtársulat jön s a kis Emiuovici — családi nevén ekkor 
még így hívják — épp úgy megszédül a rivalda lámpáitól, mint nálunk Petőfi 
vagy Arany. Otthagyja az iskolát és sokáig Erdélyben bolyong. Eljut Balázs- 
falvára, Erdély román szellemi életének »kis Rómájába«, de olt nem a tudós 
érdeklődésű papokkal érintkezik, hanem a szegény diákokkal s az egyszerű 
emberekkel. Évek múlva is legszívesebben egy balázsfalvi pásztorra emlékszik 
vissza, aki »nagyon szépen mesélt.« Majd egy román színtársulat súgója lesz 
és bejárja Lúgost, Aradot, ■ Temesvárt. Később ugyanezzel a társulattal Buka
restbe sodródik. Alig 19 éves, ismer már minden románlakta tartományt és 
rossz csűrökben, rongyos ruhában olvas Shakespeare-t, Heinet és Schillert oly
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lelkesedéssel, amely csak a Csokonaiéhoz mérhető. Kevés emberben ég úgy az 
önművelés láza, mint ebben az ifjúban, akit Balázsfalván görögből elbuktattak 
s aki mégis a legszebb sapphoi strófákat írta anyanyelvén. Valahogy érettségi
hez jut s ekkor megnyílik előtte Európa: Bécs, majd később Berlin. Egyetemre 
rendszertelenül jár, de lankadatlan buzgalommal olvas és valóságos enciklopédikus 
kultúrára tesz szert. Érdeklődése mindinkább a filozófia felé vonza. Kant, 
Schopenhauer, Hegel rajongója, és hírneve már oly nagy, hogy barátja és tá
mogatója, Majoreszku Titusz, egyetemi tanszékkel kínálja meg. De Eminescu 
erre magában nem érez sem erőt, sem elhivatottságot. Hazajön s miután kevéssé 
alkalmazkodó természetével sem könyvtárosi, sem tanfelügyelői pályán nem bol
dogul, lélekölő szerkesztőségi robotban tölti legtermékenyebb éveit, míg 33 éves 
korában gyógyíthatatlan betegségnek esik áldozatul. Állapota ezután egyre romlik 
s kedélye elborulását sem Döbling, sem Velence, sem szeretett moldvai hegyei 
nem akadályozzák meg. Csak ritmusok élnek még benne, zengő, de összefüggés
telen sorok, mint egykor Hölderlinben. Már nincs segítség. A IV. levél végsora 
szerint:

»Jaj, törött az ócska szerszám s őrült már a mestere .«
1889-ben Bukarestben hal meg. Sokáig tartja magát a hír, hogy egyik 

betegtársa ütötte agyon.
Tipikusan romantikus, végzetesen magányos élet. Ismernünk kell, röviden, 

vázlatosan, mert csak így méltányolható Eminescu igazi nagysága, ő volt az, 
aki népének a legnehezebb viszonyok mellett szerzett műveltségével és egész 
lelki orientációjával kiemelkedő példát adott. A román szellemi élet újjászü
letésében a 19. század folyamán két külföldi áramlat küzdött egymással, a né
met és a francia. S Eminescu, aki gyermekkora óta a népi hagyományokhoz 
való makacs ragaszkodás mellett németes szellemi légkörben élt, mégis túllátott 
ezen az osztrák jellegű kultúrkörön s épp oly eleven érdeklődéssel ragaszkodott 
Lamaríine-hoz, Viclor Hugo-hoz és Musset-hez, mint Heinehez vagy nagy lelki 
rokonához: a magyarországi Lenau Miklóshoz. Életművével ideális egyensúlyt 
teremtett német és francia hatások kereszttüzében.

Eminescunak két életműve van. Az egyik, amely életében vagy kevéssel 
azután megjelent nyomtatásban is, terjedelemre nézve igen csekély. Egykönyvö 
költő, mint Baudelaire vagy Leopardi. Alig száz befejezett költeménye van s 
ezen kívül egy-két lírai regény és novella, politikai cikkek és tanulmányok. De 
emögött a végleges formába öntött életmű mögött ott sorakozik a Román 
Akadémián őrzött kéziratainak sok-sok kötete, kusza, keresztül-kasul írt fogal
mazványaival: egy egész világ. Roppant torzó ez a feljegyzéstömeg, amely alig 
másfél évtized idegölő, lázasan sokoldalú munkájának terméke. Shakespearei 
drámatervek, ahol az őrjöngő hősök a megőrüléstől rettegő költő egy-egy 
szörnyű pillanatát tükrözik, hatalmas epikus alkotások, amelyek az egész em
beriség történetét gyúrják gigantikus egységbe és megkezdett, félbenhagyott. 
agyonjavított költemények. Van Eminescu-vers, amelyet a költő húszszor is 
átdolgozott. Aki valaha ebbe a variánstömegbe, évek önfeláldozó munkájával, 
beleássa magát, talán közelebb kerül a költői alkotóművészet titkaihoz s meg
látja azt is, hogy ez az intuitív írásművészet, ez a tökéletes harmóniára való 
törekvés Eminescunak legbensőbb sajátja, amelyhez az előző fejlődésből jó
formán semmit sem kapott. Elődei, Alexandrescu Gergely, Alexandri Vazul 
és őközölte a távolság akkora, hogy ezt az űrt soha semmiféle irodalomtörténeti 
szintézis nem hidalhatja át.

Eminescunak legjellemzőbb alkotása a tündéden szép »Esti csillag«, amelyet 
magyarul a nagy írónőnek, Berde Máriának konzseniális fordításában élvez
hetünk. E vers megismerésével nagy kötelességünknek teszünk eleget mi magya-
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rok, hiszen Eminescu a mi költőnk is, Kőzépeurópa költője, annál is inkább, 
mert első verse 1866-ban Budapesten jelent meg, a Vulcan József szerkesztette 
»Família«-ban. Az is megjegyzendő, hogy ifjúkori vándorlásaiban Eminescu sem 
maradt egészen idegen a magyar kultúrától. Erdélyi tárgyú regényének, az 
»Elhagyott szellem«-nek első fogalmazásában magyar nevek szerepelnek s ifjú 
éveiben legjobb barátai egyike a bihari származású Badescu, ki a 60-as évek 
végén a Kárpátokon túl Petőfi »őrült«-jének román fordításával aratott zajos 
sikereket. Húszéves korában Eminescu javítja át Slavici-nák, az aradkörnyéki 
kiváló elbeszélőnek a magyar irodalomról szóló tanulmányát, amelyet a legjobb 
iasi-i folyóirat közöl. Az sem érdektelen, hogy, amint a legújabb kutatások ki
mutatták, Eminescu Argyirus históriája, illetve annak Barac-féle átdolgozása alap
ján akarta a román nemzeti eposzt megteremteni. Egyik legutolsó versének 
alapötlete, amint régen észrevették, egy századvégi magyar műdalból származik, 
amelyet talán valamelyik magyarul tudó betegtársa énekelt neki.

E. konkrét kapcsolatokon túl Eminescu szellemi rokonságban áll roman
tikánk 'legnagyobb alakjaival. Első levelének mély filozófiája élénken emlékeztet 
Vörösmarty Csongor és Tündéjére, epikus terve, a világtörténelmi képsorozatot 
felölelő »Memento Mori« Madáchhoz. áll közel s egyes verseinek keserű ki
ábrándultsága, látszólagos hidegségbe menekülő forró érzelme Vajda Jánosnak, 
a Mont-Blanc-embernek lelki világával rokon.

Az »Esti csillag«' forrása egy havasalföldi népmese, amelyet Eminescu — ez 
is jellemző! —■- egy német útleírásban olvasott. Tősgyökeres népi talajból sarjadt 
tehát e.gyönyörű költemény, amely az igazi nagy Szellemnek', a felsőbb régiókba 
emelkedő Hyperionnak, halálos egyedülmaradását példázza. Filozófiai értelmezésé
ről ma is vitáznak a román irodalomtörténet művelői, de számunkra elég, amit 
e versről; annak igazi lényegéről maga a költő vallott:

. >A zseni nem hal meg, mert neve megóvja a feledéstől, de ennek ára az, 
hogy sem a földön mást nem tehet boldoggá, sem iriagá boldog nem lehet 
Nincs halála, de boldogsága sincs«. - Gáldi László

NAUWELAERTS: L.: HARC A PETRÓ
LEUMÉRT
(Ford. Borosnyai Károly; a függelé

ket írta Varga József dr. A Kir■ Magy. 
Természettud. Társ kiadása, 344 oldal, 
44 képpel és 1 térképpel.) A világtörté
nelem eddigi három legnagyobb nyers
anyag-drámája — a gyarmatokért, az 
aranyért és a* szénért való küzdelem — 
úgy méreteiben, mint főképp eszközei
ben messzi eltörpül a modern kor épo- 
szi harca mellett, amely a petróleumért 
folyik immár hét évtizedje s amely főd
ként a világháború második fele óta 
éleződött ki páratlan mérvben. Amíg 
ugyanis azelőtt az amerikai Standard- 
Oil — Rockefeller vállalata —- meglehe
tősen komoly rivális nélkül uralkodott 
a kőolajpiacon, addig 1916 óta mind 
hatalmasabból tör előre a Henry Deter- 
ding által naggyá fejlesztett, eredetileg 
hollandus, de ma már majdnem kizá
róan angol kézben lévő Shell (Royal 
Dutch), amely a petróleum terén is sze
retne arra a hegemóniára jutni, ame

lyet a gyarmatpolitika terén Anglia min
den kétségen felül elért. S ez idő óta — 
úgy mondhatni — nincs a világ legtávo
labbi zugában, Keletázsiában, Délameri- 
kában, Afrikában (Abesszíniában is!) 
olyan társadalmi nyugtalanság vagy ki
mondott háború, amely mögött ne a két 
versengő vállalat aknamunkáját kellene 
keresnünk. Mint ahogy az autarchikus 
és a .demokratikus birodalmak közötti 
nagy feszültség, amely ma már három 
világrész békéjét fenyegeti, ugyancsak 
végső eredményben a petróleumfogyasz
tók megszerzéséért való harcot jelenti. 
Fölöttébb aktuális tehát a Term. Tud. 
Társulatnak ez a kiadványa, amely ko
moly szakértő tollából fejtegeti a pet
róleum vüágjelenlőségét és a körülötte 
folyó háborúságokat. A magyar függe
lék ezenkívül kitűnő bevezetést nyújt 
a kőolaj körül létező technikai kérdé
sekbe, valamint a kőolajkutatások és a 
mesterséges benzin-termelés magyaror
szági helyzetébe is.
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CHARLES PLISNIER:
AZ ELSŐ IDEGEN NEMZETISÉGŰ G O NCO URT-DIJAS

Brüsszeli levél

A legutóbbi Goncourt-díj kiosz'ása 
végre rehabilitálta a belgá'.at és főkép 
Plisnier urat szemé i] szerint, aki már 
tavalg is első helyezettje volt e magas 
erkölcsi értékű irodalmi díjnak — ami 
az anyagiakat Heti, se nem szoroz, se 
nem oszt, minthogy összesen 5 000 frank 
— 5 csak azért nem jutott hozzá, mert 
belga á lampolgár. A sértést annakidején 
görbe szemmel nézték a belgák, az u. n- 
»szegény rokonoké, és alaposan kifakad
tak a franciák eben: szemükre vetet.ék, 
hogy a háborúban jó volt a belga vér, 
s most a belga to l nem üti meg a mér
téket; úgy mondták, no ezt megjegyez
zük m gunknak. Most azután, örömmel 
fogadták a hírt, hogy a F a u x  P a s s e 
p o r t s  című új munkája, amely jú
niusban jelent meg, végre megnyerte a 
magas akadémia tetszé ét, lega.ább is öt 
szavazat erejéig, hármat ugyanis Jean 
de La Varende kapott a N e z d e c u i r 
regényéért, egyet Jean Launay és még 
egy szavazatot Lescure.

Ez alka ómból nem lehet egy érdekes 
dokumentumot elhallgatnom; Plisnier 
három héttel ezelőtt felkeresett, hogy 
megbeszéljük a »Faux Passeports« eset
leges magyarra forditá át s ekkor hősz- 
szabb ideig beszélgettünk. P isnier, szo
kása szerint, bejelentés né kül érkezeti 
egyenesen Párisból óriási kocsiján, s 
kedves közvetlenséggel azonnal »beáll/« 
kisegítő házi munkásnak, am nt látta, 
hogy nagytakarításról van szó; s mini- 
hogy »imádja« a házimunkát, nem ta
gadhattam meg tőle az é. vezetet, hogy 
ne adjak hamarjában portörlőt a ke
zébe. Takarítás közben nevetve mondta 
el, hogy a »Mariages«-zsal végigházalta 
majd az ö s s z e s  f r a n c i a  k i a d ó 
kat ,  a k i k  k ö z ü l  e g y e t  s e m  t a- 
1 ál t ,  a k i  k é z i r a t á t  m é l t á n y o l 
ta vo l na .  »Rendkívül síjnál.ák« és a 
híres, nagy kiadók mind v i s s z a a d t á k  
a v a s k o s  p a k s a m é t á t ,  amelyen 
hosszú négy éven keresztül do gozott. 
Mai időkben ritka jelenség az ilyen 
gondosan megírt munka, amelynek nem 
csak tart..Ima, hanem szerkezete és for
mája is átütő erejű; de ezt úgy Iá szik 
a k i a d ó k  n e m  v e t t é k  é s z r e .  —

Végül is — vallja Plisnier — egy egé
szen kezdő kiadó: »Correa« á t v e t t e  a 
k é z i r a t o t  s most szenzációsan m g- 
aagyilja a céget a »Manages« után, m nt- 
hogy eddig c s a k  F r á n c  i a o r s z á g -  
b a n 50.000 p é l d á n y t  a d o t t  cl 
be l ő l e .  Közben már l fordították majd 
minden európai nyelvre s agatöbb,ami
dőn svédre fordítót á'c, Plisnier zavarba 
jött, minthogy a fordi ás jogát val ki
nek már kiadta, anélkül, hogy sejtette 
volna Correa terveit s a már folyamat
ban lévő munkát. így aztán, kénytelen 
volt svéd ismerősétől restelkedve bo
csánatot kérni. — Említettem neki, hogy 
B ár d F e r e n c  b u d a p e s t i  k i a d ó  
szintén hozza magyar ford.tá át. A ren
geteg munka az utóbbi időben alaposan 
lefogyasztotta; már nem oyan mackó- 
külsejű, mint legutóbb s egyúttal abba
hagyta ügyvédi irodáját is. Pár s kör
nyékére költözött s egyszersmind fix 
állást is vállalt, amennyiben a belga 
turisztikai ügyeket intézi Franciaország
ban.

A »Faux Passeports« című könyvé
ben, — múlt júniusban jelent m g  — 
mint ismeretes, öt-hat elbeszé ésben örö
kítette meg a kommunista » m i l i t a n t  - 
ok jeleseinek ételét, bár minden alka
lommal kiemelte, hegy nem olyan köz
ismert egyénekről van szó, mint pé dávl 
a »La P a s s i o na r i a«, akinek tör
ténetét majd mindenki felismerni véli 
egy spanyol gazdag lány elbeszélésében, 
aki munkáshoz megy feleségül, hogy 
bebizonyítsa kommunista érzelm it más
képpen is, mint a genfi nagygyűlések 
alkalmával tartott szónoklatokkal-

Maga Plisnier egyetemi hallgató ko
rában szintén résztvetl a genfi kon
gresszusokon és t í z  é v e n  át  a k o m 
má  n is t a p á r t  hive volt, egyike a 
legfanatikusabb híveinek; ebben a köny
vében azonban félreérthetetlenül b ú 
c s ú z i k  a párttól, a politikai élettől, 
s még hozzá örökre. Nem akar többé 
másról hallani, mint az irodalomról, 
első szerelméről. Egészen fiatal korában 
ugyanis egy tucat verseskönyve is je
lent meg Brüsszelben, s most otthagyott 
ügyvédi irodát, politikai é.etct: minden

16



kapcsolatot megszüntetett a múltjával 
s már csak írni akar s a kertjét művelni, 
mert — szerinte — a szel emi munkát 
fizikai munkával ke l egyensúlyozni, 
hegy az ember feltétlenül meg ne bolon
duljon.

Sajnálom, hogy nem fogadtunk a 
Goncourt-díj dolgában; én ugyanis ha
tározottan megjósoltam pár hete, hogy 
feltétlenül ö kapja, de nem hitte el ne
kem; így most bosszúból éjnek idején 
felsürgönyöztem, hogy gratu á jak neki. 
Ahogy ismerem, ő hal óta meg legutol
jáira, amikor már mindenki olvasta az 
újságban és külfö dön is tudták■ Való
színűleg még aznap reggel beült kocsi
jába, hogy hajdonfőtt (még soha sem 
láttam kalapot a fején) végigszáguldja 
az országutakat • néhány szendviccsel a 
kabátja zsebében s csak késő este került 
haza.

Talán a sürgönyökből tudja meg, hogy 
ő az első ideg n nemze iségű Goncourt- 
díjas, s neki köszönhetik majd a többi 
francia nyelven író r gényírók, ha a jö
vőben pályájukba belekalkulálhatják a 
Goncourt-díj eshetőségét is.

Végre megtört a jég és a sokat vita
tott kérdés most már eldo t, hogy t■ i. 
megkaphatja-e a díjat más nemzetiségű, 
de francia kifejezesd író így most be
kapcsolódik a díj a francia-Svá:c, Bel
gium, Kanada francianyelvű íróinak vá
gyaiba és valószínűleg az első prece- 
aenst több is fogja követni, mert Bel
giumban edzett jrlss írógárda hegyezi 
már a tol át és minden pillanatban 
kész a barátságos mérkőzésre a fran
cia »gazdag rokonnal«.

Kovács Margit

L E V É L  A S Z E R K E S Z T Ő H Ö Z

Kedves Szerkesztő Ur!
Nagyon kérem a Literaturát, hogy te

gyen már valamit a hosszú magánhang
zók érdekében, mert ha a hosszú magdn- 
hargzók elsikkasztása, megröv dítésc igy 
halad tovább, akkor rövidtsen a ma
gyar nyelv egy szép színével lesz sze
gényebb!

Kezdődik a dolog az írógépeknél. Az 
írógépek külfö dön gyártódnak és nyil
ván ezért nem ismerik a hosszú ma
gánhangzókat. Igaz, Pesten egy-két be
tűt álszerelnek az írógépeken a ma
gyar nyelv kívánságain .k megfelelően, 
de már a hosszú í-nek, meg a hosz- 
szú 6-nek, hosszú ú-nak l. gtöbbször 
nem jut billentyű. Az írás nyomán p d g 
lassan a kiejtésben is mi grövidü n.k a 
hosszú í-ik, ú-k és ő-k.

Egy-egy írás egészen érthetetlenné 
Torzul a hosszú magánhangzók híján, 
így a múltkor olvastam egy tiszán
túli útleírást, ahol az író a vidék táj- 
nyelvét is szemléltetni akarta. Po c s í k -  
s á g — mondja a leírásban a debre
ceni cívis és persze ez is rövid i-vel 
volt nyomtatva. A törzsökös pesti biz
tosan rövid i-vel o'vasta is és meg nem 
értette. D e h á t  h o n n á  n i s le h e  t e t t  
v o l n a  h o s s z ú  í - v e i  n y o m t a t n i ,  
a m: i k o r u n y o m d á n a k  s o k s z o r  
j! i nc s  i s h os s  z ú í b e t ű  j e.

Hogy mennyit ferdít a szavakon a

hosszéi magánhangzók elsikkasztása.
arra íme egy példa: Az A földön gya
kori ez a családnév: Cs í k os .  Ha mái 
most volume yik Csíkos elkerül a ha
zai tájról, mondjuk P< síre vetődik, vagy 
a Dunántúlra, ahol ez a név nem isme
retes, akkor számtalan hatósági jelent
kezésen, beikt itáson, okmány kL dá on, 
másolatokon keresztül, előbb-utóbb azon 
veszi észre megát, hogy nem Csíkos ő 
már, hanem Csikós.

A Magyar Államvasulal is megkér
ném arra, hogy ne fordítsa ki a hely
ségek neveit eredeti formájukból. Bu
dapesten mindenki azt hiszi, hogy a 
MÁV halárál omása a román határ felé 
Lökösháza. Pedig az nem Lökösháza, 
hanem Lökösháza, tes ék csak elmenni 
oda Békés- és Csanádvár megyék sar
kára és meghal gatni, hogy ott hely
ben hogyan ejtik ki ezt a helységnevet. 
De már a MÁV különböző fe.iratéi::ak 
és jelzőtábláinak készítői nem voltak 
figyelemmel erre a hosszú ő-rc és ezért 
nug-j Issünkért köztudatba a hegt i n  
hangsúlyú elnevezés. A fényezőknek; 
mázolóknak, címfestőknek bizonyára 
nincs is hosszú ékezetes betűsablón- 
jnk.

Tegyen már valamit Szerkesztő úr 
nyelvünknek ezért a szép színfo tjáért.

(Kecskemét) Tiszt lő híve-
Szuly Elemér
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ALMÁSY LÁSZLÓ: SUHANÓ
SZÁRNYAK
(Ifjúsági regény. Franklin-kiadás. Szi

geti Imre rajzaival. 169 oldal.) Sikló
repüléssel foglalkozó diák-cserkészeknek 
a » Cuore« stílusában megíró tt regénye 
ez. Hősies önfeláldozásukkal Sikerül egy 
völgy népét megmenteniük,- amelyet a- 
felrobbant duzzasztó-gát vize fenyeget 
végpusztulással. Ügyes propagandaírás a 
molormentes repülés népszerűsítésére, 
nagyobb diákok számára.

BÓKAY JÁNOS: KAROSSZÉK
(Singer és Wolfner kiadása. Uj Idők 

Könyvtára. 223 oldal.) Egy antik fara
gott karosszék körül pereg le a friss
ütemű, kedves történet, amelynek két 
férfi és egy asszony a főhősei. Az asz- 
szonyka nagyanyja régi karosszékére 
akar árverezni a »vagyonmentő« árve
résen, de konok versenytársra akad egy 
fiatalember személyében, aki el is kapa
rintja orra elől a családi klenódiumot. 
De csak azért teszi, hogy ezen a módon 
megismerkedhessék a szépasszonnyal, 
akit az uccán látott meg és akit hir
telen szeszélyből, kalandvágyból elkísért 
az árverésre. Sok vidám harc után végül 
az övé is lesz az asszony, aki a karos
szék miatt úgy összevész az urával, 
hogy elválik tőle és feleségül megy a 
karosszék gazdájához. — A bájos re
gény filmváltozatban is sikert aratná.

NYÍRÓ JÓZSEF: A SIBÓI BÖLÉNY
(Rémi-kiadás. 166 és 124- olda'.) Mo

dern Jókai-regény ez. Dusán buggyanó, 
színesen lombosodó mese, heroikus, re
gényes figurákkal. Hozzá Nyirő József

páratlanul gazdag, gyönyörű nyelvezete, 
amelynek egy-egy mondatánál meg kell 
állnunk, újra meg újra elolvasnunk, 
olyan szivet simogató a muzsikája, olyan 
frappáns a kép, a hasonlat, amit rajzol 
vele. Két férfi és- két női figura áll 
szemben egymással. Wesselényi' csupa 
indulat, érzés, szenvedé y. 'Forrongó, örö
kösen kitörésre kész, gyakran lé le .me
te sen kilobbanó vulkán. József c áizár 
a kristályosán tiszta és hideg intellek
tus. A fölényes, nagyszerű szellem. A 
két emberben Kelet és Nyugat áll egy
mással szemközt.' Me-lettűk a két nő: 
Wesselényi felesége, Cserey Heléna a 
tökéletes ideál, a szent asszony és Jó
zsef császár asszonya, Nemes Zsuzsa, 
a démoni nő, az észtveszejtő gyönyörű 
boszorkány. Angyal és ördög. Jókai- 
figurák. A meLékalakok közt megrázó 
az önmagát megvakitó, bölcs prédiká
tor és a kedélyes, kedves Wesselényi 
Farkas figurája. Valamennyien testvé
rei a nagy romantikus mesemondó kép
zeletének vi ágából való alakoknak. Mint 
a gyermek, oly igézetten figyel az ol
vasó a mesére, de amikor letette a 
könyvet, nem az az érzése, hogy törté
nelmi regényt, tehát valóságot kapott 
volt. Ehhez a figurák túlságosan köl
tőiek. Wesselényinek csak szíve van, 
amely örökké háborgó indulatok szín
helye. József viszont nem más, mint 
egy grandiózus agyvelő, nagyszerű gon
dolatokkal. Az élő ember sokfélesége 
hiányzik belőlük. A drámai jelene ek is 
színpadi hatásúak. Túlméretezettek, meg
konstruáltak, beállítottak. Magukkal ra
gadnak a történés pillanatában, mint a 
remekül, gazdagon rendezett színpadi 
kép, de nincs életszaguk. Élvezetes, gyö
nyörű mesét írt felnőttek .számára 
Nyirő József ebben a könyvében, de



nem a valóságot adta. Valóság, meg
rázó valóság és igazság vaja azonban 
József császár tisztánláló, kemény sza
vaiban, amelyekkel az erdélyi magyar 
urauat ostorozza és megrendítő tragédia, 
ahogyan ennek a nagyszerű nyugati 
szellemnek nagvotakarása összeomlik a 
megnemértésen. A császár szomorúan 
látja, hogy »a Kárpátok hegy koszorúja 
alatt vakok dalolnak és álmokat haj- 
hásznak, amikor világok készülnek ösz- 
szeroppanni fölöttük Elgondolni is ret
tenetes, — mondja, hogy egy nemzet
és ország sorsát délibábok szabják meg, 
fantomok uralkodjanak. Az éhségből, 
könnyből, szenvedésből poézist csinál
nak ahelyett, hogy hideg aggyal meg
szüntetnék...« ü ezt akarta. Úgy érezte 
alkotmányosdik helyett új világot te

remtett, a nép anyagi és szellemi fejlő
désének utat nyitott, a baromból embert 
csinált, az uj társadalom fokozatos fej
lődését az egyenlőség felé előkészítette . 
De nem volt pszichológus, ezért nem 
tudta mindezt a magyaroknak olyan 
formában átnyújtani, ahogy azok elfo
gadhatták volna. Ezt a lélektani szem
benállást, Kelet és Nyugat ősi ellentétét 
brilliánsan kihozta az író.

PÁPA ItELLI: A NAP BENÉZETT AZ
ABLAKON
(Mesék. Rajzolta' Kiss Géza. a dalok 

szerzője Justus György. Cserépfalui ki
adása. Iíungária-nyomda. 57 lap.) Peti, 
Panni, a kél ikergyerek és barátjuk, a 
Síp kutya, elindulnak állatkertet nézni. 
S az állatok, a minden gyerek lelkében 
benne élő naiv asszizi Szent esetének 
példájára, megszólalnak s mesélnek tá
voli hazájukról, onnan elszakadásuk
ról. Mesélnek egyszerű kis hangulato
kat, pici bánatokat, örömöket. S a nap
sugár benéz az ablakon. .. Puha bá- 
josságú mesekönyv ez, finom .kis da

locskákkal, nyomásban, rajzokban is 
mestermunka.

RUSZKABÁNYAI ELEMÉR: MÉGIS
ÉLEK
(Regény. Délmagyarország-kiadás. 528 

oldal.) Azokról, akiknek életét elron
tották és tönkretették a háborús és a 
háborút követő évek, sok nagyszerű, 
dokurnenláris erejű regényt olvastunk 
már. De ezek a regényhősök csaknem 
kivétel nélkül inlellektüellek voltak. 
Soha, soha egyetlen sor nem idézte

azoknak a sorsát, soha egyetlen novel- 
lácska nem mondta el, mi lett azok
kal, akiket ilyen háborús idők elé ne
veltek, mi lett azokkal, akik katonának 
készültek, s mire katonák lehettek volna 
igazán, romok felett és egy tőlük tel
jesen idegen világban nézhettek csak 
szét tehetetlenül és értetlenül. Udvari 
Eleket, a Mégis élek hősét 1914 őszén 
íratják be a katonaiskolába. Mire el
végzi, már nem hordhatja a hadnagyi 
csillagot, nincs már hadsereg és nincs 
már Magyarország. Szülővárosát, a 
plasztikus színekkel, felismerhetően 
megfestett délmagyar várost idegenek 
lakják, szerelmében súlyosan csalódott. 
Úgy érzi, nincs más választása, mint 
nekivágni a világnak. Belép az idegen
légióba. Sok szenvedés árán, de ép bőr
rel ússza meg ezt a kalandot is és 
megbékélten indul vissza Magyaror
szágba. A főhős, Udvari Elek, bár ka
tonának készül, alapjában véve nem 
katonalélek. Az ember, a gondolkodó, 
a meditáló. az érző és a tulajdon in
dulatait számonlartó ember mindig 
fölébenő benne a gyűlöletes emlékű 
svarcgelb idők kaszárnyabábjainak. 
Nőkhöz különösen hajlandó. (Hét-nyolc 
futó szerelem, kisebb kaland és még 
rövidebb ölelés történetét mondja el 
vele kapcsolatban a regény, de végre 
az »Igazit« megtalált szerelmében áll
hatatos és ezen a ponton igen finoman 
győz meg róla az író, hogy az idegen
légióba sem az aktiválatlan katona-vá
gyak viszik ki, hanem a kesergő sze
relem.)

Az összeomlásnak, az összeomlás gyö
kereinek megmutatása, a frontmögötli 
élet feleven képe, Abd El Krim hősi 
szabadságharcának valósággal szemtanút 
sejttető megjelenítése teszik rendkívül 
olvasmányossá ezt a gyönyörű, zamatos 
magyar nyelven megírt könyvet, amely
nek — ha hibákról egyáltalában beszél
hetünk— két kissé zavgró hibája van. 
Az egyik az, hogy Udvari Elek kadét- 
iskolai évei alatt kissé hanyagul bá
nik az író az idővel. A négy év vala
hogy összefolyik és a katonaiskola éle
iének sok biztosan várt részletével ma
rad adós A másik: a regény hősei 
valahogy vontatott rendben lépnek szín
re. De ez csak afféle kritikus-akadé
koskodás. A beszámoló írója mindvégig 
szívesen és könnyedén feledkezett meg 
a »mesterségről«, mindvégig szívesen
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hevert el a könyvben s vetette oda 
magát az események áramának.

(Ifj. Vajda János')

CS. SZABÓ LÁSZLÓ: LEVELEK A
SZÁMŰZETÉSBŐL
(»Kultúra és Tudomány«, Franklin- 

kiadás. 205 oldal.) Nem tudom, az ol
vasóik közül valaki is tudalosította-e 
már valaha önmagában a „száműzetés“ 
szót? Tudja-e róla, hogy annak semmi 
köze a „szám“-hoz, ellenben hogy a 
„száj“-jal függ össze, abból van eltor
zítva; mert az eredetije úgy hangzott, 
hogy „szájon-ki-vetés“, rövídebben „szán- 
ki-vetés“, vagyis elátkozás (anathema). 
S a szónak ebben az eredeti, ősi értel
mében szörnyen igaz ez a könyv mind- 
annyiónkra, akik 1914 óta a gondolat
nak elátkozottjai vagyunk: el nem mon
dott, mert belénk fojtott igazságok bűn
tudatos hordozói, a lélekszabadság vilá
gának elátkozott száműzöttjei. Tomboló, 
materiális hatalmak elűztek bennünket 
a szépség, az emberiesség világából, ki a 
ridegségbe, a meg-nem-értések és az erő
szaktevések pusztaságába. S közel egy 
emberöltő óta még csak a tiltakozás jo
gát is elvették tőlünk, valósággal elfelejl- 
tették velünk, hogy a gondolat szabad 
is lehet, sőt hogy ez az egyetlen útja 
az emberibb iembemek! Cs. Szbó László 

aki pedig koránál fogva aligha em
lékezhetik azokra az idillikus időkre, 
amikor az író úgy nagyjából mégis csak 
elmondhatta azt, ami a begyében volt 
— irtózatosan érzi ezt az elnyomottsá- 
got, kívül és belül. „Az élet rég kijelölte 
a helyem, — írja, — minden erőmmel 
ama sötét, északi protestáns humaniz
must szolgálom, amelynek nagy csú
csai Erasmustól Rembrandton át Tho
mas Maimig buzditva sütnek rám. De 
tudomásul vettem, hogy a magyar látó
határon belül is van egy valóság, a való
ság összes erkölcsi parancsával. Ez a 
magyar szegénység“. Kifelé tehát az em
beriesség, befelé az emberségesség pa
rancsszava. S mivel ennek a kettős pa
rancsnak ma nincs módjában minden 
erejével, szívével-lelkével szolgálnia, mert 
tiltó paragrafusok, politikai és társa
dalom-osztálybeli határcövekek bénítják 
az író szabad szárnyalását, — azért érzi 
magát száműzöttnek, elátkozottnak. 
Ámde megmondja az író azt is, hogy 
hogyan gondolja ezeknek a kölöncöknek 
lefürészelését. hogyan képzeli el a világ

nak legalább abban a kis szegmentumá
ban, amely itt a Duna körül fűződik 
megszámolatlan évezredek óta, a jobb, 
nyugodalmasabb, emberibb életet. „Az 
új eszme, amely a dunai népek sorsát 
századunk második felében előrelátható
lag eldönti, már nem lesz historizáló, 
történelmi tudat helyett inkább arra a 
népi tudatra támaszkodik, amelynek so
hasem voltak heroikus mintái s a mely
ben megkerülte a politikai és nemzeti
ségi határokat. A magyar és cseh közép
osztály-eszme egy misztikus történelmi 
harc: Ormuzd és Ahrimán párbaja köré 
kristályosult; a népismeret ellenben — 
amely az új eszmét egyetemes nemzeti 
nyomorúságunk feltárásával tömegösz 
(önné sugározza szét — a történelem vé
res kérge alól fölfedi a dunai közössé
get. És ez a humanizmus sokkal mé
lyebb lesz, mint a renaissance-kori So- 
dalitas Litteraria vértelen irodalmisága 
volt“. És Cs. Szabó Lászlóban ezenfe
lül meg van az a páratlanul becsületes 
önismeret is, amely az új eszme dicsősé
gét visszahárítja egy korábbi nemze
dékre: „Büszkék lehetünk rá, hogy a 
dunai önérzet első szavát ismét magya
rok mondták ki: Ady a holtak élén. Bar
tók és Kodály az élők között“. Ez az 
új közösségi eszme hajtja a szerzőt kö
rül a volt-országban, az új határokon 
túl is — száműzöttségből száműzöttségbc 
— s mint Noé bárkájának békegalambja 
keresi a nagy áradat után a darabka 
szikkadó földet, ahol magvetését elejt
heti, ahol megtermékenyülés után só- 
várgó lélekföld várja a Jövendőnek bol
dogabb evangéliumát. Cs. Szabó László
nak ez a könyve, ha jól sejtjük, vissza- 
hivatkozni-való írása lesz egy egészsége
sebb, igazabb magyar nemzedéknek.

ROE, \TNGIE E.: AZ ŐSI CSODA
(Fordította: Kovácsáé Páll Rózsa 

Palladis Fé’pengős regények. 158 oldal.) . 
Újszerű ebben a vadnyugati történetben, 
hogy nem két férfi áll szemben egymás-. 
sal a történet során, hanem — a szo
kástól eltérően — két nő méri össze 
egymással az erejét. Természetesen 
mindez nem történhetik meg férfisegíl- 
ség nélkül. A gonosz asszony, aki szer
vezett rablóbanda feje, végülis persze 
elbukik a harcban, amelyből diadalma
san kerül ki az Istenben hivő, derék, 
jólelkü fiatat leány, aki erős segítőtársá
ban utóbb élettársra is talál.
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hódsága — éspedig t ü n t e t ő é n  ki
hangsúlyozott szabadsága — olyan nem
zeti érdek, amely minden vitán felül áll.
A kormányzat kényelmi szempontjai, s 
egyes érdekcsoportok machinációi ezzel 
szemben el k e l l  törpüljenek, ha nem 
akarják, hogy az egész nemzet indig- 
nációja s az e g é s z  magyarság gyűlö
lete térítse észre azokat az adminisztra
tív tényezőket, amelyek az elmúlt évben 
sorozatos baklövésekkel támadtak az 

. egyetemes magyarság legerősebb fegy
vere, a szabad gondolat ellen. Mi ezt a 
kérdést annyira fontosnak véljük, hogy 
kívánatosnak tartanók, ha független par
lamenti vizsgálat tisztázná a felelőssé
get ezekért a súlyos elvétésekért. S 
nem gondolják-e az illetékesek, hogy 
végre idején való lenne a »szellemi bot- 
büntetést« — a politikai és sajtóvét- 
-ségekért államfogház helyett kiszabott 
börtönbüntetéseket — egyszer már 
kiirtani a magyar judikaturából? Olyan 
helytelen állásfoglalása ez az elmúlt 
l.ét évtized magyar igazságszolgáltatá
sának, amelyet mihamarább a feledés
nek kellene átadni, éppúgy mint a bot
büntetést! Nem gondolnak-e arra az il
letékesek, hogy a közönséges bűntet
tek elkövetőire valósággal glorifikáló- 
lag hat, ha egyforma börtönben bűn
hődhetnek a sajtóvétségek vagy politikai 
bűnök »tetteseivel«?!

*

»T í z  év  a m a g y a r  k u l t ú r a  
s z o l g á l a t á b a n «  címen Platz Ru
dolf, a Vajda János Társaság ügyvezető 
elnöke, instruktiv kimutatást tett közzé 
a Társaság 1926—1936 közötti működé
séről. Részletesen felsorakoztatja a je
lentés a tíz év előadóit a következő 
témakörök szerint: irodalom, az új Eu
rópa szellemi áramlatai, korunk vezető 
elméi, a színház problémái, modern or
vosi lélektan, új magyar líra, a magyar 
líra három nemzedéke, Vajda János, 
művészet, zene, néprajz, a kiegyezéskori 
Budapest, különféle előadások. Felso
rolja továbbá a közreműködött szavalók 
és zenei interpretálók neveit is, továbbá 
az egyesület tisztikarának s tiszteleti, 
meghívott és rendes tagjainak névsorát.
»A Vajda János-társaság dacos válaszul 
alakult Akkor indult, amikor néhai. 
Berzeviczy Albert vezetése alatt a »hi
vatalos irodalom« jobb- és baloldalra 
oszlottá a magyar irodalmat; magya

roknak, azaz keleti örökséget hordozók

nak és nemzetietlen nyugatosoknak osz
tályozta az írókat. Erre felelt a Vajda 
János-társaság. Hirdette, hogy a magyar
ság és európaiság nem ellentétes fogal
mak. Vajda János életművének felmuta
tása volt a példa: jó magyar volt és 
jó európai«. Ezekkel a pregnáns szavak
kal indokolja a jelentés előszavd a Tár
saság létjogosultságát a meginduláskor 
Az előttünk fekvő jelentés pedig, amely
nél gazdagabb anyagot aligha mutathat 
fel magyar irodalmi társaság, most, a 
tíz év leteltével indokolja a Társaság 
szükséges voltát, kulturális hivatottsá- 
gát és döntő szerepét a magyar szel
lemi életben.

*
A L i t e r  at  ur a  ál  t a l k e z d e m é 

n y e z e t t  k ö n y v n a p  Amerikában is 
hódít, éspedig természetesen — amerikai 
méretekben. Augusta Markowitz, a new- 
yorki közkönyvtár őre, küldötte be ne
künk a T h e  N e w - Y o r k  T i m e s  
által november 5—21. között az ottani 
Rockefeller Center épületének 38. és 39 
emeletén rendezett »nemzeti könyv
vásár« programját. A vásár naponta 
11-től 22 óráig volt nyitva, naponta 5— 
10 neves előadó beszélt ilyesfajta téma
körökből: »Amerika itthon és külföl
dön«, »Könnyű versek délutánja«, »Röp
tében a világ körül«, »Egy este a kri
tikusok között«, »Az ember és az ö 
világmindensége«, »Kertek és kerté
szek«, »A könyvek és az egyetem«, »A 
könyvek és a vallásos élet«, »Egy szem- 
villantás a közügyekre«, »Fel a szín
padi kortinával«, »Egy este a poéták 
társaságában«, »Gyerekkönyvek«, »Egy 
délután a művészet körében«, »Az or
vostudománytól a természettudományig 
és vissza«. A könyvvásár tartama alatt 
szakkiállítások is voltak: sajtótörténet, 
ritka könyvek, kiadók műhelyei, a 
könyvkészítés titkai, a hirdetés, »a bo
garak terme« (vadászatról, halászatról, 
bélyeggyűjtésről, régiséggyűjtésről s más
fajta időtöltésekről szóló könyvekkel), 
a newyorki közkönyvtár kiállítása, az 
otthonművészetre vonatkozó könyvek, 
gyerekkönyvek, a modern könyvkeres
kedés, »olvasó-klinika« (ahol a new
yorki egyetem mutatott be érdekes gé
pezeteket a gyors és lelkiismeretes ol
vasási metódusok ellenőrzéséről és ki- 
fejlesztéséről), grafika, kiadók elárusí- 
tási propagandáját ismertető kiállítás.

*
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ÉRTELEM A VILÁGTÖRTÉNELEM MÖGÖTT?

ORTEGA Y GASSET, JÓSÉ: A TÖME
GEK LÁZADÁSA
(Spanyolból fordította Puskás Lajos. 

Egyetemi Nyomda kiadása. 221 oldal.) 
Egy negyedszázad óta hozzászokhattunk, 
hogy nincs bizonytalanabb mesterség, 
mint a jósláb: mindig minden másképp 
történik, semmint az ember gondolná. 
De abban talán nem nagyot tévedünk, 
ha azt állítjuk, bogy a mai Spanyolor
szág szóvivőiről — XIII. Alfonzról, Ca- 
balleróról, Francóról, meg a többiről — 
már rég megfelejtkezett az emberiség, 
amikor két mai (illetve: tegnapi) nagy 
gondolkodóját — Unamunót és Ortega 
y Gassetet — még mindig tisztelettel és 
egy összeomló világ ulolsó héroszainak 
kijáró kegyelettel fogják emlegetni: egy 
olyan világ romjai fölött, amely a nyers 
erőszaknál még mindig többre becsülte 
az eszme szépségeit s a diktatúra fegy
vereinél nagyobbra tartotta a meggyőzés 
szelid technikáját. Mert ilyen szelid hő
sök közé tartozik Ortega y Gasset, a 
madridi egyetem volt filozófia-profesz- 
szora, akit talán helyesen »a 20. szá
zad Carlyle-jének« nevezhetnénk. Szel
leme egy nagy spanyol katasztrófa tűz- 
fürdőjében acélozódott meg: az 1898-iki 
nagy spanyol-amerikai háborúban, amely 
egyszeriben felvillantotta a spanyol gon
dolkodók legjobbjaiban a mai spanyol- 
ság megkésett teatralitását. Nem vélet
len, hogy Unamuno is, meg Ortega y 
Gasset is szinte egy ütemben bukkan
tak rá a spanyol lélek donkisottizmu- 
sára, mélyen tragikus grotteszkségére, 
amely elmúlt korok fegyvertárából vett 
rozsdás fringiákkal akar az autók, tan
kok és repülőgépek korszakában vias
kodni. Ez a felismerés valóságos re- 
íormlázat válLoit ki belőlük és fiatal 
követőikből, egyetemi hallgatóikból. Nem 
rajtok, hanem a forradalmak ősi logi
káján múlott, hogy fejük fölött átcsa
pott a hullám s ma vértenger borítja 
hazájukat. Ez a tény azonban mitsem 
változtat igazságaikon, amelyek messzi 
túlhaladják szükebb hazájuk igazságait s 
egy egész megbotorult emberiségre egy
formán ráillcnek. Időtlen igazságok 
ezek, s ez okozza, hogy Ortega y Gas- 
selnek már 1929-ben irolt könyve, La

Rebellion de las Masas, ma is, sőt ta
lán ma még sokkal inkább aktuális, 
mint megírása időpontjában, mert hi
szen ma már bizonyítékok is szóla
llak akkori megismerései mellett. S ezek 
a bizonyítékok odacsúcsosodnak ki, hogy 
a háború után »a tömegek fellázadtak«, 
•Ibiibe kerekedtek az addig csupán ke
vesek számára hozzáférhető intellektu
ális elitnek. A maguk új életformáit tet
ték kötelezőivé a szellemi és á politikái 
életben egyaránt s ezzel valósággal gá
tat emeltek a szabad szellemi fejlődés 
elébe. Hogy ezek után merre is vezes
sen az európai szellemiség útja, erre a 
sorskérdésre keres a szerző könyve vá
laszt.

THIESS FRANK: CSUZIMA
(Egy tengeri háború regénye, Ford. 

Salgó Ernő. Aihenaeum-kiadás. 396 ol
dal. Ára 5.40 P) Csuzima egyike azok
nak a sötéten tündöklő neveknek, ame
lyekhez a világtörténelem legemlékezete
sebb eseményei fűződnek. E sziget mel
lett vívta meg az orosz—japán hábo
rúban a két ország hajóraja azt a ten
geri ütközetet, amely mind az egyik 
népnek jutott győzelem, mind a másikat 
ért vereség tekintetében legnagyobb az 
emberiség történetében. A csuzimai csata 
nemcsak egy háború sorsát döntötte el, 
hanem kezdetét jelentette a cári biroda
lom összeomlásának és a japán nagy
hatalom újjászületésének, amely azóta 
állandó tényező a világ sorsának alakí
tásában. Világtörténelmi esemény doku
mentuma az osztrák Frank Thiess 
könjrve és ugyanakkor a hősiesség, a fér
fias bátorság könyve. Főalakja Rozs- 
djesztvenszkij tengernagy, az orosz hajó
had parancsnoka, a katonai kötelesség- 
tudás és emberi teljesítőképesség min
taképe. Ez a nagy katona húszezer mér
földet tett meg egy rozzant hajórajjal — 
a világ legnagyobb tergeri útját, — ezer 
gátlással és zendüléssel megbirkózva 
ment előre, a megsemmisülés biztos tu
datában, csupán mert teljesíteni akarta 
a parancsot. E sokat gáncsolt, félre
értett férfiú új megvilágításban lép 
elénk a döbbenetes események kereté
ben ebből az izgalmas és rendkívüli 
könyvből.



H Ó K  F U R C S A  
É L E T E

MÁRIA, ADY ANYJA
Léda halóit már, Csinszka halolt, s most meghall »Édes« is. >Édes«: Ady 

Endre édesanyja, özvegy Ady Lőrincné, Pásztor Dánielnek, a néhai érmindszenti 
kálvinista lelkipásztornak leánya, Mária. Asszony, akin átviharzottak a legmélyebb 
fájdalmak s a legégetőbb örömök; a zseni anyja, akinek — éppen fia közel 
két évtized távlatából is izgalmas zsenije miatt — hatvan esztendeig ült »bizar 
kortyán az átok«, az átok, ami az áldással rokon, a kereszt, amit viselnie 
kelleti, mert fia zseni volt és ez a zseni egész lángoló életén át anyjához rögződött. 
Elválaszthatatlanabbul forrott anyjához Ady Endre, mint Lédához, vagy Csinsz
kához. Lédában és Csinszkában is az anyját kereste, s ha néha-néha megtalálta 
bennük, kirobbant belsejéből a kinzó, verstermő drámai konfliktus: szerelmesemben 
megtaláltam az anyámat, de szabad-e az anyámat így szeretnem? Ezért, mert 
minden szerelmében anyját szerette, ezért nem volt nyugodt órája a szerelemben, 
ezért vad összecsapás Ady minden násza, csupa »héja-nász , ami abban telje
sedik ki, hogy — »egymás hasába beletépünk, s lehullunk az őszi avaron.:.

Milyennek látta Ady Endre fiatal anyját? így írja meg:

Sötét haja szikrákat szúrt.
Dió-szeme lángban égett.
Csípője ringott, a büszke,
Kreol-arca vakított.
Szeme, vágya, eper-ajka,
Szive, csókja mindig könnyes.
Ilyen volt a legszebb asszony,
Az én fiatal anyám.

Költők az édesanyáról szoktak ilyen hangon írni? Szoktak írni az édesanya 
ringó csípőjéről és eperajkáról? Az Ady-regénv utolsó főhőse, Ady Lőrincné 
meghall, most már felelhetünk erre a kérdésre: nem. Ezeknek a soroknak hát
terében már ott kisért a súlyos probléma: a végzetes kapcsolat, amely a fiút 
anyjához fűzi. De Ady nem is eszmélt rá erre. A versben, s még sok' más 
versben is, a tudat mélyéről az ösztönök és elnyomott vágyak felderíttetlen 
barlangjából törtek elő ezek a versek, amelyeket Ady nem értett, nem tudta mi 
van bennük, mert nem akarta, nem merte tudni.

Mikor forrott össze ilyen elválaszthatatlanul anya és fia? Illetve, mikor forrott 
Ady Endre ilyen elválaszthatatlanul az anyjához? Abban a másodpercben, amikor 
»valami szent nagy éjszakán, vad. nászban megfogant az élet* (»$ azóta tart a 
nász örökké::), vagy akkor lettek eggyé, amikor elváltak — amikor Bandi meg
született. (Igen: Bandi, mert az anyjáról van szó, akinek Ady egész életében és 
halála után is a gyereke, a gyerek, Bandi maradt). A halhatatlan fiú végpercéig

21



hitte, hogy »ez az u.sszony csak azért jött, hogy szülje a legbizarabb, « leg
szomorúbb fiút«. És hitte, hogy ő kergette anyját korai vénségbe, talán azért, 
mert nem tudta megbocsátani az »Édesnek«, hogy megszülte őt és hogy bizarnak, 
szomorúnak szülte. És azt sem tudta megbocsátani, hogy volt egy asszony, aki 
»ráparancsolta az életet . (Ezért könyörgölt Lédának, a másik asszonynak, akiben 
az elsőt kereste: »Jöjj. parancsold rám a háláik Te, másik asszony«). De vannak 
órái, amikor hálás az anyjának azért, amiért az világrahozta őt. Ilyenkor nem 
ráparancsolta az életet«, hanem — »ő küldött csókkal az életbe«.

Állandóan kiütközik anyjával szemben ez az ambivalenciája. Egyszer ezt írja- 
»Nem jár tőle olyan távol senki, mint torz-élet ér el az ö szomorú fia . Másszor meg, 
nemcsak lelkileg, fizikailag is el szeretné tüntetni a kettőjük között tátongó távol
ságot. Csúcsáról, amikor ott betegen fekszik s felesége ápolja, táviratok özönével 
hívja maga mellé az anyját. Amikor az élete nagyon fáj, falura vágjuk, méhkasról 
álmodik, Érmindszenlet, anyja közelségét áhitja, Viszont, amikor Lédával boldog 
és megmutatja neki faluját, így jajdul fel:

Ez. itl a falu, uz én falum,
Innen jöttem és ide térek.
Mindszentnek hívják hasztalan.
Mert minden gonosz rajta van,
S itt, jaj álkos, forró az élet.

Miért átkos, miért forró Mindszenlen az élet és miért tér vissza oda? Mert 
olt van az anyja. Mária. És a férfikarok nemcsak Máriától Veronikáig iveinek, 
de Veronikától Máriáig is.

Kétségtelen, hogy verseiben Mária — az anyja. Egyrészt azért, meri Mária 
örök anyaszimbolum. Ady azért is választotta szívesen az anya szó helyettesítésére 
a Mária nevel, mert tudata lalt a Szűzmária kifejezést asszociálta, az anya 
szüzessége pedig kikapcsolja, nemlétezővé teszi az örök ellenfelet, a vetélvtársal, 
az apát. És azért is természetes a Mária név használata, — mert Ady anyját 
valóban Máriának hívták. Veronika pedig ('»Veronikám, asszonyom, Lédáin ) az 
első, a sorsdöntő lérfiszerelem. És a szerelemtől elernyedt órában ezt súgja 
Veronikának:

Én most álmodni akarok.

Kereszt előtt, Halál előtt most
Máriára emlékezem.
0 küldött csókkal az életbe . . .

Ki szült, s ki tanított a csókra?
< Asszony. S a halál hajnalán

Altass Lédám. Hadd álmodjam, hogy
Te vagy az anyám, az anyám.

És azután, keserű kiábrándulások után, egy másik Mária-vers
»Ma tudom, hogy csak Mária maradt.
Szivemet most már csak Mária lássa.

Ilyenkor, amikor teljes szivével az anyjához menekül, az anyjához fordul, 
kétségbeesetten érzi, hogy belső fékek visszatartják, Mária hozzáférhetetlen, meg
közelíthetetlen: »Mária nagy fehér jégtorony«. Mária azért megközelíthetetlen, 
mert szent, mert anya: »Mária a zászlóknak szent zászlója’. És ezért nem
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tehet mást — csak gondol Máriára: ha asszony ölélje hajtja »nagy, szomorú 
szatirfejét« — emlékezik. De örökké tudja, hogy Máriát, bár soha el nem 
érheti, örökké megtartja: ha meghal — »két asszony fogja észrevenni«, az egyik 
az édesanyja lesz, »a másik meg egy másik asszony-. Ugv mondja ezt: másik 
asszony«, félvállról, mintha ez nem is lenne fontos neki. A »másik asszony«, 
csak a vágyak realizálását szolgálja. A fontos — csak az »egyik«.

* * *

Ma már tudjuk, mindez mit je'ent. A freudi lélektan leleplezte az eml>eri lélek 
tudattalan rétegében rejlő Oedipus-komplexust. Tudjuk már azt is, hogy a tudat
alatti világ hajtóerői milyen motort jelentenek az alkotóművész számára. A maii 
pszichológia már tisztában van azzal, hogy az alkotás éppen a tudatalatti erők 
működésének eredménye. Ami a mindennapi embernek életkonfliktust okoz, a 
zseniből műalkotást vált ki. Igv történt ez Adynál is. A tudatalatti működés ismeri 
a cenzúra, a »felettes én< tilalmát és gátlásait. Ezért nem túri a ludat elnyomó 
erkölcsi ereje a tudatalatti vágyak realizációját. Nem realizálhat — tehát a mű
vészetbe menekül. Ady az élet minden síkján felmerülő problémáit, amelyekben 
összeütközött a tudat és a tudatalatti, a »szabad« és a »nem szabad«, művé
szeiében oldotta meg. Elsősorban így vezette le anya-komplexusát Művészete 
ezért — a felettes én kifejezője, tehát etikus művészet.

Viannak költeményei Ady Endrének, amelyekben közvetve fedezhetjük fel a 
komplexust. Anyai nagyapja kálvinista lelkipásztor \oU és ő — azonosította magát 
a születése előtt elhunyt Pásztor Dániellel. Megtudta, hogy a prédikátor egy 
alkalommal habozott, áttérjen-e a római katolikus vallásra. Azzal a gondolattal 
foglalkozott, hogy az áttérés után a klérus szolgálatába áll. Nem szánta el magát 
erre a lépésre, sőt később lelkiismeretfurdalások gyötörték, mert csaknem »Rómá
hoz állott«. Ady Endre sohasem akart katolikussá lenni, de vállalta öregapja 
lelkiismeretíurdaLásait, mert azonosította magát azzal a férfivel, aki anyját, 
nemzeti e :

Igéim bővek, zenyök, nagyok, .
Papoknak ivadéka vagyok.

Kálvin szirt-lelke játszott velem . . .

5 egyszer, életem csúnya fokán 
Pap akartam lenni Kalocsán.
Kómához állott, kicsiny hijja,
Prédikátorék pogány fia.

Ady mindig elsősorban anyja családjához tartozónak érezte magát.
Érmindszenten, a szülői házban, sokszor ütközött össze szangvinikus és kissé 

zsarnokoskodó apjával, mert az »bántja az Édest«. Pedig nem is bántotta, csak 
a hangos, erélyes Ady Lőrinc árnyékában félve hallgatott a költő anyja, a férfiak, 
Lőrinc és Bandi, heves vitáit hallgatva, tágranvitva nagy szemét, amely éppen 
olyan volt, mint a fiáé. Ilyenkor ez volt a szülői ház hangulata:

Anyám hangjában szomorúság,
Apám hangjában vad feledés.

Ady Lőrincné, az asszony, aki a költőt megszülte, aki boldog volt és szen
vedett vele, átélte az egész Ady-regényt. Megérte fia elmúlását, földi apoleozisát, 
a másik két nőalak, Léda és Csinszka, eltemetését. Most, az ő halálával, befeje
ződött az Ady-regény. Gosztonyi Lajos
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A L K O T Ó  É L E T E K

NAGY ANDOR: TAVASZ VARADON
(Regény a fiatal Ady Endre életé

ből. Epocha kiadása, Bpest. 316 o d-J.J 
Révész Béla és Ady Lajos emlékezései
ből meglehetősen ismerjük Ady kitelje
sedésének éveit, a pesti és párisi éveket. 
Teljességgel hiányzott azonban képünk 
a fiatal Ady nagyváradi korszakáról. 
Igaz, hogy ott megjelent cikkeit pár 
év előtt kötetben kiadták, ámde ha va
laha költőnél — Adynál százszorosán 
fontos az Írásai mögé látnunk, a zse
nit in stalu nascendi megfigyelnünk. S 
Ady esetében ez a korszak annál is 
fontosabb, merít a kilencszázas évek ele
jének Nagyváradja önmagában is kul
túrál mény. Ez a kőrösparti város, amely 
egyszer, a tizenkettedik-tizenharmadik 
században már középpontja volt az or
szág szellemi életének, most a huszadik 
század beköszöntőjén olyan tavaszt csi
holt ki magából, amely döntően hatott 
ki korunk egész szellemi életére. Ady 
mellett Biró Lajos, Nagy Endre, Somlyó 
Zoltán, Dutka Ákos, Juhász Gyula meg 
a »Holnaposok«, aztán a szociológusok 
egész dandára, élükön Somlyó Bódog
gal és Ágoston Péterrel, a csupa ötlet 
Várady Zsigmond — szóval olyan ve
zérkar tenyésztődétt itt ki pár év alatt, 
amely nélkül századunk első harmadá
nak magyar szellemi életét már el sem 
tudjuk gondolni. Furcsa keverék-élet 
volt ez: a megyei dzsentrinek és a 
kullurzsidóságnak valami egészen egye
dülálló amalgámja, amelyhez tán csak 
a múlt század elejének Berlinje hason
lítható, a zsidó női szóplelkek s a ke
resztény filozófusok, írók és arisztokra
ták csudálatos kommunjójával. Ezt a 
miliőt hihetetlen elevenséggel rajzolja 
meg *Nagy Andor: korképe valósággal 
úgy hat, mint Brandes ragyogó könyve 
a német romanticizmusról. S ebbe a 
háttérbe építi bele a borzashajú, bohém, 
borissza skribliiéxet és süldőpoétát, 
Adyt, aki még előtte van Párisnak és 
Lédának, aki még küzködik a megyei- 
ség1 és az örökkévalóság válaszútján, 
kis vidéki szerkesztőségek talmi-dicső
ségében fürdőzik, a Tiszák pártpolitikai 
kotyvadékaival bíbelődik s vastagon 
szürcsöli a füstös kávéházak kasszatró
nusain páváskodó bubos-frizurájú tün
dérek szájáról Erosz legendáit. Nagy 
Andor »regénynek« titulálja könyvét,

amely azonban sokkal több ennél: hi
teles dokumentáriuma egy lángész va
júdásának.
KOZOCSA SÁNDOR: JUHÁSZ GYULA

(Kny. az Irodalomtörténet-bői. 9 ol
dal). »Magányosabb, elzárkózóbb költője 
nem volt irodalmunknak«, ezzel az alap- 
tónussal jellemzi Kozocsa finomveretű 
emlékezésében a nagyváradi Holnaposok 
egykori harcosát, aki később Szegeden 
csakugyan a magányosság ködébe me
nekült. De — menekült. S ezt — érzé
sünk szerint — Kozocsa nem érzi fel 
kellő vehemenciával és tiltakozással a 
költő életében. Nem érzi ki Juhász hall
gatásaiból azt a belső emigrációt, amely 
itt közel két évtizedje legjobbjainkat el
némította vagy legföljebb arra kész
tette, hogy a dolgok mellé beszéljenek. 
Juhász erre a megalkuvásra nem volt 
kapható, s így magába fojtotta mind
azt a keserűséget, amit 1919 őszéiül 
kezdve el kellett szenvednie. Juhász 
Gyula esete csak paradigmája annak a 
gyülöletlégkörnek, amely ráfeküdt a tel
kekre, s amelyet csak az tud igazában 
mérlegelni, aki maga is végigszenvedte 
ezt a lelki tortúrát. Kozocsa — éveinél 
fogva — nem ismeri ezt az érzést, s 
ezért vált Juhász-nekrologja egyoldalúvá. 
Juhász élettragédiájának két közel-la- 
nuja, Móra és Szalay József már nin
csenek itt. De akik még élünk ebből a 
nemzedékből és láttuk Juhász összeom
lását, tanúskodhatunk róla, hogy Kozo
csa tanulmánya csak esztétikai szem
pontból keresi a ,költőt, s nem látja meg 
mögötte a költőt determináló kort!
KÖHLER GUSZTÁV: ARCHIMEDES-

TŐL EINSTEINIG
(»Kronos-Könyuek« 9. sz. 4-8 o!dal. 

Ára 36 fillér.) A kitűnő kis bevezetés 
három fejezetre oszlik. Az elsőben is
merteti az exakt tudományok alapjait 
(»Exakt tudományokon értjük a mate
matikát, a fizikát, a kémiát, a techni
kai tudományok egyes ágait s általában 
mindazokat a tudományokat vagy tudo
mányágakat, amelyek a maguk átfogó 
elméletét részben vagy egészben mate
matikai alapon igyekeznek felépíteni«). 
Második fejezete a fizikai tudomány tör
téneti fejlődésmenetét ismerteti Arisz
totelésztől máig. A harmadik fejezet a 
relativitáselméletet mutatja be.
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A SÖMJÉNI KÖLTŐ
A celldömölki állomásról jobbra fordult velem a kocsi és a' hóban már 

feltűntek a kemenesi dombok szelíd vonalai, Kenvenesmihályfa tornyai, a söm- 
jéni lankák, az a kedves és felejthetetlen kép, amelyet Berzsenyi Dániel is
mertetett meg a magyar művelődéssel. A kenienesi dombok már Sárvár alatt 
bukkannak ki és felhuzódnak Vasmegye északnyugati sarkáig.

Kemenessömjén — ahol Berzsenyi Dániel gazda leLt és költő — a cell! 
állomástól vagy 4—5 kilométerre fekszik. A község területe 2798 hold1. Lakosaid
nak száma 850 Bár birtokviszonyai nem egészségesek, a környékhez képest
mégis eléggé megoszlanak. A legnagyobb birtokos dr. Berzsenyi Ádám —- nem 
a költő leszármazottja — 760 holdon gazdálkodik, míg a húsz holdon felüli 
gazdák száma 14. A szegénység azonban nem olyan égbekiáltó, mint másutt 
Alig akad a zsellérek közt olyan, akinek ne lenne földje, bortermő szőllőr 
dombja. A liborei, kócoshajú jobbágy itt szinte ismeretlen fogalom. Legalább 
is a cselédség nem olyan kihasznált és hazátlan, mint ahogy azt Illyés Gyula 
Dunántúl többi cselédházai körül tapasztalta.

Szelid fasor közt szaladt velem a kis falusi kocsi. Kísérőm — a kemene;*- 
mihályfai segédjegyző — báli emlékeit idézgette, amelyeket előtte való este sze
degetett fel a cell! Griffben. Az evangélikus iskola előtt álltunk meg és rövid 
idő múlva már a tanítóval és fiatal feleségével szötték-fonták tovább a báli
mesét, a meleg kandalló mellett.

Ezt a kis báli intermezzót nem oktalanul említem itt fel, hiszen a Ke
menesalján nem utolsó dolog a téli bálozás. Hajdan Berzsenyi Dániel uram és 
gyermekasszony-íelesége, Dukai Takách Zsuzsánna, bizonyára éppen ilyen öröm
mel idézgették a celli — vagy akkor még nemesdömölki — mulatságot. Hiszen 
Berzsenyinek erről a Sturm und Drang-korszakáról jegyezte fel üöbrentei Gábor: 
»Senkivel sem levelezett, s mint vidám világfia Kissel sem társalkodód.« Pe>-
dig Kis János abban az időben éppen dóm ölki lelkész volt. Berzsenyi azon
ban a gondtalau fiatal gazda életét élte, aki — miután katona-álmait édes
apja meghiúsította — másképen igyekezett lelke nyugalmát — vagy ahogy ő 
mondaná —, harmóniáját megkeresni.

Erre keresve sem találhatott volna jobb helyet, mint a sömjéni dombok.
Ezen a vidéken minden feltalálható az epikureusi életörömökhöz: gazdagság, 
bor, s hozzá a fiatal »tüzes magyar asszony«, akivel akkor költözött be a 
falu közepe táján álló Takách-kúriába. Szőllője alig pár száz lépésre feküdt 
a kertje végétől. Lankáiról látta a Ság tetejét, amelynek szemléletéből fakadt
egyik legszebb és fiatal éveit leginkább jellemző költeménye:

y>Zúg immár a Boreas a Kemenes fölött.
Zordon förgetegek rejtik el a napot.
Nézd, a Ság tetejét hófuvatok fedik.
S minden bús telelésre tölt.

Halljad Flaccus arany lant ja mit énekel:
Gerjezd a szenelöt, lölts poharadba bort,
Villogjon fejeden balzsamos kenet,
Melyet Syria napja főz.

Használd a napokat, s ami jelen vagyon 
Forró szívvel öleld, s a szerelem szelid 
Érzésit ki ne zárd, míg fiatal korod 
Boldog csillaga tündököl.
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Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz,
Légy víg, légy te okos, míg lehet élj s örülj,
Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül 
Mint a nyíl, s zuhogó patak• «

Lehetetlen meghatódás nélkül nézni a szőUődombot, ahol a költő cse
resznyefája és borháza állt. Az elpusztult cseresznyefa helyén hatalmas, kőbe- 
vágott márványtábla hirdeti a költő emlékét: »E helyen állott vén cseresznyefa 
árnyékában írta halhatatlan ódáit Berzsenyi Dániel 1799—1808.«

Itt, az elpusztult gyümölcsösben szeretett tartózkodni a költő. Itt írta ti
tokban verseit, mert a sömjéni társaság csak a vidám gazdát ismerte benne. 
Sőt még felesége elől is elrejtette verseit, aki később tudta meg üra titkát, 
hogy »miért elméi mindig csak könyvei között* és, hogy miért hanyagolja 
el gazdaságát, amiért a »tüzes magyar gazdaasszony akkor gyakran neheztelt.

Döbrentei Gábor feljegyzéseiből tudjuk, hogy Berzsenyi sömjéni ideje költői 
gazdagságának kiteljesedése* és virágkora. Később nfklai — vagy ahogy Berzsenyi 
írta: miklai — éveiben már a gyermek gondja, a gazdaság növő ereje — 1600 
holdon gazdálkodott — egyre jobban elvonta idejét a poézistől, ami miatt 
Kazinczy Ferencnek is gyakran panaszkodott.

Pontosan ki tudjuk mutatni, hogy a Kis János által Kazinczyhez küldött 
költemények közt ott volt a »Magyarokhoz« című ódája, amely egyik pesti 
útjának impresszióiból született. Sömjénben írta a »Horác« című remekszép 
versét, »Virághoz«, »Kishez« írt verseit, »Az ulmai ütközet«, »A fen költ ne
mességhez«, »Bucsúzás Kemenesaljától« és mindenekfelett a »Közelítő tél című 
halhatatlan elégiáját, amely a magyar Ura egészen kivételes értékű darabja, a 
»Szeptember régén« című Petőfi-, és a »Párásban járt az ősz« című Ady- 
elégiák őse.

Berzsenyi ezekben az esztendőkben pallérozta ki műveltségét, amelyet a 
késői iskoláztatás, meg a kamaszos szilajkodás miatt elmulasztott ifjúkorában 
megszerezni. A hosszú hallgatás ideje alatt komoly stúdiumokat végzett, és 
itt érett meg lelke és lirája. Eszméje még a nemesi Magyarország volt, de 
igazságossága, embersége egészen egyetemes jellegű és már akkor felül tudott 
emelkedni a nemesi osztályszemlélet szűk keretein. A későbbi Berzsenyi pedig 
korántsem az a zárkozott, »nemesi gőgű költő«, ahogy a Hóman—Szekfü tör
ténetírás VII. kötete is kissé vádolóan lefestette. Elég itt az 1810 körül írt 
epistoláira, és a későbbi »Magyarországi mezőgazdasági szolgalom« című röp- 
iratára utalnunk.

Berzsenyinek ezek a megnyilatkozásai, legalább olyan értékesek és jellem^ 
zőek a költőre, mint azok a versei, amelyek nevét az irodalmi köztudatblan 
megörökítették és bizony, vitézi sisakba zárták. Mert ki gondol arra, hogy ez 
a »nemesi költő«, ez a »földbirtokos literátor« szinte Petőfi gondolatainak volt 
a szálláscsináló ja? Pedig versei közt bőségesen találunk olyan vallomásokat, 
amelyek egy világfordxilat lázától kapták eredetüket és fényüket.

»S hány népek élnek még ma is körüliünk, 
— Tekintsük által a föld részeit —
Kik a baromság aklában hevernek 
És semmi Isten nem tekint ügyükre!«
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Ma már nem áll a hajdani kúria, ahol a költő fiatal feleségével és nö>- 
vekedő családjával lakott. Jelenleg, bizony, szénáspajta lett a hajlékból, amely
nek a falai még a régi házból valók. A pajta ma is padlás, falain is lát
szanak a régi kúria nyomai, a falba épített szekrények helye. Mostani tu
lajdonosa Szénié Mihály, aki 1913-ban vette meg a házat özvegy Szűcs Istvánná, 
Radó Máriától. A ház, amely ma 18. b. jelzési visel —- még most is látni — 
az uccafronttal párhuzamosan feküdt. Az uccára a jobbágyház ablakai néztek.

Kissé a »nemesi vádat« igazolja az a monda, amelyet a faluban hallottajm, 
hogy azért építtette keresztbe a házát, hogy ráláthasson a jobbágyaira. Ez a 
monda azonban minden egyébtől eltekintve — azért is téves, mert a ge
rendákon, Szente Mihály közlése szerint, 1745-ből való vésést találtak. Tehát 
a házat nem Berzsenyi építtette, hanem valószínűleg az előbbi örökös, a Dukai 
Takách-familia.

A kúria megmaradt falán most galambdúc ékeskedik. Bizony a »szárnyas 
idő« szétbontotta a régi kúria képét. Csak az emlékezés tudja azokat a régi- 
régi dolgokat összerakni, amelyeknek a középpontjában ma is Berzsenyi Dániel 
»titka« áll. Egy költő titka, aki a nemesi földek barázdáiból indult el és a 
»szabadság századának« lett a megértője és hirdetője. Nagysága éppen abban 
áll, hogy ez a zsíros föld sem tudta egészen magához kötni és, akarva — nem 
akarva, azok közé állt, akik a demokratikus Magyarország ígéretét hozták el 
Verb'őczy országába.

Bizony, illenék, hogy az »ódaköltő« Berzsenyi után ez az »ismeretlen Ber
zsenyi« is kapjon már valahol emléktáblát. Talán éppen itt a sömjéni ház 
falán, ahol legközelebb állt az ősi röghöz és hűséges sáfárjaihoz: a magyar 
néphez. BArdosi Németh János

GULYÁS PÁL: UT A KALEVALÁHOZ
(Uj írók«, 13. sz. A debreceni Ady- 

Társaság kiadása. Kny. a y>Válasz«-ból. 
18 oldal). A szerző debreceni költő
tanár — úgyis, mint alapos képzettségű, 
irodalomtörténész, de talán még inkább 
mint a természet misztikumában ott
honos poéta volt hivatva arra, hogy 
végre kimondja Vikár Béla magyar Ka- 
levala-fordításáról a döntő szót: »A Ka
levala (Vikár-léle) fordításának jelen
tősége irodalomtörténeti. Vikár Béla 
munkája, a magyar folklórnak ez az 
első nagy összegezése túlterjed egy szab
ványos fordítói munka határain. Ez a 
sokszínű, nagy, egyenletes életerőt su
gárzó Kodály és Bartók gyűjtéseit meg
előző. úttörő munkásság kiállotta a sze
szélyesen váltakozó évtizedek próbáját. 
(T. i. Vikár fordítása már 1909-ben el
készült). A magyar Kalevalába — az 
eredeti mű tényleges tartalma mögé — 
egy gazdag, kivételesen hajlékony nvelv- 
és életősz tön van szinte személytelenül 
átmentve. A Vikár-fordítás sorsszerű«. E 
Yikár-féle fordítás kapcsán aztán a szer
zőnek rendkívül találó megfigyelései van
nak a magyar pszeudoklasszicizmus má

sodlagos szerepéről, irodalomtörténelírá- 
sunk hiányairól (»Dante második fordí
tója, Babits, kétkötetes Európa-iroda- 
lom történetében, 1936-ban, a Kalevala 
megjelenésének centenáriuma után, niég 
a nevét sem említi a Kalevalának, talán 
mert kívül esik — Európán?«), kriti
kánk nehézkességéről (idézi Kosztolányi 
Kalevala-tanulmányának nehány sorát s 
éhez a következő glosszát fűzi: »A Ka
levala nem szorul rá ilyen kétes értékű 
dicséretre. Ez a dicséret... inkább visz- 
szariasztja a kezdő olvasót a műtől). 
S mindezeken túl ragyogó szintézisét 
adja annak a szellemi kiimának, amely
ben a Kalevala megszületett: »A Kale
vala kártyalapjait nagyjában a követ
kező erők keverték össze: egy népván
dorlás-előtti finn-ugor sámán-erő, egy 
népvándorlás-alatti finn-germán viking
erő, egy középkori római katolikus má
gikus erő, az északi tájak »Knut Hani- 
sun-i« formáló ereje, a finn falvak Hét
köznapi és lakodalmas élete s Lönii- 
rol-on át egy pietista evangélikus, her- 
deriánus folklór-erő«. A tanulmányt 
szerzője a debreceni Ady-Társaság tíz
éves jubileumi ünnepén adta elő.
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RÉDEY TIVADAR: A NEMZETI
SZÍNHÁZ TÖRTÉNETE
(Az első félszázad. A Magyar Könyv

barátok részére kiadja az Egy. Nyomda. 
1937. 405 oldal, számos képpel). Bayer 
Józsefnek immár klasszikussá lett »Nem
zeti játékszíne«, Vértesy Jenőnek a ma
gyar romantikus drámáról szóló alap
vető tanulmánya, Kádár Jolánnak a 
pestbudai német színészet történetéről 
szóló igen fontos könyve, azután Jókai, 
Váradi Antal, Szász Károly több kisebb 
jelentőségű emlékezése s végül Pataky 
Józsefnek inkább általánosító magyar 
szinészettörténete után végre megszüle
tett a Nemzeti Színház centenáriumára 
a magyar »Comédie« nagyvonalú, de a 
részletekben is feltétlen hitelességű tör
ténete. Helyesebben annak csupán első 
fele: az 1837-i alapító évtől kezdve egé
szen 1884-ig, amikor az Opera kivá
lásával a Nemzeti Színház immár kizá
rólagosan a magyar szó eszmei szolgá
latába szegődik. Rédey Tivadar, aki egy 
Péterfyről szóló emlékezetes tanulmá
nyával köszöntött be a magyar iroda
lomba, a Pélerfy-hagyományoknak meg
felelő nyugodt, csupán bensőleg felfű
tött esztétikai kriticizmus hangján, való
sággal epikus bőséggel és tempóban dol
gozza fel az elébe özönlő gazdag anya
got, amelyet nagymennyiségű saját ku
tatási eredményével teljesít ki anélkül, 
hogy ezt a körülményt különösebb hang
súllyal emelné ki. Előadásában kerüli a 
tagadhatatlan szárazságnak azt a mér
tékét, amely Bayer kiváló alkotását 
mégis mint olvasmányt annyira nehézzé 
teszi; másrészről távol esik tőle az az 
egyéni huinorizmus is, amely Jókai nem
zeti-színházi emlékezéseit bearanyozza, 
de voltaképpen csak a Laborfalvi Róza 
férjénél jogosult; s elkerüli Rédey Vá
radi Antalnak is azt a patetikusságát is, 
amely a szinészvérű direktornál termé
szetes volt, egy mai retrospektív histó
riai munkánál azonban inkább negédes
ségnek festene. Nyugodt ritmusban elő
adott színháztörténete az első félszáza
dot (s annak közvetlen előzményeit) 
négy szakaszban mutatja be. Az első 
rész a Nemzeti Színház eszméjének fel
merülésétől egészen az 1837-i megnyi
tásig vezeti végig egy eszme és egy 
küzködés történetét: heroikus korszak 
ez, amelyben nagyobb szerepe volt a 
vidéknek; s a megyéknek, mint magának 
a fővárosnak vagy éppenséggel a Szín

ház mai gazdájának, az államnak. Végül 
is Pest megye alispánjai veszik kezükbe 
az árva színház dolgát, hogy olyan te
kintéllyel szemben is, amino Széchenyi 
volt, kiharcolják az új Színház megszü
letését. A könyv második része a 37 
augusztusától 49 augusztusáig terjedő 
12 év históriáját mondja el: első virág
zás, de azért telve a személyeskedések 
miazmáival s küzködve a közönségnek 
első sorban az opera-előadások iránt 
táplált előszeretetével. Amihez persze 
még műsorbeli hiányosságok is járul
nak: hiszen a magyar színműírás még 
gyerekcipőkben jár, s a Peleskei nótá
rius, a Szökött katona és a Bankár és 
báró mellett csak nehezen tör át a 
Bánk bán zsenije. A kötet harmadik ré
sze az abszolutizmus szomorú korát 
öleli fel, amikor osztrák tisztek cenzor
kodnak s amikor a magyar hazafias 
szellem legföljebb egy néger művész
nek, Ira Aldridge-nek fellépéseiben él
heti ki magát, akiben a korhangulat egy 
elnyomott rabfajnak a felszabadulását 
érzi szimbolizálva. De azért éppen az 
elnyomatás okozza, hogy e korszakban 
épül ki a Színháznak egyik azóta is 
nagyértékű erőssége: a Shakespeare-elő- 
adások, — a háromszáz év előtti angol 
drámaíró alkotásai valahogy megúszLák 
az idegen cenzorok vörös plajbászál. 
A könyv negyedik része a koronázás 
utáni »második virágzás« korát dolgozza 
fel: az u. n. Paulay-korszakot, amely
nek főjellemvonása egész sor új magyar 
színpadi írónak a bekapcsolódása a 
Nemzeti munkájába. Rákosi, Tóth Kál
mán, Dóczi, Bartók, Váradi, Csiky Ger
gely most bontogatják színműírói szár
nyaikat; egyidejűleg a francia szalon- 
dráma is kezd tért hódítani s ezzel kap
csolatban egy erősen körvonalozott szí
nészi generáció fejlődik fel, amelynek 
már a társadalmi szerepe is eltér az ed
digi megtűrt »histrio«-szereptől. Erinek 
az átalakulásnak első jele a színészek 
társadalmi tömörülése a Szinészegyesü- 
letben. S a szociális kérdés egyébként 
is kezd a Színházba lassan, a műsoron 
keresztül, beszivárogni. A dalmű terén 
a külföldön mind hatalmasabb szcenikai 
újítások törnek fel, amelyek most már 
elhárithatatlanná teszik egy önálló Ope- 
raház megépítését. Ezzel a Nemzeti tel
jesen felszabadul a maga igazi hivatása 
számára. Rédey könyve a magyar szel
lemiség történetének zászlósműve.
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MAGYAR ÍRÓ AMERIKAI NAPLÓJÁBÓL
A keleti képzőművészetben sokkal kevesebb az irodalmi vonatkozás, mint 

a nyugatiban. Vájjon azért, mert a keleti képzőművészet többet tartalmaz a 
gyermek leikéből ?

Régi esztétikai kérdés: a szó művészi jelentősége elkerülhetetlenül lénye
ges-e a regényben? Flaubert azt mondta, hogy igen, Dosztojevszkij azt mondta, 
hogy nem. Alighanem Flaubertnek van igaza.

Tolsztoj azt ajánlotta, hogy a költő ne törődjék a kritikussal. Talán fején 
találta a szöget. De ha a költővel nem törődik a kritikus, akkor a költő arról 
panaszkodik, hogy nem törődnek vele. Hol az igazság?

Hihetetlen, micsoda technikával íródnak a: amerikai novellák- Ám ha a 
technika minden, akkor mi az értelme annak az esztétikai elméletnek, amely 
szerint az irodalom a szépség eszményét jelképezi az írott szóval?

Hogy Shakespearet értékelhessük, feltétlenül meg kell alkudnunk a magunk 
színvonalának dogmatikus gőgjével

Vannak, akik lekicsinylik a filozófia esztétikai ágának jelentőségét. Vagy 
nem tudják, vagy pedig elfelejtik, hogy az esztétika, többi között a művészi 
szimbolizmus elemzése, annak ellenére, hogy a művész tudta vagy sejtette, 
hogy voltaképpen mit akart kifejezni. Aki letagadja az esztétika fontosságát a 
művészet értelmezésében, az arra az emberre emlékeztet, aki a theologiát le- 
kicsinyli a vallással való vonatkozásban.

Ismertem egy lovászt, aki mikor a lóra ráakasztotta a szerszámot, szigorú 
szemmel végezte el ezt a munkáját. Lelkiismeretes volt, s nem tudott tréfás 
lenni, amikor kötelességét teljesítette. Neki a maga munkája legalább annyira 
fontos volt, mint a művésznek a forma feladata.

Gyermekkori emlék: nagybátyám öreg kocsisa s barátja a csősz. Ma is 
magam előtt látom őket, amint a pokrócon hanyatt feküdnek, s harcsabajá
szukon, az álmok az önérzetet lassan szűrték, ők tanítottak meg arra, hogy 
milyen az egyszerű ember stoikus mivoltában. Megtűrték egymást nem a nyu
galom hencegésével, hanem a nyugalom őszinte békéjével.

A ló nem szereti a hámot s az ember nem szereti a fegyelmet. Ámde azért 
valami különbség mégis csak van a ló és az ember között?

A tudóstól elvárják a szerénységet. Helyes. Sokan azonban elfelejtik, hogy 
nem azért tudós, mert szerény.

Egy gazdag ismerősöm soffőrje bárányprémmel bélelt kesztyűt visel. Vala
hányszor látom, szinte a gépkocsi csodálkozik ezen a konszervativ kesztyűn. 
A csodálkozás ezt fejezi ki: ez a soff őr gépet vezet, pedig inkább lovat hajtana.

Valamelyik hazai író úgy nyilatkozott, hogy fogadásból lett íróvá. Fogadni 
mernék, hogy ez vicc, még ha igaz is.
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Az átlagamerikai megítélésében az emlék mindig ósdi. Ez a korszerűségnek 
zajos fölénge az érettséggel szemben.

Még nem találkoztam műveletlen amerikaival, aki li&ztességtudóan meg
emelte volna kalapját.

Aki élete hosszán könyvet őriz, az tulajdonképpen a végzet titokzatos lelki- 
ismeretére figyel.

Valahányszor európai ember meglátogatja Amerikát s onnan visszaérkezve 
nyilatkozik tapasztalatairól, rám. úgy hat, mintha felszínes amerikai szók'nccsel 
próbálna meggyőző lenni.

Evolúció vagy pedig elerőtlenedés-e ez a fény: mint gyermekek bohón 
ugrálunk, majd pedig, az idők folyamán, megtanulunk lassan járni?

Múltkoriban Velasquez Negyedik Fülöp-portréjának reprodukcióját láttam. 
Az amerikai lármában ez a kép úgy hatott, mintha a képzelet emléke Voln\a, 
nem pedig a történelmi valóság művészileg megteremtett lélektani tükre

(Whistler amerikai festőművész, a tipikus impresszionista festő, egyik alko
táséi »A szürke és a fekete elrendezésének« nevezte. Ez! a kép a párisi Louvré- 
ban »Whistler anyja« címen szerepel. Nomen est omen. Plautusnak ez a meg
állapítása vájjon mennyiben illlik egy művészi alkotásra? Ha az eredeti elne
vezés megmaradt volna, Whistler képe elérte volnd-e a világhírt?

Tanúja voltam annak, amikor egy valaki buzgalommal öblítgette űzzél a 
száját- Egyébként az illető véletlenül sem tud tisztességes lenni. Nyilvánvaló, 
hogy a tisztesség is tisztaság.

Ismerek lapszerkesztőt, aki egyebet nem olvas, mint a hozzá beküldött 
kéziratokat. Ugyan milyen kritikai elvek alapján dönti el a kéziratok értékét?

Az az emlék rozsdás, amely megszűnik regélni.

A művészi érzékenység alapfeltétele, ha a csendben meghalljuk az élet titkát.

őszinte vagy? Győzd meg erről a hazug embert.

Ismert, kitűnő, ismeretlen, félreismert írók? Esztétikai értelemben csak írók 
vannak. 1'

A szó nem állíthatja meg az életet, de sajnos az élet megállíthatja a 
teremtő szót is.

Egy amerikai ügyvéd, spanyolországi útjáról visszatérve, nagyon unalmas 
előadást tartott. Aki az eseményeket nem tudja képzelettel nézni, hogyan fedez
hetné fel a képzeletben az esemény jelentőségét?

Naplójegyzet: töredék, amelyben benne él az egésznek lényege.
' (Cleveland1, Ohio) Reményi József
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4 K Ö N Y V E K  É L E T E

REMÉNYI JÓZSEF: AMERIKAI ÍRÓK
(Kultúra cs Tudomány-sorozat. Frank 

lin-kiacfás. 192 oldal.) Reményi József 
clevelandi egyetemi tanár és magyar 
regényíró nevét szükségtelen a Litera- 
tura olvasóinak külön bemutatnunk. A 
régibb és újabb amerikai irodalmat és 
írókat ismertető esszéi nálunk jelen
tek meg és keltettek méltó feltűnést 
a magyar esztétikai irodalomban. Szün- 
tetikus meglátásai, amelyekkel egy-egy 
író oeuvre-jének legjellemzőbb vonásait 
néhány találó mondatban tudja össze
foglalni, páratlan mély beleérzése, amely 
együtt vibrál a taglalt író egész lelki
ségével, rendkívül érzékeny kriticizmusa, 
amely az időkfeletti értékeket mindig 
pontosan külön tudja választani a ma, 
gyakran felületes, máskor szándékos 
túlértékelésétől, mindé tulajdonságai oly 
biztos vezetővé teszik Reményit az ame
rikai irodalomban, hogy bátran és ag
godalom nélkül rábízhatjuk magunkat a 
vezetésére. S amellett színképelemző ská
lája a legkülönbözőbb tónusokra egy
aránt finoman reagál, mint ahogy ez 
az előttünk lévő kötetéből is kiderül, 
amelyben olyan díszparát irodalmi je
lenségeket dolgoz tél egyforma szubtili- 
tássál, aminők pl. J. F. Cooper, vagy 
Emerson, Longfellow vagy Hawthorne, 
E. A. Poe vagy Mark Twain. A kalan
dokat író Eret Harte éppoly szeretetben 
részesül nála, mint a kalandokat átélő 
Whitmlain, a félvér japán Heam-t éppúgy 
tűnegyre veszi, mint a — minden »des- 
truklivitása« ellenére is telivér ameri
kai Drei sert. A társadalmi forradalmá
rok — Norris, Sinclair, London, Le
wis — éppúgy beletartoznak kutatásai 
területébe, mint az immár egészen vagy 
csak iéligmeddig lenyugodottak: Wil
der, Rice, O’Neill. Reményi ezzel az 
esszékötettel a mai irodalom legtekin- 
télye.-.ebb kritikusai sorába emelkedett.
SZLOVENSZKÓI MAGYAR ÍRÓK

ANTOLÓGIÁJA
(IV. kötet. Nyílra. »A Hid «.-könyvsoro

zat, 237 oldal. Ára 27-50 K6-) Mint az 
Antológia előző kötetei, ez a negyedik 
kötet is világszemléletre való különb
ség nélkül közli a szlovenszkói és on
nan elszármazott magyar irók Írásait 

verseket és szépprózát, — ezenkívül 
nehány kitűnő bevezető tanulmányban

szintézisét is adja a kötet az ottani ma
gyar irodalmat jellemző vonásoknak. 
Szvatkó Pál tanulmányát kell mindé- 
neicelőtt kiemelnünk: »Mit adott Szlo- 
venszkó az új magyar irodalomnak'?« 
Borsody István a szlovenszkói magyar 
olvasó sajátos lelkiségébe vezet be, Pfeif
fer Miklós kanonok pedig a nemzeti és 
vallásos gondolatnak a kisebbségi sors
ban való szerepét tanulmányozza. Igen 
értékes része még a kötetnek a zára
déka is, amely rövid biográfiákban is
merteti a szlovenszkói magyar írók mű
ködését és szerepét.
A FŐVÁROSI KÖNYVTÁR VI. ÉV

KÖNYVE
(1936. A Könyvtár kiadása. 327 ol

dal, számos képmáso'attal.) A nagyon 
értékes évkönyv a szokásos adminisz
tratív jelentéseken (az olvasók az 1935- 
iki 1,133.026 kötettel szemben 1936-ban 
1.248.238 kötelet forgattak meg; a könyv
tár büdzséje a hosszú évek ó.a divattá 
vált csökkentés helyett végre egész 5000 
pengőnyi emelést kapott) s az új könyv- 
szerzemények lajstromán kívül három 
kitűnő értekezést nyújt. Az egyiket K - 
lényi Ottó írta s számos illusztráció 
kapcsán bemutatja Buda és Pest gra
fikus ábrázolásait a törököktől való 
visszafoglalás korában és közvetlenül 
utána (1683—1718). A másik érteke
zésben Iloma Gyula és Witzmann Gyű'a 
a gazdasági racionalizálásnak a Főv. 
Könyvtárban őrzött szakirodalmát do - 
gozta fel. Rendkívül figyelemreméltó 
Zsák Wilfried munkálata, aki a Száza
dos-utcai fővárosi könyvkölcsönzőben 
— a gyerekek tudta nélkül — száz na
pon keresztül statisztikai felvételekét ké
szített a gyerekolvasmányokról. Össze
sen 600 gyérek (325 fiú és 275 leány) 
volt a felvétel tárgya, akik ez idő alatt 
9638 könyvet, ill. 1187 különböző mű
vet emeltek le a szabad polcokról. Ezek 
közül 897 volt a szépirodalmi és 290 
az ismeretterjesztő művek száma. A 
szépirodalomban a legnépszerűbb szer
zők ezek voltak: Verne (808), Jókai 
(655), Benedek Elek (434), May (331), 
Gaái Mózes (315), Gárdonyi (290), Mik
száth (275). Az ismeretterjesztő iroda
lomból Benedek Elek (65) és a lián kő
ié le Universum (63). Az ismeretterjesztő 
irodalomból a földrajz és az utazások 
voltak a legkedveltebbek.
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A V I L Á G  S O R S Á N A K  I R Á N Y Í T Ó I

BUCHING ER MANÓ: TALÁLKOZÁSOM
EURÓPA SZOCIALISTA VEZETŐI
VEL
(N épszava-könyvkereskedés kiadása,

1938. 175 oldal). A szerző immár több, 
mint 30 év óta áll a magyar szociálde
mokrata mozgalom első vonalán s az 
utóbbi évtizedekben főként a párt kül
politikai vonatkozású ügyeit irányítja. 
Közelfekvő, hogy ez idő alatt a mozga
lomnak olyan kiütő egyéniségeivel ke
rült személyes kapcsolatba, akiknek 
döntő szavuk támadt földrészünk sorsá
ban, hiszen ezek az évtizedek egybees
nek a szocializmusnak sok helyütt kor
mányra jutásával is. így hát memoár
szerű emlékezései voltaképpen egy meg
születő új világ vajúdásába viszik az ol
vasót, mégpedig egy elbeszélő és szá
mos szereplő egyéniség temperamentu
mán keresztül. Hogy az írásművészetnek 
ez a technikája most éppen szocialista 
részről kívánkozik felszínre, azt szimbo
likus erejű jelenségnek tartjuk. Hiszen 
a régebbi, u. n, orthodox marxizmus 
felfogása szerint az egyéniségnek az esz
mék fellüremkedése dolgában csak igen 
mellékes szerepe jutott, mert a nagy 
»ércerejű törvények« mindent lehengerlő 
ereje mellett az ember maga eltörpül. 
Buchinger könyve azonban igen becsü
letes bevallása annak, hogy az eszmék 
és az azokat termelő és képviselő egyé
niségek éppoly fontos tényezői a szo
ciális haladásnak, minit a gazdasági igaz
ságok és a történelmi materializmus ta
gadhatatlan törlénelemformáló ereje. Ezt 
a bilaterális felismerést a szerző nyíltan 
ki is hirdeti könyvének bevezetésében, 
ahol célkitűzéseképpen ezt a kettős kér
dést teszi fel: 1. »Van-e a mai munkás
nemzedéknek még valami kapcsolata a 
mozgalomnak azokkal a problémáival, 
amelyekről én feljegyzéseimben egyet 
s mást elmondok?« És 2. »Él-e még va
lamilyen érzés a mai generációban le
írásom szereplői iránt?« Amely utóbbi 
kérdés mögött tehát egészen határozot
tan feldereng a nemzedékprobléma is, 
ami tagadhatatlanul új színt jelent a szo
cialista problematikában. Uj — és tán 
nem veszi az érdemes szerző rossz néven 

romantikus színt ád ez a kérdésfel
tevés a magyar szocializmus fejlődés- 
menetében. Vagyis emberibbé, érthe

tőbbé teszi magát a mozgalmat, szemben 
a múlt századvég német-irányzatú, túl
ságosan elmechanizáll mozgalmával. 
(Bár ott sem szabad Lassalle-ról meg
felejtkeznünk, aki alapjában volt olyan 
jó szocialista, mint akár Marx is!) A 
szerző ezeknek az elvi kérdéseknek fel
vetése után 29 mesterien megfogott kar
colatban viszi az olvasó elé azokat az 
egyéniségeket, akik eddig csak mint ne
vek, mint zászlófelírások szerepellek a 
tudatában s most jóleső emberi szolida
ritással veszi észre, hogy a faiadé mö
gött ezek is csak emberek voltak, derék, 
igaz emberek, s hogy a félelmetesen 
nagy Bcbel még beszédeiben is mind
untalan ráhivatkozott élete párjára, a 
derék Júliára, aki munkásságának leg
jobb kísérője, kritikusa és barátja. Kü
lön meleg szavakkal említjük fel a kö
tet két magyar szereplőjéről, Garami 
Ernőről és Kunfi Zsigrnondról szóló fe
jezeteket. Melegen, a szív mélyéről 
buggyanó írások ezek s annál értékeseb
bek, mert a szerző — ha rá kerül a 
sora — nem átallja azt is bevallani, ha 
vele szemben amazoknak volt igazuk, ha 
ők ismerték fel helyesen a politikai dia
lektika napi követeléseit. Két koszorú 
ez a két fejezet, amelyet az elhullott 
baj társak hősi emlékére helyez el har
caik egykori társa, az immár lassan a 
»nagy öregek« közé korosodó Buchinger.

SAUER WEIN JULES: ÍGY LÁTTAM
(A 20. század történelme egy újság

író emlékeiben. Ford. Csánk Endre. 
Athenaeum-kiadás. 251. oldal. Ára 5A0 
P) Hiteles szemtanú beszél ebben a 
könyvben Európa és a világ drámai ese
ményekkel teli háború utáni éveiről. 
Jules Sauerwein, a diplomáciai újság
írók atyamestere öt kontinens legjob
ban tájékozott embere, Blowitz méltó 
utódja, azt írja meg ebben a könyvében: 
hogyan változott, alakult ez a megkín
zott világrész az utolsó évtizedekben. 
Huszonnégy államfő és diktátor nyilat
kozott neki, néha legbelsőbb érzéseiről 
is — s ezek az emlékiratok történelmi 
nevezetességre tarthatnak számot. Sau
erwein könyvében »benne van« min
denki, aki az emberiség sorsát alakí
totta a háború befejezése óta, s isme
retlen eseményeket, titkos rugókat vilá
gít meg.
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JÁTSSZUNK KIRALYOSDIT!
SINCLAIR LEWIS UJ REGÉNYE

Apokaliptikus regényén, a terror és fasizmus győzelmét jósoló »Ez ná
lunk lehetetlen«-en kívül Sinclair Lewis könyvei erős realizmusukkal szinté csak 
tükröknek tűnnek, amelyek hiánytalanul verik vissza az amerikai élet való
ságát. Legújabb regényében (Let us ploy king) úgy látjuk, mintha az író 
a tükröt meghajlítaná — az alakok és helyzetek eltorzulnak szemünk előtt. 
Sinclair Lewis szatírája mindig ható, jellem- és cselekhtónyformáló tényező 
volt regényeiben, új könyvét azonban — arra kell gondolnunk — mintlia csak 
ez az egy erő építette volna fel.

A tükör lapja még egyenes s mi újra látjuk a Sinclair Lewis regényei
ből megismert amerikai kisvárost, országútszéli benzinkútjával, a köznapi kor
látolt kispolgárt, durva és erőszakos rút feleségével s a hozzájuk nem illő, 
váratlanul szép, »angyalarcú« gyermekükkel. Néhány mondat csak ezekről az 
emberekről s már érezzük egész környezetük levegőjét, néhány mondat s már 
megismertük egymáshoz való viszonyukat. Mert tipikusak ezek az emberek, ti
pikusak a viszonyok és helyzetek is, emlékszünk reájuk jól a régebbi Lewis- 
könyvekből s kis kajánsággal az amerikai filmek mellékalakjaira gondolunk. 
A kis család' ott áll és veszekszik benzinkutja mellett, hatalmas . autó fékez 
le előttük s amig a névleges családfő (a valóságban a feleség az) a benzint 
kiszolgálja, az autó vezetője, egy éltes és gazdag asszony megpillantva a bá
mészkodó hatéves kisfiút, észreveszi csodálatos és szokatlan szépségét s a szü
lőknek buzgón a figyelmébe ajánlja: juttassák be a gyermeket a közeli nagy
város templomi kórusába, mert ily gyermeki szépséget elcsábítani megkísérel
hetnek még a bűnös filmre is.

A kép változik: négy évvel később Hollywoodban Terry Tait, »angyal
arcú« kis ismerősünk, már mindenki bálványa, a »gyermekszínészek királya«, 
akit pénzre, hírnévre vágyva vesznek körül a filmvilág éles vonású, kótyagos 
alakjai. A lükör elgörbült: így látjuk már a gyermeksztárt menedzselő kiöltöf- 
zött, kikozmetikázott anyát s a regény többi szereplőit is. És amikor az anya 
és gyermeke Londonba utaznak, hogy megismerkedhessenek Slováriának kirá
lyával, az anyjával Angliába látogató tízéves Maximiliannal — mert hiszen 
milyen kiváló s százezreket jövedelmező reklám lenne a »két királyt« együtt 
mutatni be a közönségnek, mielőtt Terry Tait megjelennék új szerepében, mint 
kis király a filmen! — a tükör még jobban elfordul. Ahogy a filmnek min- 
denekfölöttiségét hivő amerikai asszony új és új elképzelése és terve alap
ján tízszer is megkísérli a megismerkedést Slovária királyi házával s ahogy, 
a tradíciókat őrző Anglia védekezik ez ellen, — ez a felületen tiszta komédia, 
az emberek és intézmények álarcait fellibben tő író mélyebb megmutatásában 
fokozódó erejű szatíra. A regény cselekménye tulajdonképpen naiv, kifejlődése 
egyvonalú s az általa kigunyolt amerikai filmre emlékeztet, ennek tempóját 
és ritmusát is tartva, de a helyzetek, a szerepeltetett »hősök« s a különböző 
társadalmi osztályokba tartozók érintkezésének megírása nagyobb távlatokba mu
lat, érzékelteti a társadalmi viszonyokat és »leleplez.«

S a humor — Mark T wain öröké — is átcsillan Sinclair Lewis új regé
nyének szövetén. Az író szatírája erős és veséig haló, de humora — az embe
riesség és jóság humora — optimistává teszi: ha felnőnek ezek a gyermekek, 
talán lazítanak majd a béklyókon, amelyeket a társadalom lelkileg egyaránt 
helyez királyra és komédiásra, gazdagra és szegényre, — s talán szebb és fel- 
szabadultabb lesz az életük. Murányi-Kovács Endre
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HEMINGWAY, E.: KÜLÖNÖS TÁR
SASÁG
(Fordította: Németh Andor. Pan- 

theon-kiadás. 276 oldal.) Elképpesztő ez 
a regény, elképpesztő, hogy a kitűnő 
és rendkívül tehetséges Hemingway, a 
»Búcsú a fegyverektől« írója, ilyen hal
latlanul üres és nagyobbrészt halálosan 
unalmas regényt írt ezúttal. Elképpesztő, 
hogy a regényben szereplő iigurák 
egytő - gyig milyen fantasztikusan bár
gyúnk. léhák és ostobák. Kizárólag a 
spleenjüket dédelgetik, felváltva isznak 
és unják egymást, vagy a kellőt egy
szerre cselekszik, ezenfelül legfeljebb 
annyi jelét adják létüknek, hogy ostoba 
vagy durva beszélgetéseket folytatnak és 
s;e étkeznék. 276 oldalból kizárólag az 
a tízegynéhány oldal jó és érdekes, 
igazi hemingway-s írás, amelyben a 
spanyol bikaviadalt írja le. A többi 
emészthetetlen. Miért írta ezt a köny
vet ez a nagyszerű író? — mire való 
volt ez a tréfa? —, kérdi az olvasó 
és kétségbeesetten rázza a fejét. Vájjon 
azt akarta bebizonyítani, hogy tőle 
»mindent bevesznek«, vagy egyszerűen 
— csak pénzre volt szüksége és lusta 
volt kiagyalni egy épkézláb történetet, 
viszont — soronként fizettette meg a 
kéziratot és ezért egyszavas párbeszé
deket nyújtott a végtelenségig, az egész 
könyvön át, állandóan ugyanazt ismé
telve, tudniillik ugyanazt a semmit
mondó ostoba, üres locsogást. — Ami
kor már kidühöngte magát az olvasó, 
akkor jut eszébe, hogy talán éppen 
ezzel a töméntelen sok bárgyusággal 
formálta a legjellegzetesebb portrét fi
guráiról. a nemzetközi luxushotelek 
spleenes gazdagjairól.
HUXLEY, ALDOUS: A VAK SÁMSON

(.Fordította: Hevesi András. Frankiin- 
Társutat kiadása. Két kötet, 258 és 757

oldal.) Nagy utat tett meg a negyven- 
három éves Huxley, amíg a léha ciniz
mus attitűdjétől, az önmagáért való 
irásművészet sziporkázó ragyogásától el
jutott mai »megtéréséhez«: a pacifizmus 
apostoli hitvallásáig. Ennek az új 
Huxley-nék legtökéletesebb portréja ez 
a könyv (Eyeless in Gaza), amely a 
Point counter Point mellett, az író leg
nagyobb teljesítménye. Nyugtalanító, 
nehéz olvasmány, mert az író felborítja 
a megszokott időszemléletet és egyide
jűleg négv-öl idő-sikban állítja elénk 
a történéseket és a jellemeket, aztán 
mert a magáéhoz hasonló, nagy és át
fogó műveltséget tételez fel az olvasó
ról és végül, mert a cikázó eseménye
ket bonyolult, hosszú szociológiái fej
tegetések szakítják felije. A hang a régi 
fölényes, gúnyos, szellemes, de a meló
dia megváltozott. Már nem mulattatni 
és megbotránkoztatni akar az író. ha
nem meg akarja értetni az emberiséggel 
bűnös voltát és azt, hogy — raison ió- 
nak lenni. Persze a maga módján pré
dikátor: maró szarkazmussal prédikál 
és példabeszédek helyett paradoxonokat 
alkalmaz. Fejtegetéseiben megállapítja, 
hogy a személyiség sokkal inkább ki
fejeződik a testben, mint a lélekben, 
mert érzéseink, gondolkodásunk mások 
érzéseitől és gondolkodását1 befolyásól- 
halóak, míg »anyagcserénket nem befo
lyásolhatja Hearsl vagy Rothenhere«. 
Végeredményben azonban a személyiség 
nem egyéb, mint »állapotok halmaza«. 
Gúnyosan ostorozza a mai embereket, 
akik szánalmas példaképek mi tájára 
formálják magukat: »egykor Krisztust 
követték — most Hollywoodod De leg
jobban azokra haragszik, akik a széli “in 
elefántcsont!ornyába vonulnák vissza és 
a felsőbbrendűségbe burkolődznak ’’e- 
dig, ha lehánljuk a sallangokul ei ről -az
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attitűdről, azi kell látnunk — Huxley 
szerint —, hogy az ilyen úgynevezett 
magasabbrendű élet nem más, mint me
nekvés az élet felelősségei elöl. még
pedig teljesebb menekvés, mint az al
kohol, a morfium, a nemiség vagy a pénz 
rabsága. Kötelességük volna a szellem 
embereinek, — mindenkinek, de nekik 
elsősorban —, hogy a világ békéjéért 
harcoljanak. Ám ezt a harcot tökéletes 
passzivitással kell megküzdeni — véle
ménye szerint — pusztán a jóság ere
jével. a szeretet hatalmával. »Nemzet
közi béke nem valósítható meg, amíg 
nem ültetik át egyének közötti viszony
latokba , — mondja, — »aki otthon, 
a gyárban, irodában, alantasaival és 
veléiylársaival szemben mi ilarista, az 
józanul nem kívánhatja az őt képviselő 
kormányoktól, hogy pacifisták módjára 
viselkedjenek. Akik az államok közötti 
békét hirdetik, de otthon a családban 
vagy az üzleti életben magánháborúkat 
folytatnak, ostobák és képmutatók«. — 
Thomas Mann harcos humanizmusával 
szemben a passzív rezisztencia állás
pontjára helyezkedik Huxley, a krisztusi 
»tartsd oda balorcádat is< állásfogla
lási prédikálja. Alkalmasint megtérésé
nek első etappe-ja ez a lelkiállapot, 
amelynek tarthatatlanságát belátva, ha
marosan aktiv humanizmust, a pacifiz
mus harcos kiállását fogja szükséges
nek hangoztatni.

PRECHTL, ROBERT: TITÁNOK 
BUKÁSA
(Egg korszak elmúlása. Ford. Ger

gely Janka. 373 oldal. Grill Káro g ki
adása. Ára 6  P.) Ezt a könyvet érde
mes volt magyarra fordíttatni, úgy meg
rendítő eseményessége, műit belső tar
talmassága miatt. Közvetlenül a világ
háború előestéjén, 1912 április 14-én 
szörnyű tengeri katasztrófa híre zaklatta 
fel az egész világot: a »Titanic« ten
gerjáró hajó, az akkori hajóépítés cso
dája, beleütközött egy jéghegybe s vagy 
ezer utasával együtt pár óra alatt elme
rült. Az elmerültek között voltak az ó- 
és újvilág leghíresebb nevei, nüilliárr- 
do sok, művészek, s akik a szörnyű ka- 
taklizmoszból megmenekültek — vagy 
kétszázan — idegforraló jegyzőkönyvek
ben tettek a rémületnek erről az éjsza
kájáról sok-sok ezer oldalas vallomást. 
A riport ázs-része az eseményeknek te
hát bőséges forrásokra támaszkodha

tni. Ámde ennek a katasztrófának volt 
egy másik, lelkibb része is. Ugyanúgy, 
mint ahogy száz évvel azelőtt a »Me
dúza«: hajó elmerülése Géricault mes
teri ecsetjén keresztül kiváltotta az em
beriségből a romanticizmus forradal
mát (s ezzel együtt a politikai íorra- 
dá'linakat is, egy egész feudális viiag 
összeomlását), ugyanúgy a »Titanic« el
merülése is sokkal több volt egv egy
szerű hajóbalesetnél: a hajószörnnyel 
együtt egv egész világ bukott a fagyos 
jéghullámok alá (akkor még nem tud
tuk, mennyire szimbolikus volt ez a 
szerencsétlenség), egy egész beteg tár
sadalom menetékelje volt ez a tragé
dia. S ezen a ponton fogta meg kitünően 
a szerző a témát. A hajó elsüllyedé
sét megelőző pár nap leírása közben 
mérlegel von a világháború epikus pró
batétele előtt álló emberiség egész lel
kiségéből. Igen ügyesen szőtt cselek
mény keretében sorra veszi a kezdő 20. 
század egész gondolatvilágát: tudományt, 
technikát, val ásókat, társadalmi beren
dezkedéseket, túl fejlett kapitalizmust, im
perializmust, szóval mindazokat a ini- 
azmagócokat, amelyek rövid két év 
múltán be'erántották az emberiséget -a 
szörnyű háborús élménybe. Mindegyik
ről kimutatja, mennyire túlélte magát, 
mennyire telítve van a pusztulásra-ilélt- 
ség csiráival. A megkondüló lélekha
rang szavánál szívbe döbbentő végíté
letet mond egy halálra Ítélt társada
lom fölött. Ez a belső transzponáltság 
adja a könyv hevét, értékét, jelentőse
gét. Rettenetes leszámolás a múlt bű
neivel. — Fordítása igazán példaszerű.
WHEATLEY, DENNIS; TITKOS UTAK

(Fordította.• Kosárgné Réz Lola• Pailá- 
d's PengCs Regények. 207 oldal.) Nagy
szabású nemzetközi csempészbanda ki- 
nyomozásával bízzák meg a liata', szim- 
pátikus Gregoryt, aki hűséges tisztiszol
gája segítségéivel birkózik meg a rendkí
vüli feladattal, amelynek során számta
lanszor kerül halálos veszedelembe. A 
szivét is elveszíti munka közben, mert 
beleszeret a gonosztevők főúri vezéré
nek hálójában vergődő gyönyörű fiatal 
leányba, akit kiment az erkölcsi fertő
ből. Páratlan éleslátással és kérlelhetet
len gonoszsággal vezeti a púpos főúr a 
bűnszövetkezetet, amely súlyos anyagi 
károkat okoz Angliának és — ambit Gre
gory kideríti — ráadásul még vörös 
forradalmat is készít elő.
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CLEVELY, HUGH: A VÁNDORLÓ 
TITOK
(Fordította: Fekete Oszkár dr. Pal

lód is Félpengős Regények. 160 oldal.) 
ízig-vérig modern detektivtörténet ez a 
regény, amely az izgalmak egész skálá
jával szolgál. Amerikából érkezik Ang
liába David Kerr, aki egy újszerű re
pülőgép tervrajzát hozza magával, amit 
el akar adni a hadügyi kormánynak. 
De az ellenséges ország kémszervezete 
megneszelte a dolog fontosságát és min
den áron kezébe akarja kaparintani a 
fontos hadititkot. Lélegzetfojtó hajsza 
indul meg a szerencsétlen fiatalember 
ellen, akit közben még egy másik banda 
is üldöz és aki ráadásul a szerelem há
lójában is vergődik. Ennyi kalandos 
izgalom után végre megjön a happyend 
minden vonalon.
NETTÓN, BUDLEIGH: POKOL A

SIVATAGBAN
(Fordította: Fekete Oszkár dr Pal- 

laais Félpengős Regények. 159 oldal.) 
Az angol kémelhárító kapitánya, a ki
tűnő Carrington, az indiai fegyvercsem
pészek után nyomoz és már-már lefü
leli a csempész-vezért, amikor egy ért
hetetlen rugójú incidens folytán kény
telen azonnal nyugdíjazását kérni. Nyo
mozása természetesen abbamarad. Két
ségbeesésében Carrington egyszerű köz
legényként beáll az idegenlégióba és 
Északafrikába megy felejteni. Itt legna
gyobb meglepetésére észreveszi, hogy a 
csempészband'a is áttette székhelyét erre 
a földrészre, miután az ő nyomozása 
miatt Indiában nagyon is forró lett a 
talaj számukra. Nagy nehézségek után, 
a kérlelhetetlen »Szolgálati Szabályzat
tal« való több összeütközés során mégis 
sikerül engedélyt kapnia a francia had- 
vezetőségtől, hogy saját szakállára to
vább nyomozzon a »Pók« után, aho
gyan a csempészek vezérét nevezik alan
tasai. Rettenetes izgalmak és folytonos 
ha Iái veszedelmek közepette sikerül is 
végül ártalmatlanná tennie a gazem
bert, aki Északafrika vad’ népeinek for
radalmát készítette elő.
HYEN. HENRY: AZ ERDŐ KIRÁLYA

(Fordította: Csiky Mária. Palladis 
Félpengős regények. 159 oldal.) A civi
lizált társadalomban elkényeztetett, sem
mirekellő fickónak ismerték a fiatal

John Peabodyt, áld minden problémát az
izmai segítségével oldott meg és irtózott 
attól, hogy apja vállalataiban komoly 
munkát végezzen. De amikor a vad
nyugaton élő nagybácsijának hívására 
a favágók nyers, erőszakos, halálos ve
szedelmekkel teli világába kerül: kiderül 
róla, hogy ember a talpán. Itt egy szép 
szempár mosolyáért emberfeletti mun
kál képes végezni és itt megbecsülik 
aztán izmai erejét. Hamarosan vezére 
lesz a bátor, kitűnő legényeknek és át
veszi nagybátyja erdőkitermelésének ve
zetését is. Miután nehéz harcokban le
győzte mindén iellenségét: övé lesz 
természetesen a szép szempár birtoko
kosa is.

RINEHART, MARY R.: CSIGALÉPCSŐ
(Fordította: Vértes Mária Lujza. Pal

ladis, Pengős Regények. 20b oldal.) Rop
pant fordulatos, lélektanilag is meg
alapozott, kitűnő deteldiv-regény ez 
Angliai vidéki kastély a színhelye és 
szereplői: egy idősebb dáma, aki test
vére gyermekeivel, egy fiúval és egy 
leánnyal költözik a nyárára bérelt kas
télyba, ahol valóságos kisértetjárást él
nek át. Csupa bizonytalanság, csupa 
megfejthetellennek látszó rejtély övezi 
őket ebben a gyönyörű miliőben. De a 
sorozatos borzalmak végül tisztázódnak, 
amiben főrésze a bátor, korához mór
ién bámulatosan friss, energikus dá
mának van.

ROBERTS, FRED: ARIZONAI
LOVASOK
(Fordította: Takács István. A Nova 

Kalandos Regényei. 190 oldal.) Újszerű 
fordulattal örvendezteti meg a kalan
dos regények olvasóit Roberts ebben a 
regényében, mert a gonosztevők vezé
rének tartott férfiről kiderül, hogy ro
mantikus gentleman, akinek sejtelme 
sem volt arról, hogy »bandája« a leg
nagyobb marhalolvajlásokat követi el. 
A dúsgazdag fiatalember úgy akarta 
magát érdekessé tenni az imádott hölgy 
előtt, hogy rablóvezért »játszott«: felbé
relt egy csapat marcona alakot és ezek
ből alkotta meg állandó kíséretét. Egy 
német cowboy teszi végül ártalmatlanná 
a bandát, sok kalandos izgalom köze
pette.
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TISZTÁZZUK AZ ALAPVETŐ KÉRDÉSEKET!

KOMLOS ALADÁR: ÍRÓK ÉS ELVEK
fIrodalmi tanulmányok. A Nyugat 

kiadása. 247 óidul). Komlós Aladár azon
kívül, hogy a maga. lelkét boncolgató 
lírikus, s hogy a mások lelkét a mély
ségekig' felkutató regényíró, és tanár, 
egyben kritikus is, a »Nyugat» — a mai 
»Nyugat» — esszéistája. Tollának mes
tere, mondandóinak ura, gondolatai
nak művészi görgetője. Talán csak egy 
kifogás eshetik rajta: hogy műfajaiban 
szüntelenül váltakozik, sőt keveredik 
hivatásainak, elhivatottságainak sok
félesége. Kritikus ott, ahol a puszta 
líra érzelmességét várnék, lírikus ott, 
ahol az epikum hömpölygését várnék s 
tanár, tanár mindenekfölött és mindenek 
között, amivel együtljár a kateketikus 
módszer, a kérdésekben és válaszokban 
való dialektika s a mindent megmagya
rázás szenvedélye, még olyankor Is, ami
kor magyarázat helyett inkább állás- 
foglalást várna az olvasó. Mingyárt be
vezető tanulmányában felveti a szerző
— nyilván magára nézve is — a sors
kérdést: mi legyen a kritika hivatása,
— legyen-e tisztán esztétikai bírálat- 
mondás, avagy engedje-e betörni lei
kébe a világszemléletnek gyakorta, hajh, 
oly csalóka ábrándjait? És illetőleg 
még ezt megelőzve, azt az alapvető 
kérdést is boncolgatja, mondjon-e a 
kritikus egyáltalán értékítéletet, ne elé
gedjék-e meg csupán a bírált mű ob
jektiv ismertetésével. Komlós nem lenne 
tanár, ha az utóbbival megelégednék.
Nem elég tudnom a versről — mondja

— mit mond, minek a kifejezésére tö
rekszik, elsősorban azt kell tudnom 
róla, mit é r ... A műkritika éppen az 
értékelés tényével különbözik minden 
írás szellemi tevékenységtől, ez teszi 
kritikává«. Itt bukkan ki a tanár, a 
kalkulus-oszló ceruzával: »mit ér« az 
irásmfí, — holott akadhatnak művek, 
korok, írók, olvasók, amelyekre és 
akikre nézve éppen ez a »mit ér« telje
sen irreleváns. (Hogy aztán ez a »mit 
ér«-elmélet gyakorlatban hová vezet, 
azt e sorok folyamán még megvilágít
juk). Különös érdekre tarthat persze 
számot a másik kérdésre adandó felelet: 
maradjon-e a kritikus a tiszta esztétikai 
elefántcsonttoronyban, avagy vegyen-e 
világszemléleti szempontokat is mérle
gelése tárgyául. Talán egyetlen más kri

tikusnál sem várunk erre a kérdésre 
annyira határozott igen-nem-válaszl, 
mint éppen a »Nyugat« kritikusánál, aki
nek tisztában kell azzal lennie, hogy 
a »Nyugat« egész reformeri és új-lelket- 
alkotó szerepe éppen abban állott, 
hogy — a maga meggyőződése szerint 
is, de főként ellenfeleinek hiedelme sze
rint — kritikái egyben ideológiát is 
jelenteitek, magatartást. moralitást, 
szembenézést a tisztán esztétikai pro
blémákat messzi meghaladó nemzet 
sorsbeli kérdésekkel. S a mai »Nyugat« 
kritikusának erre az alapkérdésre az az 
előzetes felelete, hogy nem lehetne-e 
kibékíteni a szembenálló ellentéteket; s 
az a végleges válasza, hogy »arra a, di
lemmára, vájjon egyéniség legyen-e a 
kritikus vagy megértő ember« azt fe
leli: »legyen egyéniség, de esztétikai 
egyéniség, mert akkor türelmes lesz 
és egyben élesen határozott. Az esztéti
kai bírálat annak biztosítására szolgál, 
hogy nem állítunk magunk és a mű 
közé se mm fé e ideológiát«. Hát csaku
gyan tagadhatatlan: Komlós álláspontja 
tökéletesen fedi a mai »Nyugat« ideo
lógiáját, Babits és főként Kosztolá
nyi »homo aestheticus«-elvét, ha ugyan 
szabad ezt az álláspontot egyáltalán 
»elv« néven neveznünk. — No már most 
nézzük, a gyakorlatban hogyan fest az
tán ez a szuperobjektivitás? Azt mondja 
egyik vezető tételében Komlós: »Egy 
romantikus stilusideálban fogant ver
set a klasszicizmus ideáljához mérni, 
vagy fordítva, éppoly értelmetlen do
log, mintha egy nyulat rosszul-sikerüU 
állatnak mondanánk, mert nem tú l 
ugrálni a fákon, mint egy veréb; egy 
nyultól teljesen elegendő teljes,itménv, 
ha saját fajtájának egészséges példányai 
Nagyon helyes és egészséges elv a kri
tikai objektiviz'mus szempontjából. 
De figyeljük csak, miként vélekedik 
Komlós tanár pl. az iskolai irodalom- 
oktatásról? »Vájjon helyes módja-e a 
különféle irodalmi izekkel való megis
mertetésnek és az emberiség múltjá
val való barálkoztatásnak, ha a tanuló 
a középkori ember lelkét a »Halotti 
Beszéd«-ből szívja magába és a »Gyula- 
fehérvári Glosszák«-ból és a »Königs
berg! Töredékekből«, a renaissance szel
lemét pedig Janus Pannonius nehány 
sorából?« S a válasz erre a kérdésre?
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»Hiába, egy korból, amelyből az olasz 
cl ák Daniét olvashatja, mi csak a Lö
wen i Siralmai adhatjuk a magyar fiú 
elé, s legjobb esetben a hitvitázó drá
mákat — Shakespeare századából 
Azt hiszem, nincs más megoldás, mint 
hogy olvastassuk a középkor bemutatása 
céljából mi is — Daniét és a keresztény 
himnuszokat. . Kérjünk kölcsön iro
dalmat onnan, ahol van«. A pri- 
mitivebb magyar alkotások helyére 
»nagy külföldi szellemek művei volná
nak iktatandók«. Én most nem is arról 
akarnék Komlóssal vitázni, hogy éppen 
ezek között a kezdetleges magyar Írás
művek között bőséggel akadnak egé
szen elsőrangú, nemzetközi viszonylat
ban is nagyjelentőségű dolgok; tessék 
csak Fája Géza új irodalomtörténeté
nek első kötetét felülni, — nyomban rá
jövünk ezeknek a dolgoknak nemcsak 
kiválóan magyaros, de egyben egyete
mesen emberi értékeire is. De feltéve 
és meg nem engedve, hogy csakugyan 
annyira értéktelenek azoic az »archeoló
giái« ii ásművek, nem lcell-e éppen 
ezért., éppen a tertlum comparationis 
kedvéért, s éppen pedagógiai szempon
tokból súlyt helyeznünk ezekre a primi
tívekre: hadd lássa a diák, honnan, 
minő kis kezdetekből indultunk cl, 
hadd érezze át a diák, hogy »a nyulat 
nem lehet- aszerint megítélni, vájjon 
tud-e fákon ugrálni, mint a veréb«. Hol 
marad itt a kritikai objektivitás, az 
»immanens« kritika, ahogy Komlós dr. 
nevezi? Az a kritika tehát, amely a 
maga korából, a maga miliőjéből ipar
kodik minden alkotást megértetni? íme, 
mingyárt az első gyakorlati esetben cső
döt mond úgy a »kritikai objektivi
tás«, mint a tanári kalkulus-értékelés, 
mint pedig az ideológiai szempontok 
kizárása. Mert igenis, azok a középkori 
töredékek egyes-1 érdemelnek a maguk 
gyámoltalanságában is, ha helyesen be
lehelyezzük őket a maguk korába (a 
Shakespeare- vagy Moliére-művelc leg
nagyobb részét kereken visszadobnák 
ma a színigazgatók kezdetleges szini 
technikájuk miatt, ha nem állana mö
göttük a kor és a név tekintélye!), s 
az a világszemlélet, amely ezeket az 
Írásokat átfűti — a keresztény közép
kor misztikuma, rajongása, halálvá
gya — elkerülhetetlen tartozékuk még 
puszta esztétikai mérlegelés esetén is 
ta DÍ).es irae«, a maga lehetetlen bök- 
rimei ellenére is, a világ himnikus iro

dalmának egyik legkimagaslóbb alko
tása!) Amiből mindből persze csupán 
az a tanulság, hogy Komlós Aladár el
méletben ugyan ott állhat a »homo 
aestheticus« oldalán, de mihelyt a 
komoly gyakorlatra kerül a sor — mint 
ez egyéb, e kötetbe foglalt nagyértékű 
tanulmányain, főként a »Tanú«-ról Írott 
esszéjén is meglátszik —, természetesen 
a komoly lelkiismeretű kritika pialesz- 
táljára kényszerül maga is, amely az
tán nem képes a művet egész klímájá
ból, lelkiségéből kiszakítani és a mes
terkélt esztéticizá ás légüres kamrájába 
belehelyezni. — Ellenben szolgáljon 
Komlós Aladár igazolására, hogy pél
dául éppen a Litera!ura áll gyakorla
tilag azon az állásponton, hogy az 
elébe kerülő művekről a lehető leg
ritkább esetekben mond eszléíikai vagy 
bárminő más kritikai véleményt. S 
erre meg van minden oka. Lehetnek 
ugyanis korok és körülmények — s ezt 
Komlós kifelejtette a számadásaiból —, 
amikor a kritikus kénytelen a véle
ményét lenyelni, mert nem mondhatja 
meg őszintén, százszázalékosan a leg
különbözőbb — világnézeti, magyarán 
politikai, nemzetközi s másféle — tekin
tetekből. Ezért tehát ilyenkor arra 
kényszerül a szerencsétlen korlárs, 
hogy az elébe kerülő műveket ne érté
kelje, csupán tárgyilagos tartalmi ismer
tetést nyújtson, hogy — egyáltalán 
nyújthasson valamit s megfeleljen leg
alább annak a hivatásának, hogy az 
olvasók tudomására hozza, ami újdon
ság van az irodalom terén. Mert nincs 
mindenki olyan szerencsés helyzetben, 
hogy kritikai véleménye megegyezzék 
látszólagos fenegyerekeskedés örve alatt 
a mindenkori hatalom nézeteivel, hogy 
egyformán szolgálhassa ki a hatalmassá
gokat is, meg a velők ellentétes tábort 
is. Vannak olyan korok és körülmények, 
amikor nem sikerül »a szembenálló 
ellentéteket kibékíteni« s legkevésbbé 
sikerül az az ember saját lelkiismere
tének fóruma előtt. Ilyenkor aztán 
nincs más hátra, mint — nem kriti
zálni, nem osztályozni, s ideológiai vé
leményét is jobb időkre félretenni. Ille
tőleg mindezt olyan szép hegedüszóban 
elmondani, hogy az olvasók értsenek 
még a hallgatásból is. Ezt bizonyos 
okokból éppen Komlós Aladár könyvé
nek ismertetésénél végre egyszer meg 
kellett mondanunk.
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KRISZTUS: A BUDDHA-TANOK REFORMERE?
SZIMONIDESZ LAJOS: JÉZUS KRISZ

TUS A HARMADIK BIRODALOM-
RAX
(A most vitatott kérdések, a régi Jé

zus élete-kutatás, a kutatás további le
hetőségei és várható eredményei. Re
kord-kiadás. SOI oldal.) Senkii se le
vesszen meg ennek a könyvnek kissé 
a napi aktualitást túlzóan kihangsú
lyozó — címe. Ili nem a Rosenbergek 
és Ludendorffnéék Kriszlus-blaszfémi- 
óiról esik elsősorban szó szerencsé
re. — hanem sokkal mélyebb szántáséi 
munka ez. meri alapjából göngyöli fel 
az egész eddigi Jézus-kutatást, kimu- 
lalja annak félszegségeit. rendszerlani 
hibáit s végül egy egészen új, monumen
tális Jézus-koncepcióba torkollik bele. 
amely egyként távol esik a metafizikai 
spekulációktól, valamint a realisztikus 
rekonstrukció-kiserletekről. Négy főfe
jezetből álló művének csupán első ré
sze szól a modern német blaszfém-tö- 
rckvésekről. amelyek notabene — 
nem is mai keletűek, hanem már a 
harminc év előtti Drews-féle Kriszlus- 
mitoszra vezetendők vissza. Abban gyö
keredzett aztán Delitzsch ária-Krisz- 
lusa. Zaj ti turáni Krisztus-ideálja és a 
mai Stürmer anlisémita-Krisztusa. Ä 
magunk részéről ezt az irányzatot még 
hátrább eredtettük volna: valahol U. 
Sl. Chamberlain 19. századánál , amely 
viszont az akkori araméus-kutalásokon 
alapult). Egy másik gyökérszála a mai 
német-ária krisztologiának a mesebeli, 
indiai, ötödik Tamásevangélium« kö
rül felzajgó fantazmagóriákhoz vezet el. 
Míg végül a mai németség a miioszt 
mítosszal torolván meg, Rosenberg mil
liós kiadású könyvében egyszerűen tudni 
sem akar az egész Krisztus-világról s 
a kereszténység összeomlását prédikálja. 
Ennél a pontnál kezdi el aztán Szi- 
monidesz a maga tulajdonképpen való 
nagy művét. Szigorú kritikai mértékkel 
bírálja el a Krisztus földi életéről szóló, 
ránk maradt legrégibb forrásokat s vizs
gálataiból nem hagyja ki az u. n. eret
nek-evangéliumokat és a középkori m isz- 
íihkáeiókal sem. Harmadik főfejezete a/, 
ujabbkori Jézus-tudományt veszi na
gyító alá: Krisztus hagyományos képé
től kezdve a jezsuiták Jézus-konceptu- 
sán, a racionalizmus korának kijóza- 
nultságán keresztül az Aufklárung-kora-

beli német kutatókig, akiket csak rövid 
időre szakít félbe a német protestáns 
teológia előretörése, hogy aztán a 19. 
század végén Straussnál valósággal for
radalmi módon juttassa előtérbe Krisz
tus racionalista képét. A kötet hatalmas 
méretű negyedik főfejezele adja aztán a 
szerzőnek tulajdonképpeni kutatási terü
letét. Éles akríbiával elemez nehány jel
legzetes jézusi példázatot s kimutatja, 
hogy azok mai formájukban amorfak, 
hiányosak, sőt logika-ellenesek, s így 
valójában értelmetlenek. Pontosan rá
mutat a tátongó hiátusofcra s most ke
resni kezdi a missing link-e két, a hi
ányzó részleteket. Tipikusan minden 
esetben rá kell mulatnia, hogy a hiányzó 
részletek Buddha, tanításaiban vannak 
meg. Szimonidesz tehát nem a többé- 
kevésbbé legendás vagy csupán későbbi 
akkordaneiák alapján. egybeállitolt 
Buddha-Jézus-hasonulás mellett foglal 
állást, hanem a tanítások belső logiká
jából következtet vissza; vissza odáig, 
hogy Jézus — ma már kimutathatatlan 
históriai, de alapjában anekdotikus ér
tékű feltevések szerint csakugyan jól 
ismerte az anli-metafizikus buddhista 
bölcseletet, de egyben ismerte a görög 
filozófusokat is. Tehát távolról sem volt 
az az ember, akit általában mini kis pa- 
lesztinai falusi rabbit«, »galileai ván
dorúmból , vagy malomalalti Szokra- 
leszl szoktak beállítani. Hanem csak
ugyan korszakot teremtő gondolkodó 
volt, akinek külön tragédiája az. hogy 
eredeti tanításai közül egyetlen egysem 
került a maga ősi, ép formájában az 
utókorra, hanem csak másfél század
dal a halála után foglalták írásba gyönge 
kaliberű, filozófiailag iskolázatlan böl
csek«. Az összehasonlító vallástudomány 
legközelebbi nagy feladata tehát abban 
áll a szerző szerint, hogy rekonstruálni 
iparkodjék Krisztus eredeti tanítását s 
ezzel újra megelevenítse az emberiség 
egyik legnagyobb látókörű bölcselőjét. 
Szimonidesz könyve utat tör az új val
lástudomány töretlen ugarán.

A havonta kétszer megjelenő 
LITERATU RÁ

szerkesztéséért és kiadásáért 
SIJPKA GÉZA dr. felel 

A Lileraturu szerkesztősége és kiadó- 
hív itala, VI.. Aradi-utca 10.
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K A L A N D O S  K A T O N A S O R S O K

KAISER, WILHELM: TRENCK PAN-
DUREZREDES KALANDOS ÉLETE
(Ford : Fenyő László■ Grill Károly 

kiadása. 299 oldal, ára -'1.6 O p.) A két 
porosz eredetű Trenck l)árónak, Fe
rencnek és Frigyesnek, akik unokaíivé- 
rek voltak, kalandos élete valósággal 
kezdettől fogva kínálkozott a »regényes 
életrajz« alá: hiszen megvolt ehhez min
den adottság, — egyrészt csakugyan {já
ratlanul szines életük, másrészt pedig az 
a szerencsés körülmény, hogy mind
ketten bőséges önéletrajzokat hagytak 
hátra, amelyek leli vannak regényes 
elemmel, de egyben korjellemző adatok
kal is. És mindkettőnek számos ma
gyarországi vonatkozásai miatt — Fe
renc Sopronban nevelkedett s horvát- 
magyar pandurezredes volt, Frigyes 
meg pláne erőteljesen kivette a részét a 
magyar aufklárista mozgalomból, hogy 
végül Párisban Robespierre nyaktiló)a 
alatt veszítse el örökké lelkendező, for
rongó fejét — természetesen első sor
ban magyar íróra várt a hivatás, hogy 
a mai ember számára érthetővé, megkö
zelíthetővé tegye ezeket az extatikus éle
teket. Akadt is ilyen magyar író, még
pedig eléggé jónevű, bizonyos Jókai 
Mór, aki két regényt is írt róluk. Talán 
csak egy hiányossága van ezeknek a 
regényeknek, hogy éppen Frigyes bárót 
kissé túlságosan elregényesítette s tul- 
kevés súlyt vetett ennek az embernek a 
magyar szellemtörténetben játszott sze
repére. Hiszen nem szabad elfelejte
nünk, hogy ez a Trenck a jozefinus 
idők végén, Martinovics korában, bát
ran emelte fel szavát a magyar rendi 
élet elmaradottsága ellen. Röpiratot írt 
a magyar országgyűléshez, »minden 
tisztességes magyar« nevére címezvén e 
röpiratát; röpiratot írt a papság ellen 
(-»Der entlarvte Priester«); röpiratot írt 
a magyar szellemi élet újjászületésére 
(»Dichtergedanken in Ungarn ); röpira
tot írt a magyar felvilágosodás előmoz
dítására. Magyar nyelvű verses és prózai 
írásai a szatíra ezerszínű tűzijátékával 
harcolnak a maradiság ellen. Valóban: 
ennek a Trenck Frigyes bárónak az 
igazi életét és magyarországi jelentő
ségét már régóta fel kellett volna fe
dezni, ha úgy tetszik, ám »regényes 
életrajz« formájában. Ne vegye rossz 
néven a Grili-kiadó, amelynek a ma

gyar szellemiség múltjában s ép}>en 
a magyar felvilágosodás körül való je
lentős szerepét teljes mértékben méltá
nyoljuk, ha most újra szemrehányás
sal kell feléje fordulnunk: miért kellett 
a magyar szempontból kevésbbé fon
tos Franz báró életét és miért kellett 
azt is német kézből ismertetni; miért 
nem vétette elő a magyar história 
szempontjából végtelenül fontosabb Fri
gyes báró életét (amely regényesség 
dolgában is vetekszik az unokafivérével) 
s miért nem bízott meg ezzel a mun
kával magyar írót, magyar historikust: 
hiszen éppen az utóbbi évek termése 
mutatja, hány ilyen kiváló regényíró- 
historikusunk van. Éppen ez a Trenck- 
könyy bizonyítja, mennyi komoly le
hetőség vár még a magyar könyv
kiadásra akár a legmodernebb mű- 
formában is, anélkül, hogy egysze
rűen idegen könyvek átplántálásához 
kellene fordulnia. A Grili-kiadó büsz
kén hordja szignójában az 1840-es ala- 
pító-évszámot, ami annyit tesz, hogy 
két év múlva eléri századik eszten
dejét. Szeretnék hinni, hogy addig meg
jelenendő kiadványaival méltón készül 
fel erre a centenáriumra, amely a ma
gyar szellemi élet történetében csak
ugyan korszakot jelöl meg.
v. HORVÁTH BÉLA DR.: KAMÁL 

ATATÜRK
(Gázi M úszta fa Kemál török állam- 

fő életrajza. Fél évszázad Törökország 
történelméből. Részben külföldi forrás- 
mii alapfán írta és kiadta dr. vitéz 
Horváth Béla fővárosi főjegyző. [Buda
pest, XI Horthy Miklós-út 30], Dr. vi
téz József Ferenc kir. herceg előszavá
val. Ára 4.20 P. 200 oldal). A háború 
utáni nagy államférfiak életrajzát egé
szíti ki ez a rendkívül érdekességű 
mű, amely annál is inkább hézagpótló, 
mert a modern Törökországról ez az 
első könyv, amely magyar nyelven 
megjelent. Karnál Atatürk (régi nevén 
Musztafa Kemál pasa) az ő törhetetlen 
erélyével s a török néphadsereg szívós 
kitartásával Európa keletén világtörté
nelmet csinált s az antant által halálra 
ítélt Törökországot nemcsak megmen
tette, hanem újra naggyá és virágzóvá 
is tette. Kiválóan megírt életrajza a leg
épületesebb és idegfeszítő olvasmány
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MAGYAR SZÜLETÉSŰ CSEH ÍRÓ NÉMET REGÉNYE
NEUBAUER, PAUL: DAS FEHLENDE

KAPITEL
(Roman. Tiefland-Verlag, Amsterdam- 

Leipzig. 474 oldal, 2 féngk. és egg 
hasonmással.) Neubauer Pállal, a Prá
gában élő kétnyelvű magyar íróval a 
Literatura 1937. évi 56—59. oldalain kö
zöltünk hosszabb beszélgetést abból az 
alkalomból, hogy »Das fehlende Kapi
tel c. regényével megnyerte a londoni 
James B. Pinker-kiadó nemzetközi re
génydíját, tizenhárom nemzetből való 
sokezer pályázó előtt. A pályadij zsűri
jének elnöke a Luxemburgban élő Dr. 
Rudolf G. Binding, a porosz költőaka
démia tagja volt. Ez a regény, amely 
körül a szerzőjének még a könyv megje
lenése előtt kellemetlen, de rá nézve igen 
megtisztelő véget ért ügye volt a nem
rég elhunyt osztrák íróval, Walter 
Tschuppikkal, — most végre megjeleni 
német nyelven. Egészen sajátos munka: 
középút a nagy históriai riportázs, 
a detektivregény, a korrajz és a filozó
fiai tanulmány közölt. Témájának ug
rópontja az, hogy Marco Polo hires 
önéletrajzából negyvennégy példány is
meretes világszerte, de kellett lennie 
egy negyvenötödiknek is, amelyben — 
a szerző feltevése szerint — volt egy 
olyan fejezet — das fehlende Kapitel, 
— amely a többiből hiányzik s amely 
Marco Polo legcsodálatosabb élelkaland- 
ját tartalmazta, azt, amely értelmét adja 
nemcsupán az olasz utazó furcsa egyé
niségének, hanem az egész ázsia-európai 
lélekkonfliktusnak is. Neubauer, aid so
kat foglalkozott Pólóval, rájött, hogy 
ennek a hiányzó példánynak a löweni 
könyvtárban kellett lennie. Odafordul! 
kérdésével s ekkor az ottani könyvtáros 
megírta neki, hogy emlékezete szerint 
csakugyan volt egy példányuk, de a 
németek belgiumi betörése alkalmával 
az egész löweni könyvtárral együtt ez 
a példány is elégett, minden reá vonat
kozó feljegyzéssel együtt. E konkrét mag 
körül építi lél aztán Neubauer hatalmas 
regényét, amelyben az angol világpoli
tika, Gandhi, á német titkos szolgálat, 
a világháború vad hajszában kergetik 
egymást. »A hiányzó fejezetben« Polo 
elmondja, hogy lopta el a hindu Ha- 
numan-papok nagy titkát: azt a módot, 
amellyel az emberek lelke legmélyén 
alvó vadállatot életre lehessen kelteni.

A titkot úgy sikerült megszereznie, hogy 
önmaga fehér majomnak kendőzte ma
gát s így hatolt be titkos szentélyükbe. 
Tudta azonban azt is, hogy ezek a pa
pok átokkal védték titkukat: ha az va
laha kiderülne, akkor az emberekből 
csakugyan ki fog törni a vadállat, még
pedig pontosan hatszáz évvel a titok 
elrablása után. Polo ezért írta le csupán 
egyetlen egy példányban ezt a titkot 
s azt is úgy elrejtette, hogy halála 
után elveszettnek hihette a világ ezt a 
»hiányzó fejezetet . Közvetlenül a világ
háború előtt aztán egy angol lánynak 
sikerült a könyvet Löwenben megtalálnia 
s erre kiüt a világháború, amely csak
ugyan az állatot váltotta ki az emberből. 
A világháború lezajlása után azonban 
Gandhi — őseitől öröklött misztikus 
belső parancs nyomása alatt — újra 
visszaparancsolja az állatot a tudat alá. 
mégpedig azzal az elhatározásával, hogy 
a passzivitás evangéliumát hirdeti az 
erőszakkal szemben. Ez új fordulatot 
jelent az angol világpolitikában, Lon
donnak a domíniumokkal szemben ta
núsított eddigi magatartásában s egy
általán az imperialista politikában: az 
emberiesség kerekedik felül az erősza
kon, — a vadállat megjuhászodik, de 
egyúttal Marco Polo könyve is vissza
kerül India dzsangelébe s ott megsem
misül. A nagy világszemléleti harc fi- 
guránsai: Mary Montagu, aki az új Eu
rópát szimbolizálja, amely megértő ér- 
deidődéssel fordul Ázsia ismeretlen lel
kisége felé, aztán Hans Kämpfer, az öreg 
intrigus, aki mindig más maskarában 
a régiszabású európai politikát ábrá
zolja; továbbá Braganza da Cunha — 
az euroázsiai félvér — aki szerelmese 
az új Európának, de nem tud Ázsiától 
sem elszakadni, s végül Gandhi, aki 
rejtelmes mosolyával, számunkra érthe
tetlen filozófiájával az örök, halhatatlan 
Ázsiát jelképezi. Európa kapzsi, önző 
politikájának Ázsiával szemben való 
megértőbb fordulatát Lord Reading in
diai alkirály készíti elő, akit régebben 
Daniel Isaacs-nak neveztek s aki zsidó 
létére közelebb tud férkőzni Ázsia lel
kiségéhez, jobban megérti annak rej
telmeit s így emberibben gondolkozik 
a hindu passzív ellenállás igazi jelentő
ségéről. A szerző szüntelen a feszültség 
hintáján lóbálja az olvasót.



(Magyar Színház.) Denys Amié'nek, a 
»Virágzó asszony« kitűnő írójának »3/on 
amit című darabja Élet'ársak címen ke
rült színre, Bálint György pompás fordí
tásában. A színpadon — mind a három 
felvonásban — a szalont látjuk. Viszont 
a cselekmény a hálószobában játszódik 
le. Cselekmény bizony nincs a darab
ban, de annál bravúrosabb írói telje
sítmény, hogy a közönség két és tél 
órán keresztül egyetlen pillanatig sem 
unatkozik. A dialógusok szellemessége, 
a szavak tűzijátéka tökéletesen elfeled
ted azt, hogy nem a szemünk láttára 
történnek a történések, csak hallomás- 
hói értesülünk mindenről. Annyi meg
vesztegető bájjal mesélik el a történte
ket a szereplők, — Makay, Sennyey, 
Törzs és Földényi, — hogy tökéletesen 
kárpótolnak bennünket, amiért nem lát
juk a cselekményt. Ragyogóan előadott 
anekdota többnyire jobban hat, mint 
maga az esemény, a szemtanú számára. 
Ez az eset a darabnál, amely egyébként 
arról szól, hogy a férjet tizenkét évi 
házasélet során fűvel-fával megcsalja a

felesége és a szerelmes férfi mindenről 
tud, de úgy tesz, mintha nem sejtene 
semmit, mert imádja az asszonyt és úgy 
fogja fel helyzetét, hogy azért mégis 
csak ő az állandó birtokos, hozzá tér 
vissza mindig újra és újra a csapodár 
teremtés, akinek férfi-gárdájában ő az 
örökös tag , két szerető között ő a 
kaland és mindenkor ő a legjobb ba

rát. végül pedig, majd ha lecsillapodnak 
az asszony érzékei, kizárólag az övé lesz 
ez a nagyszerű lény. A történet magva 
ellenállhatatlanul idézi emlékezetünkbe 
azt a régi, jó viccet, amely tömören így 
fejezi ki Amiéi férjének filozófiáját A 
hatvan éves Kohnnak szemrehányást 
lesznek, hogy micsoda ostobaságot csi
nál, amikor feleségül vesz egy 18 éves 
leányt, hisz hozzá egy ötven éves usz- 
szony illenék feleségnek. Az hűséges 
volna hozzá, de ez a esitri fűvel-fával 
megcsalja majd. Mire Kohn bölcs mo
sollyal feleli: »ti ezt nem értitek, de én 
tudom, hogy — jobb egy jó üzletből 
25 százalék, mint egy rossz üzletből 
100 százalék«...
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M egjelent! M egjelent!
Heves i  Sándor:  S Z Í N H Á Z

A modern magyar színpadművészet legnagyobb mestere ír a
huszadik század színházáról,

arról a témáról, amely minden művelt embert érdekel- Minden, a 
színpaddal összefüggő kérdésre választ ad.

Hevesi Sándor minden vonatkozásban ismeri ezt a kimerít
hetetlen tárgyat, mert hiszen drámaíró, dramaturg, rendező, szín- 
igazgató egyszemélvben. De nemcsak színházi embernek páratlan: 
mint tanítómester és íróművész is kiváló-

Megvilágítja a laikus közönség előtt oty titokzatos színpadi vilá
got, a film színpadát, a szabadtéri előadások rendezését, stb-

Sok kép díszíti az album alakú, gyönyörűen kiállított m űvészi
kötésű könyvet. H evesi Sándor legértékesebb gondolatainak, három 
évtizedes munkásságából leszűrődött bölcsességének foglalata ez az 
érdekes, eredeti és mély könyv.

Ára egészuászonkölésben 10 pengő.
Megtekinthető minden könyvesboltban\
SINGER és WOLFNER KIADÁSA-

A LITERATURÁHOZ
ÁLLANDÓAN BEKÜLDÖTT FOLYÓIRATOK

Könyvészet
A könyv (Magyar könyvkiadók és 

könyvárusok szemléje. Szerk. Somló 
Béla. Évi 12 szám előf. 5 P.) 

Magyar Könyvbarátok Diáriuma (Szerk. 
Máté Károly. Évente 4 szám. Elő
fizetés 2 P.)

Magyar Könyvszemle (A magyar köz
könyvtárak közlönye. Szerk. Tró- 
csányi Zoltán. Évi 4 füzet előfi
zetés 40 P.)

More Books (A ‘bostoni könyvtár ér
tesítője. Szerk. Haraszti Zoltán 
Évi 12 szám, előf. 50 cent.) 

Pallaciis (dróttalan hírei. Házi magazin. 
Szerk. Tóth László dr. Évi 12 szám. 
Előf. 50 fillér.)

Irodalom, kritika
Az író beleszól (Fel. szerk. és kiadó 

Vietorisz Géza. Évi 10 szám és két 
ajándékkönyv. Előf. 8 P.) 

Gondolat (Szerkeszti Vértes György. Fő- 
bizom Rozsnyai Károly könyv
kiadóhivatala. Évi 10 szám. Előf. 
8 P.)

írott Kő (írod. és műv. folyóirat. Szerk. 
Bárdosi Németh János, Szombat
hely. Évi 4 szám. Előf. 4 P.) 

Koszorú (A Petőfi-társaság közlönye. 
Szerk. Császár Elemér. Évi 4 szám, 
előfizetése 4 P.)

Magyarosan (Nyelvművelő folyóirat. 
Szerk. a M. Tud. Akadémia nyelv
in űv. bizotts. megb. Putnoky Imre. 
Évi 5 füzet, előf. 1 P.)

Munka (Kultúrbeszámoló. Szerk. Kassák 
Lajos. Évi 10 szám, előf. 6 P.) 

Szép Szó (Szerk. Ignotus Pál. Kiadja 
Pantheon. Évi 10 szám előf. 9 P.) 

Uj Pannónia (Szépir. és társ. szemle. 
Szerk. Bányász László, Győr. Évi 
10 szám előf. 5 P.)

Válasz (írod. és társad, pol. folyóirat. 
Fel. szerk. Sárközi György. Fel. 
kiadó Németh Imre. Évi 12 szám, 
előf. 10 P.)

Világirodalmi Szemle (Szerk. Vértes 
Jenő. Számonként ára 40 fül.) 

Virágfakadás (Szépir., műv., krit. és társ. 
folyóirat. Szerk. Kancsár Imre, Pest- 
szenterzsébef. Évi 10 sz. előf. 10 P.)



PIETRO ARETINO
Éppen négyszáz évvel ezelőtt állt tekintélye tetőfokán V. Károly, amikor 

Lombardiába» találkozott vele, leszállt lováról és úgy ment elébe, pedig a 
császár sem volt szerényebb semmelyik grandjánál és a szász választófejedelemtől 
is ülve búcsúzott. A pápa egymásután küldte hozzá követeit, hogy Rómába 
csalja; amikor végre megérkezett, csókkal fogadta a Porta del Popolo előtt. 
Ariosto »az isteni Aretinónak, a fejedelmek ostorának« hívta. Voltak esztendők, 
amikor egymillió sendit keresett. Ferenc francia király hatalmas aranylánccal 
ajándékozta meg, amelyet még ma is ott visel, súlyos selyempalástja hajtókái 
közt, Tizián festményén, a Palazzo Pilti egyik kistermében. Elbocsátott titkárát, 
Francesco Bernit minden kiadó kitessékelte, amikor megtudták, hogy szatírát 
szerzett Aretino ellen. Reszkettek tőle. Könyvei hihetetlen példányszámban fogytak, 
akár botrányos tartalmú verseket szerzett, akár Szűz Mária életét irta meg. »11 
Collegio non posse far tacer Pietro Aretino«, ■- mondhatta magáról. Hatalmas 
volt, gazdag, sőt talán egészséges is. Korán kelt és reggelente 80—100 stanzát 
írt egy lélekzetre. Palotája lépcsőjén főurak és bibornokok tolongtak. A szultán 
követet küldött hozzá, egy afrikai fejedelem idomított majommal lepte meg. 
Ariosto eközben Férrarában nyomorgott, Sannazaro a Loire partján élt, szegényen 
és száműzötten, Strozzit Alfonso d’Estie herceg tulajdon kezével szúrta le, mert 
nagyon is kézzelfogható verseket írt feleségéhez, Lucretia Borgiához, Bembőt 
csak az arisztokrácia olvasta és Michelangelóról n ég a beavatottak sem tudták, 
hogy költészettel foglalkozik. A húmanisták lejáratták magukat, ő volt a híres, 
a nagy, az utolérhetetlen. Esténként Tiziánnal és Sansovinóval sétált a Márkustér 
újonnan épült árkádjai alatt. És ha megunta Velencét, elment barátjához, Gio
vanni déllé Bande Nerchez, a zsoldosvezér Medici-unokához. Vele együtt zabáit, 
röhögött, sátorban hált és úgy társalgott a nyeregből hercegekről, kurtizánokról, 
szentekről és stratégákról, — hiszen ő maga is az irodalom condottiere-je volt, 
a zsarolás kitanult mestere és fő-fő stratégája. Aztán visszatért Velencébe, ahol 
szabad volt, boldog és sérthetetlen és ahol már jóelőre kiélvezte eljövendő 
halhatatlanságát.

* * *
Mindezért az utókor keservesen megfizetett neki. Néhány évvel halála után 

már nevét sem szabadott kiejteni. A pápa kedvence indexre került. Sírját 
eltüntették. Leghíresebb könyvéből egyetlenegy eredeti példány sem maradt reánk1. 
Ha valahol — Párisban vagy Hollandiában — mégis kiadták, nevét elhagyták 
a címlapról vagy anagrammát gyártottak belőle. (Egy ilyen. »Partenio Etiro: 
Septem psalmi penilentiali, Vinegia, 1558« című könyvet nemrégen találtam a 
velencei St. Marco bibliotékában. Mivel a kis mű kétségtelenül Aretinótól szár
mazik, de könyvei jegyzékében seholsem található, ezúttal hívom fel rá az 
illetékesek figyelmét.) Emlékezetét tűzzel-vassal irtották. De a közönség még 
mindig olvasta. Brantöme írja egy párisi nemesemberről, aki reménytelenül szere
tett egy fiatal hölgyet, hogy hirtelen felvidult és immár egészen bizonyosra vette, 
hogy vágyai kielégítést nyernek, — mindezt azért, mert értesült róla, hogy szíve 
választottja Arelino »Figuráit« rejtegeti fiókjában. De lassanként egyre veszedel
mesebbé vált Aretinót rejtegetni a ládafiában. A harmincéves háború idején 
az embereknek elment a kedve az ilyen vállalkozásoktól. 1660-ban még egyszer 
kiadták leveleit. Aztán szellemi hagyatéka két részre szakadt: az íróra, akit 
elfelejtettek és a pornográf »Beszélgetések« szerzőjére, akit még olvastak. A 
rokokó sem támasztotta fel. Túl barbár, túl borsos, túl erős volt néki. A 19. 
század már csak nevét ismerte. Műveihez nem lehetett hozzáférni. De a név
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elég voll, hogy a morális felháborodás újabb viharát keltse fel ellene. Goethének 
megbocsátották, hogy talpnyaló verseket is írt; Vörösmarty,nak, hogy a többséggel 
szavazott; Francénak, hogy hetvenéves korában önkéntesnek akart beállni; Shelley- 
nek, hogy odahaza meztelenül járt; Széchenyinek, hogy Metternichnél diktátornak 
ajánlkozott. Még Byron és Wilde perverz szerelmeit is megbocsátották. De néki 
nem bocsátottak meg. »Er überbietet an Schamlosigkeit fast alles der alten und 
neuen Litteratur«, — ismétli a nagy német lexikon, amely a 19. század minden 
évtizedében újra és újra megjelenik. Gobineau gróf primitív zsarolónak állítja 
be kezdőknek igen tanulságos, egyébként azonban mérhetetlenül ostoba könyvébeh, 
a »Renaissance«-ban. »A rinascimento legszebb leveleit, s a j n o s , Aretino írta«, — 
mondja róla a kitűnő Burckhardt, nem gondolva arra, iiogy szegre kellene 
akasztanunk előítéleteinket egy olyan emberrel szemben, ki a 16. század leg
szebb leveleit szerezte. De a legenda ölt. Egy kitűnő olasz essay-író, Santi, egy 
olasz klasszikus-kiadás előszavában le merte írni, hogy Aretino egy Tita nevű 
kurtizán fia volt, hogy atyját senki sem ismerte, hogy még Michelangelót is 
meg akarta zsarolni és hogy végül 1557-ben, egy dáridó alkalmával, amikor 
valaki legifjabb nővére gáláns kalandjairól mesélt néki, megfulladt a röhögéstől. 
Mindez meglehetősen átment a köztudatba. Pedig csak annyi igaz belőle, hogy 
Michelangelót egy festmény erejéig, »legyen bár vázlat vagy egyetlen kézvonás« 
— valóban meg akarta zsarolni. Egyébként egy arezzói cipész fia volt, ahogy 
ezt leveleiben többször is említi; és Aretino nem volt az az ember, aki egy 
kurtizántól való származását letagadta volna, különösen akkor, amikor Itália 
trónjain felerészben kurafik ültek. Ami végül legendás halálát illeti, úgy százötven 
éve senki se nézte meg a kortársak feljegyzéseit. Az ellenfelek is csak annyit 
jegyeznek meg  ̂hogy »megdöglött«, mint ahogy hűtlen tanítványa, Niccolo Franco 
mondja, akit gyalázkodó verseiért IV. Pál pápa felakasztatott, míg egy semleges 
szemtanú — a velencei francia követ — azt írja, hogy »a híres Aretino 1556 
tavaszán, hatvannégyéves korában szép csendesen elhunyt«. De az irodalomtörté
nészek nem igen zavartatták magukat az igazságtól. Aretinóról még egyetlen 
biográfia sem jelent meg. Csak Líuzío írta meg egyik pőrét és legújabban az 
N. R. F. foglalkozott vele, meglehetős felületesen. Meg egy francia nyelven író 
román diplomata. Természetesen Babits is elítéli. Azt mondja róla, hogy ő 
»igazolta utólag a Savanarolák kultúrellenes felháborodását«. Egyébként Babits 
is fordított Aretino-verset és így — legalább előzőleg — cseppet sem igazolta 
tulajdon felháborodását.

❖  ❖

A renaissance embereit nehéz felidézni. Mereskovszkij Lionardója csak adat
halmaz, Romain Rolland Miclielangelója megbukott. (Michelangelóba különben 
még Freud is beletörte a fogát.) A Borgiákról száz és száz kötetet írtak; a 
legrosszabb drámát Victor Hugo, a leggyengébb életrajzot Gregorovius; legfeljebb 
Sabatini írta meg őket, úgy ahogy. Egyetlen tűrhető drámánk sincs, amely a 
cinquecentóról szól. A most divatos biográfia-áradat is kerüli az olasz renais- 
sance-ot. Vágy az egykorú humanistákról ír, ami jóval könnyebb feladat, vagy 
külföldre, Angliába, Franciaországba menekül, Erzsébethez, II. Fülöphöz, Medici 
Katáimhoz, V. Károlyhoz, akiknek, személyük szerint, már alig van közük a 
renaissance emberéhez. Goethe tudta ezt. Amikor arról volt szó, hogy a renais- 
sance-ról írjon. — lefordította Benvenuto Cellini önéletrajzát. Michelangelót, 
Lionardót, II. Gyulát, Sigismondo Malatestát, Cesare Borgiát és az arezzói suszter 
fiát nem könnyű felidézni.

Annyi bizonyos, hogy Aretino korán elkerült hazulról és Rómába ment 
szerencsét próbálni. Itt gúnyverseket írt a bibornokokra és meglehetős műveltséget 
szerzett; bejáratos volt Chigi bankár házába is. Ekkor történt, hogy Adorján
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utrechti bíborost választót Iák meg pápává, akit fukarsága miatt rövidesen egész 
Itália meggyűlöll. Aretino néhány szonettet szerzett Gulio Romano obszcén rajzai
hoz, amelyeket Mare Antonio Raimondi rézbe metszett és egy ismert könyv
kereskedő terjesztett. A pápa megtudta a dolgot és Gulio Romano csak nagyne- 
hezen kerülte cl a börtönt, ArctinÖnak menekülnie kellett. Rövidesen VI. Adorján 
meghalt, nagy örömére a római népnek (háziorvosa házát a pápa halála utáni 
éjjel diadalkapuval vették körül, amelyre hatalmas betűkkel írták fel: Liberator 
patriae, Senat us populiisque Romamis) és Aretino ismét visszatérhetett Rómába. 
Csakhamar az új pápával, VII. Kelemennel is összeveszett és hosszabb bolyongás 
után végül letelepedett Velencében. Ez volt élete első, jelentéktelenebb fele. 
A római napokra mindig bizonyos fanyar melankóliával emlékezett vissza. Bár 
nyelvétől már akkor is féltek, egy-egy megsértett bibornok könnyen ellehette 
volna láb alól; pénze nem volt és a kurtizánok is alaposan elbántak vele. Egv 
későbbi könyvében, a Beszélgetések -ben. amelyet éppen a puttana Romaná -k 
ellen írt, igen jellemző történetet mesél erről. Egy vasárnapon a szentmisénél az 
egyik római templomban gyönyörű hölgyet pillantott meg, aki egy szentkép 
előtt rendkívüli ájtatossággal imádkozott. Mivel akkoriban még az ilyen hölgyeket 
sem volt illendő megszólítani, Aretino egy közismert, nyolcvanéves kerítőnőhöz 
fordult, akivel gyönyörű ékszert küldött a fiatal kurtizánnak. A kerítőnő rövi
desen újra megjelent Aretino lakásán és. hírül adta, hogy a hölgy rendkívül 
megörült az ajándéknak és azt üzenteti néki, hogy este hét órakor várakozni fog 
reá a város egyik kapujánál. Aretino már kora délután felöltözik, új, vörös dol
mányt szerez magának, drágaköves tőrt köt oldalára és este hatkor szolgája 
kíséretében már olt áll a város kapájában és egyre izgatotlabban sétál fel és alá. 
Közben bealkonyul, elmúlik hét óra. elmúlik nyolc is. de a kurtizán csak nem 
jön. Aretino dühösen hazaküldi szolgáját és egyre lankadó reménységgel várakozik 
éjfélig. Fél egy felé megjelenik a kerítőnő és elmondja, hogy a hölgy nem 
jöhetett: kissé gyengélkedik és anyja nem akarta hazulról elengedni. De holnap, 
ugyanebben az időben, minden bizonnyal el fog jönni. Másnap elölről kezdődik 
a játék, amíg Aretino beleírni a várakozásba és bosszút lihegve felszaladt a 
kerítőnő lakásába. A vénasszony elmondja, hogy a hölgyet megfürdették és 
eközben olyan intenzíven és olyan részletesen ecseteli a kurtizán legintimebb bájait, 
hogy Aretino (annak ellenére, hogy tudja: egyetlen szó sem igaz az egészből) csupa 
tűz lesz és kielégítetlen szenvedélye minden hevével átöleli a nyolcvanéves kerítőnőt 
és ledől vele az ágyra.

* *

Hasonló kalandjai tucatszám leheltek Rómában, ő volt az a fiatalember, aki
vel egy másik kurtizán nagypéntek éjjel dupla taksáért hált, hogy némi ellen
szolgáltatást kapjon az elkövetett bűn nagyságáért. És ki nem ismerne rá a 
szerzőre a Beszélgetések: naiv lovagjában, aki egy szűzleánnyal bajlódik est
harangtól pirkadatig és amikor semmit sem sikerült elérnie, fáradtan és álmosan 
hajol ki az ablakon a szürkülő Tiberis fölé? Harmadnap persze megtudja, hogy 
a szűzleány < kitanult szajha, aki már legalább ötezer emberrel aludt, és az 
az édenkert, amelyért 100 aranyat fizetett, "akkora, mint egy paraszt elnyűtt 
cipője«. Nem, ebből a városból menekülnie kellett. Itt ismerték szegénységét, 
pálfordulásail, laipnyalásaii és félresikerült szerelmi kalandjait. Velencébe már 
mint nagy és elismert író vonulhatott be. Itt már azt is nyugodtan vallhatta, 
hogy az arezzői suszter fia és tehetsége emelte ilyen magasra. »Per divina 
t/razia uomo liberó... lo mi rido del pedantic, — írja magáról. Mert Velence 
volt Olaszország legszabadabb városa. Aki. Casanovát olvasta vagy a piombi-kat 
látta, persze egészen más véleményen van erről. De csak azért, mert Róma 
vagy Firenze börtöneit nem mutogatják. Velencében az arisztokrácia uralkodott,
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de — :i naiv és. általánosan elterjedt elképzeléssel szemben — meglehetős mérsék
lettel. A városok, amelyeket Velence meghódított, sohasem lázadtak fel ellene. 
A tizek tanácsa gyilkolt ugyan, de csak a legszükségesebb esetben és akkor 
is csak egyes személyeket, — ellenséges fejedelmeket vagy Velence hadvezérét, 
ha már nagyon sokat győzött és kezdett a köztársaság fejére nőni Tömegmészárlá
sok mint Milánóban, Perugiában vagy Firenzében — Velencében sohasem 
fordultak elő. Riminiben többet nyakaztattak néhány év alatt, mint Velence 
egész történetében. És emellett a nagy húsos fazék körül egyetlen néposztály 
sem ült üres gyomorral.

Fz a »földi paradicsom« — ő nevezte ígv — harminc évig volt A réti no 
otthona. Hatalmas palotában lakott, milliókat keresett, »de gyakran ült mezil- 
lenül házában, mert még ruháját is odaadta a szegényeknek és nem volt mit 
felvennie« — amint egyik kortársa írja. bizonyságául annak, hogy a nagy 
zsaroló — ellentétben jelenkori követőivel — azért zsarolt, hogy adhasson és 
nem ismerte a par ven ük szokott pszichózisát. Szerelmeknek, persze, itt sem volt 
hijjávai. De mennyire különböztek ezek a római kalandoktól! Velence rendezett 
város voll, ahol a kurtizánok nyomtatott névjegyzéket tettek közzé, címmel 
és taksával. Hamar meg is unta őket (itt már nem történhetett meg, hogy 
ébredéskor nem találja a kabátját) és beleszeretett egyik szolgája feleségébe. Esz
tendőkig éltek együtt; aztán az asszony megszökött tőle és rövidesen teljesen 
elzüllött. Néhány év múlva, megvénülten és halálos betegen, újra bekopogtatott 
Arelino palotájába. Aretino magához vette és hónapokig ült ágya mellett, amíg 
a lüdővész végzett vele. Aztán eltemette. Egyik legszebb levelét ekkor írta. amikor 
a koporsó mellett ült a bárkán és a gondolások átvitték az őszi lagúnán a ha
lottak szigetére. Csak a lagúna színéről ír benne és gyermekkori emlékeiről; a 
koporsót, amely előtte hevert, nem említi.

Aztán, évek múlva következett utolsó és talán már csak plátói szerelme: 
Angelica Zaífelta. Angelica velencei kurtizán volt, akit Lorenzo Venieróval való 
kalandja lelt híressé. Lorenzo Venieróról. azon*kívül, hogy a híres Maffeo 
Veniero fia volt, nem sokat tudunk. Ő írta az akkoriban hires ottavarimében 
szerzett kiseposzt, a »Piittana e r amelynek egyetlen példányát a párisi 

Bibliothéque Nationale« őrzi. Annyit tudunk, hogy Lorenzo Veniero egy ideig 
Angelica szerelője volt, míg a kurtizán — nem tudni pontosan miért- — kitette 
a szűrét. Veniero bosszút forralt; továbbra is Angelica plátói« barátai közé akart 
számílani és néhány hónap múlva arra kérte Angelicát, kisérje- el bárkáján 
Buranóba, ahol pompás vacsora vár reájuk. A gyanútlan kurtizán igent mon
dott; egy buránói kocsmában csakugyan kitűnő lakoma várt reájuk; Veniero 
berugatta a hölgyet, majd lefektette a már jóclőre kibérelt, hatalmas ágyasházban, 
«ahol ilymődon ingyen kapta meg tőle azt, amit az utóbbi időben a kurtizán 
pénzért sem volt hajlandó megadni. Veniero emberei kürtökkel és dobszóval 
járták be Burán ót és a szomszédos halászfalvakat, közhírré téve, hogy a »Három 
halászhoz; címzett kocsmában ma éjjel Velence legszebb és legdrágább szajhája 
rendelkezésére áll mindenkinek, ingyen és bérmentve. Alkonyaira már százával 
álltak a jelentkezők a kocsmaudvarban. Csak egyenként becsátották be őkeí. 
Veniero egy létra tetején ült a kurtizán ágya mellett és krétával jegyezte a 
falon, hány embert bocsátottak be. Pirkadatig hetvenhárman voltak. Ekkorra 
a kurtizán is kijózanodott; erre aztán Veniero szolgáival kidobatta a kocsmából. 
Angelica a kikötőhöz vánszorgott és egy lökszállító bárkán vitette magát haza 
Velencébe, ahol anyja tüstént ágyba fektette és orvosokat hivatott.

Hogy a tréfa teljes legyen, Veniero minderről egy Zafetta« című költeményt 
szerzett, amelyben mindezt megírta és a könyvet tüstént kinyomatta A könyvet 
a Rialtón árusították, Angelica kisasszony ablakai alatt, úgyhogy ágyából hal'l-
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halta, amint nevét ordítják. A kurtizán azonban csodálatos módon felgyógyult 
és a vers — amely különben hatalmas morálprédikációval végződik — éppen 
ellenkezően hatott, mint ahogy Veniero elképzelte. Angelica Itália leghíresebb 
kurtizánja lelt, akihez még Konstantinápolyból és Londonból is csodára jártak 
az emberek. Aretino is több levelet írt hozzá, köztük egyet, — 1537. december 
15-rői keltezve — amelyben eszét, műveltségét és a szerelem mesterségében való 
példátlan jártasságát dicséri. »Voi compartitc si bene i basci, il loccur de le 
mani, i risi e le dormitnre, ehe non si ode mai querelare né bestemmiave né 
lagnar niano . . .«

Angelica müveit volt és okos. Otthagyta a kurlizáni mesterséget, mielőtt 
kivénült volna belőle. Szalont nyitott, ahol déligyümölccsel, sirázi vörösborral és 
szonettekkel traktállák a vendégeket. Aretino. Sansovino és Tizián mindennapos 
vendégei voltak. Amikor a többiek meghaltak, hal évtized múlva, a század vége 
felé, Lepanto után és már régen benn a bárokban, még mindig ott látták 
gondol ázni alkonyat felé a Canale Grandén, puffos selyemruhájában, a kilencveu- 
<">téves Tizián oldalán.

*  *

Aretino csak a kurtizán eszét becsülte; műveltségére nem adott semmit. Va
lahol büszkén említi, hogy írószobájában nem tart könyvet. Szerette volna azt 
is elfelejteni, amit Rómában tanult. Ő is már reakció volt a humanizmusra, 
mint Rabelais. De — legalább leveleiben és drámáiban — nem népies és nem 
közérthető, csupán őszinte akart lenni Ennyiben a renaissance ember volt,
aki korlátlanul bízik önmagában. Emellett hívő katolikus, aki azonban apácák
ról és papokról éppen olyan kevéssé akar hallani, mint Lutherről. V. Károlynak 
Márton barát« megfejthetetlen rejtvény volt; neki csak ordenári . De ez ele

gendő, hogy elítélje. Zsarolásai miatt sem bántotta a lelkiismeret; egy helyen 
kifejti, hogy minden uralkodó jogtalanul jutott hatalmához és méltányos dolog, 
hogy az adjon, akinek van miből. Lelkileg magasan állt minden zsaroló-újságíró 
kortársunk felett. Amit lelt, azt nagystílűén lelte és amikor meghalt, semmi 
sem maradt utána. Művészi ítélete biztos volt. Tizián néki köszönhette, hogy 
meglehetős fiatalon — már egész Európa ismerte és a németrómai császárt 
épp úgy lefesthette, mint a francia királyt. Persze ő is tévedett. Giorgione korai 
halálában alighanem neki is része van. Egyszer Michelangelól is megtámadta,
mert nem feleli néki, sőt kis hijja volt. hogy ezt a legnagyobb ko (Társát nem 
juttatta az inkvizíció elé. Mindezekért aligha érzett lelkiismeretfurdalást, csak 
úgy, mint Álba hercege, akinek vagy százezer protestáns felkoncolása száradt a 
leikén és halálos ágyán nyugodtan mondta gyóntatójának, hogy néhány eseten 
kívül, amikor szemérmetlenül viselkedett egy asszonnyal szemben, semmit sem
tud, amit Isten számonkérhetne tőle.

A nagy zsaroló azonban nagy író volt és ideje volna, hogy működésével
komolyan foglalkozzunk és nemcsak élete legendája nyomán törjünk pálcát 
lölölle. Machiavelli Mandragorája mellett ő írta a renaissance legjobb vígjálékait. 
amelyek egytől-egyig aktuálisak és a mai színpadra is alkalmazhatók. Néhány, 
egészen jelentéktelen retus után még a jóerkölcs sem találna rajtuk semmi ki
vetnivalót. A -Beszélgetések«, tartalmuk miatt, sajnos, aligha tűrnek riyomda- 
1 estéket; de egészen másképp áll a dolog a hatkötetes Levelek -kel, amelyek 
Aretino életrajza mellett a 16. század társadalmi, művészi és politikai életének 
hihetetlenül éles képét adják. Jó autó biográfia a 16. század Olaszországából ügyi, 
csak kettő van: Cellinié és Cardanóé. Az egyik, elragadó hencegéseivel és ön
tudatlan őszinteségével (gondoljunk csak az Angyalvár védelmére, a Colosseum
ban tartott boszorkányszombatra és a folytonos gyilkosságokra) nagy sikert éri 
el és a nagyközönséget is érdekli, míg a másik, Cardanóé, csak orvosok és

45



hozzáértők számára mulatságos. De Aretino levelei — különösen, ha egy válo
gatott kiadásra gondolunk — a mai, retrospektív érdeklődés mellett alighanem 
általános érdeklődést keltenének. Minden téma szóba kerül bennük és egy 
ember szól belőlük, aki azt teszi, amit mi is legfeljebb húsz éve kezdünk merni 
egy ember, aki gátlás nélkül idézi önmagát.

Egyedül Aretino verseit nem tudjuk védelmünkbe venni. Ha prózát írt 
jobb költő volt. Csak itt-ott sikerült néki.— két parodisztikus szatirában, amelye
ket Capitoliknak < hív; az egyik egy. Albican le nevű komisz költő, a másik egy 
olasz fejedelem ellen szól, — míg Ariosto paródiája töredékben maradt. A 
pasquinók , amelyeket pápák és bibornokok ellen szerzett, az ismeretlen nevek 

tömkelegé és a kommentárok nemlétezése miatt sok esztendős előtanulmányokat 
igényelnének, amelyeknek folyamán némi fényt lehetne deríteni Aretino életének 
ismeretlen részleteire is. Sok szonettel írt, amelyek összegyűjtve (de mindezek 
ellenére is rendkívül hiányosan) Carabba-nál jelentek meg, nemrégiben. A szőnél, 
mint minden forma, addig jó, amíg új és nem űzik akkora virtuozitással, 
hogy a tartalom teljesen semlegessé váljék. Olaszországban Petrarca idején írtak 
jó szonetteket, Franciaországban 1550 körül, Angliában Erzsébet királyné ural
kodásának legvégén. Aretino idejében Olaszország már valóságos szonetgyár volt. 
Aretino szonetjei sem érnek egy fabatkát. Michelangelónak kellett lenni ahhoz, 
hogy az ember ne banalitással töltse meg az elcsépelt formát.

:j! & í

Mindez persze korántsem indokolja azt, . hogy Aretino műveinek még nincs 
olasz összkiadása és magyarra még semmit sem fordítottak tőle. Könyvei és 
élete sohasem volt még olyan tanulságos, mint manapság. Egy róla szóló életrajz 
sem volna érdektelen munka. Bizom benne, hogy az itt közölt (egyébként tel
jesen ismeretlen) adatok felkeltik olyasvalakinek érdeklődését, akinek erre Há
lámnál több ideje van. Elérkezett az óra, hogy Aretinót kiemeljék abból a setél- 
ségből, ahová az ellenreformáció és a múlt század álmorálja hasztalanul pró
bálta eltemetni. Faludy György

IFJ. BÓNIS FERENC DR.: ALKATTANI
VONATKOZÁSOK A FOGÁSZATBAN
íKülönös tekintettel a foymedersorua- 

(lásra. Kny. a »Gyógyászat -bál. 13. ol
dal.) A szerző — akit orvosi praxisa 
főként az írók és más intellektüellek 
sztomatikájának megfigyelésében támo
gat — rendkívül érdekes összefüggése
ket talál a fogmegbetegedések s más
részt az öröklés, a belső szekréció és 
különböző idegéleti tényezők, összefüg
gései között. Megfigyelései főként a 
Kretschmer-féle két főtipusra: az asz
téniásokra és a piknikusokra terjedtek 
ki, s itt azt a megállapítást tehette, 
hogy az aszténiás alkatunk nagyobb 
mértékben hajlanak a fogcariesre, mint 
a piknikusok. Ugyancsak gyakori az 
aszténiásoknál a sűrű, tömött, sok eset
ben rendellenes fogazat is, sőt ezek a 
rendellenességek az esetek nagy részé
ben pontosan öröklődnek is, néha milli- 
méterszerűen azonos módon.

TANGL HARALD: A HORMON ÉS AZ
EMBER
(A »Búvár könyvei, VI. Franklin- 

kiadás, 180 oldat) 56 képpel.) Rövide
sen, 1839 májusában lesz ötven éve an
nak, hogy a párisi biológiai társaság 
egyik előadóülésén megszületett egy új 
tudományág, amely nélkül a mai ter
mészettudomány és orvostan egyszerűen 
el sem gondolható. Ezen az ülésen 
ugyanis egy 72 éves tudós, Brown- 
Séquard számolt be az önmagán vég
zett kísérleteiről, amelyeket úgy haj
lott végre, hogy állati herekivonatot 
fecskendezett be a saját bőre alá. Mint 
minden új felfedezés, természetesen az 
öreg tudós felismerései is eliute puszta 
gúnyolódásnál és viccelődő lekicsiny
lésnél egyebet nem aratlak. Mégis in
nen indult ki a hormonkutatás, hangi 
dr. könyve világos fejtegetések során 
vezeti be a Laikus olvasót a hormonok
nak ebbe a csodás, új világába.
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KLASSZIKUS A MÁGLYÁN
W I E L A N D  H A L Á L Á N A K  1 2 5 - I K  É V F O R D U L Ó J Á R A

A hat a lémet klasszikus egyike volt — és talán őt felejtették el leginkább. 
Pedig egyidőben úgy látszott, hogy maradandóan divatban marad és amikor 
a korabeli lányok szülői ellenőrzéssel, tanári tilalommal dacolva, titokban olvas
ták az erkölcstelen Wieland« könyveit, senkisem gondolta volna, hogy a nép
szerűség ilyen múlandó.

OLLÓVAL ÉS E N Y V V É L  ÍRT R E G É N Y E K
Az erkölcstelen Wieland: ez nem csak irodalmikig hangzott súlyos vádként. 

Apja lelkész volt Biberachban és a tiszteleles úr igazán nem ambicionálta, hogy 
fia az; -erotikus költőnek számítson szerte az országban. Hiszen egészen más 
nevelésben részesült: eleinte jogot hallgatott, azután Bodrrt^r és Gottsched ha
tása alatt ismerkedett meg az irodalommal. Ez az iskola nem volt túlságosan 
jó, minden esetre azonban konszervalivabb már nem is lehetett volna. Mindkét 
név viselője komoly tekintély volt azokban az években és a jobb ízlésnek csak* 
titokban merték megmondani véleményüket Gottschedről, aki regényeit olló
val és enyvvel irta:. Wieland jó érzékére és Ízlésére vall, hogy hamar átlátott 
a szitán, függetlenítette is magát az irodalmi pápák befolyása alól és hamarosiau 
rossz társaságba keveredett .A korabeli fiatal írók társasága volt ez. de Wieland 

a Svájcban töltött hét esztendeje során is szabadabb hanghoz szokott és ezt a 
hangot magával hozta, amikor otthon Biberachban cxisztenciát teremtettek számára.

Tekintet nélkül tehát a komoly társadalmi pozícióra, amely várta, könnyed, 
pikáns írásai gyors egymásutánban kerüllek ki tolla alól — őszinte megbotrán
kozására a kisváros úgynevezett jó családjainak, ahol fejcsóválva emlegették 
ezt az új almát, amely olyan messze esett a fájától. Mai szemmel olvasva ezeket 
a kisebb nagyobb írásokat, persze már nem igen tudjuk megállapítani, volta
képpen miért is háborodtak fel annak idején a város szebblelkű hölgyei és urai, 
hiszen Wieland úgynevezett erotikája valóban nem egyéb, mint ókori klasszi
kusok löbbé-kevésbbé halvány utánérzése. Tartalmilag — valljuk be — gyenge 
alkotások voltak ez'ek, főműve tői az Oberoniól és Die Abdeviten c. szatirikus 
regényétől eltekintve, de ennek ellenére is a legkomolyabb írói tehetségek közé 
számított abban az időben. Mindenekelőtt azért, mert kitűnő stiliszta volt és a 
francia könnyedséget akkoriban senkisem tudta nála tökéletesebben a németbe 
átültetni, másrészt pedig szkeptikus, de erős humora mondanivalóját egészen 
különös egyéni Ízzel szőtte át.

V E S S Z E N  AZ E R K Ö L C S T E L E N  I R O D A L O M
A kortársak azonban kevés fogékonyságot mutattak a lelkész fiának irodalmi 

kiválóságai iránt, aminek legvijágosabb bizonyítéka, hogy a göl tin géni diákság 
a város főterén hatalmas máglyát rakott és azon össze hordta a költőnek addigi 
megjeleni Írásait csakúgy, mint Voltaire és a többi hasonló destruktív író könyveit 
és azokat vesszen az erkölcstelen irodalom« felkiáltással rendkívül gondosan 
előkészített szertartások közepette adta át a lángoknak. Persze: amint ez már 
általában az effajta könyvégetéseknél történni szokott, a vélemények meglehe
tősen megoszlottak és voltak, akik számára a nagy autodefé még a vonzó 
reklám jellegével is hatott. Biberaeh városában azonban a nagy szégyen miatt 
napokig lesütött szemmel járkáltak az emberek...

Wieland, a költő tehát az erotikusok közé került, Wieland, az ember 
azonban egészen más természet volt. A nők már gyermekkorában is nagyon 
érdekelték, de az az érdeklődés mindig csak amolyan romantikus fellángolás
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volt. Első szerelmei két unó ka húga felé vonzották, az egyiket el is jegyezte, 
hogy azután hamarosan felbontsák az eljegyzést és a leány máshoz menjen 
feleségül. Wieland azután Svájcba ment, olt is lebonyolította a maga kisebb 
szerelmeit, — jelentősége egyiknek stem volt. A nők gyors egymásutánban tűntek 
fel és tűntek ismét le Wieland oldalán, a találkozás nagy fellángolással járt 
mindig együtt, a búcsú elviselhetetlennek latszó melankóliával, — ez azon
ban csak addig tartott, amíg a látóhatáron meg nem jelent a soron következő 
nő. Ekkor azután kezdődött minden elölről.

AZ I GAZI  S ZE RE L E M:  A KÉ Z C S Ó K
Csodálatos, hogy a frivolnak elkönyvelt költő milyen ügyefogvottan harcol 

egész életében a szerelemmel. Csodálatos ez. Aki azonban mélyebben néz a dol
gok mögé, megtalálhatja a magyarázatot. Wieland már 19 éves korában részle
tesen kifejti a szerelemről álkotott felfogását és ennek az elméletnek a leg
klasszikusabb mondata az, amelyben megállapítja: akinek kívánságai túlin ennek 
egy kézcsókon, az nem szeret igazán. Ehhez a teóriájához később is hű marad, 
legalább is erre vallanak azok a beismerő szavak, amelyeket munkáiban lépten- 
nyomon felfedezhetünk. Az egyik helyen kifejti, hogy valamelyik szerelmének 
veget kellett velnie, mert rájött arra, hogy ideáljának »nincs érzéke a szerelem-, 
hez: nem iazt akarta, hogy szerelmes legyek beléje, hanem azt, hogy a barátja 
legyek.« Egy másik helyen pedig őszintén bevallja: tíz esztendő alatt legalább 
egy tucat gyönyörű nőt szeretett. Istennőként imádta őket és velük szemben egészen 
a hősiességig fokozta a plátói szerelmet. Mégis elhagytak, — tesz] hozzá mély
séges melankóliával és alighanem egy pillanatig sem gondol arra, hogy talán 
éppen emiatt a hősiességig fokozott plátói szerelem miatt hagyták ott őt feltűnő 
egyértelműséggel asszonyok, leányok egyaránt ...

A LELKI  P AT I KA
Azután mégis megnősült. Első szerelmének, unokahugának egyik rokonát vette 

feleségül és a látszat szerint nyugodt, békés éveket töltöttek egymás oldalán 
Választásával a költő is meg volt elégedve és baráti körben ismételten hangoz-, 
tatta, milyen nagyszerű »lelki patikára« tett szert felesége személyében. A leikL 
patika azonban másirányban is megállta a helyét; mint feleség gyors egymás
utánban tizennégy gyermeket hozott a világra, akik között szép számmal voltak 
lányok is és Wieland következetesen végrehajtotta azt az elvét, hogy könyveit 
nem adta leányai kezébe. A házasság azonban úgylátszik mégsem lehetett túl
ságosan szerencsés. Lehet, hogy az asszony megunta a lelkipatikai beosztást, lehet, 
hogy más (oka volt a dolognak, elég az hozzá, hogy röviddel később Wieland 
már komor figyelmeztetést indít útnak nősülendő barátja címére: Kérlek és kö
nyörgő k neked, soha se jusson eszedbe, hogy merj házasodj- A tudós embernek 
és a múzsák barátjának nem szabad magát lekötnie. Bizonyos, hogy én is szabad 
maradok, ha a körülményekkel szemben eléggé erősnek bizonyultam volna.

Nyolcvan éves volt, amikor meghalt, 1813 januárius húszadikán, most száz
huszonöt esztendeje. Utolsó napjainak egyikén meglátogatta Schiller özvegye. 
Jókedvűen fogadta a vendéget, udvarolt neki, táncolt is vele. Estére azután 
rosszul lett és pár nap múlva meghalt. Halálos ágyánál két asszony virrasz
tóit. Egyik a felesége volt, a másik Brentanónak, a költőnek húga. Wieland ama 
bizonyos első szerelmének unokája.

A kortársak megbecsülték élete utolsó pillanatáig- Megbecsülték, tisztelték, 
de — nem olvasták. Wieland túlélte önmagát. Mire elindult utolsó útjára, 
piától szerelmeinek emléke éppúgy feledésbe merült, mint a máglya, amelyen 
könyveit halomba rakták a götlingeni diákok.

Kemény István
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MUHAMMED ÉS NAGY KÁROLY
Henri Pirenne poszthumus könyve világhírű téziséről, amely három évszázadot

amputált le a középkorból

Most jelent meg a Xonvelle Soctété d'Editions brüsszeli kiadásában s 
egyidejűleg Parisban is) Henri Pirenne-nek, a világhírű történettudósnak könyve, 
amelyet 1935 május negyedikén — ahogy ő maga történetírói pedantériával 
keltezi — 10 ó. 30 perckor reggel fejezett be. pontosan két héttel betegsége előtt, 
amelyből többé nem gyógyult fel. (Mahomet et Charlemagne. 1937 szeptemoer 
13. Nouvelle Société d’Editions, Bruxelles, el Librairie Félix Alcan, Paris. 2(31 
oldal. Bolti ára 55 frank.)

A könyv világoskék átfogó-szalagján ez a mondat szerepel: »Le Testa.ment 
ele Henri Pirenne«; a »végrendeletet örömmel látták nyomtatásban a 
1 ö rtéme ttudó sok körében, minthogy már régóta várták hires tézisének húsz éven 
át gyűjtött adattömkelegét, amellyel merész elméletét kívánta alátámasztani. Mint 
az előszóból kiderül. — fia és egyik tanítványa, aki ma már szintén egyetemi 
tanár, írták a bevezetést. Pirenne minden könyvét kétszer írta meg, de erre a 
munkájára nem maradt idő, hogy ismét átírja és így nyersanyagban kapja az 
olvasó. De milyen ez a »nyersanyag«! Stílusában masszív, egyszerű és rendkívül 
izgalmas; minden fejezet külön kihámozza az átmenetet az ó-korból a közép
korba és a végén azt a tévedést világítja meg mindén oldalról, amely eddigi 
történetíróinkat mai napig végzetesen elkísérte, hogy t. i. az ó-kor nem a bar
bárok betöréseivel, a népvándorlással ér véget, szóval nem a római birodalom 
bukásával, hanem a 8. században, amikor az iszlám terjedésével tényleg meg
szűnik a latinizmus átfogó ereje és a Földközi-tenger nem centruma többé a 
római civilizációnak.

Fzt az új elméletet egész sor szóbeli konferencia keretében ismertette hazá
jában és a külföldön (Congrés intern. Bruxelles, 1923, — Oslo, 1928, — Lille, 
1921, — New-York Columbia College, 1922, —- Cambridge, 1924, — Montpellier, 
1929, — Alger, 1931. — Kairó, 1934, — Róma, 1933, stb.), úgy hogy a louvaini. 
egyetemen oslo-i konferenciája óla a középkort ez új tézis alapján számítják a 8. 
századtól és oknyomozó kutatásainak eredményét tananyagnak ismerték el. 
Ez az óriási, kl>. 300 évnyi tévedés bebizonyítása 261 oldalon át semmi kétsé
get nem hagy többé az ó-kor és középkor téves számítása körül.

A munka egy részét és valószínűleg oroszlánrészét, politikai fogsága alatt 
rendezte és dolgozta fel mai alakjában; Pirenne-l ugyanis a németek a belgiumi 
megszállás alkalmával a genfi egyetemen arra akarták kényszeríteni, hogy elő
adásait flamand nyelven tartsa meg francia helyett. Minthogy Pirenne ennek 
ellenszegült és azt válaszolta, hogy egy ősi intézmény — amilyen a genfi francia- 
nyelvű egyelem — előadási nyelvéi nem változtathatják meg (Géniben ugyanis 
a háború előtt kétféle egyetem volt: flamand és francia) a megszállók parancsára, 
ő sem hajlandó megváltoztatni, ezért politikai fogságba ejtették és deportálták 
Németországba, ahol a háború végéig internáló táborban élt.

Melyek azok az érvek Pirenne szerint, amik megdöntik a középkornak, a 
népvándorlástól való számítását? A barbárok letelepedése a római birodalom 
területén semmilyen döntő újítást nem hozott, legfeljebb politikai változást idé
zett elő, ,<dje úgy a latin civilizáció, minit a társadalmi rendszer, osztályok és a 
Földközi-tenger körüli egységes gazdasági berendezettség, kereskedelem és fő
ként a hajózás, változatlanul megmaradt, minthogy a bevándorolt barbárok (ger
mánok stb.) hozzáidómúltak a latin civilizációhoz, felvették a keresztény hitet 
és jóformán együtt működtek Romania« (így nevezi a kelet- és nyugatrómai 
birodalmai) vezetőivel Az elmélet eddigi igazolása képezi a hatalmas kötet
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első fejezetét. A második fejezet azután beállítja Muhammed után az igazi és 
gyökeres változást, amidőn az iszlám terjedése folytán a Földközi-tenger egy
sége végleg megszűnik, az afrikai rész teljesen kiesik, majd1 Európa egyes részein 
is az iszlám soha nem békülő vallás- és latinellenes harcaival, új, gyökeresen el
ütő civilizációjával, amelynek irányítója Bagdad, keresztülviszi azt a változási, 
amely elsüllyesztette a római birodalmat és innen számítható a középkor. T. i ezzel 
az idővel esik össze az egyes nemzetek kialakulása a volt római birodalom terü
letén, a karolingok szereplése és ha Muhammed nem lépett volna fel a tör
ténelem színpadára, Nagy Károly sem létezett volna.

Kétségbevonhatatlan, hogy a kelet- és nyugatrómai birodalom és Nagy Károly, 
országai, Gallia, Germánia stb. azért egyesültek, hogy az iszlám terjedésének 
gátat vessenek. Tehát az iszlám volt az a gyökeresen új valami, ami megváltoz
tatta az eddigi civilizációt, ha nem is közvetlenül, de hatásaként, és egy új kor 
küszöbét jelentette, ami az eddig ismert középkor kezdetének a nyolcadik szá
zadba való kitolását jelenti. Az átalakulás }>ersze lassú volt és lcb. egv évszázadot 
vett igénybe.

Az bizonyos, hogy ilyen meglepetésszerű történelmi revízió ritkán fordid elő 
a tudományban; de ha végigolvassuk hosszú, érvekkel és bizonyítékokkal gazdagon 
felszerelt és a tudományos kutatásnak minden tekintetben kielégítő könyvét, 
beigazoltnak látjuk a két kor téves határidő-állomásait, amit eddig a világ minden 
iskoláiban egyöntetűen hamisan tanítottak. Fejtegetéseinek folyamán mindenre 
kitér, amihez embernek köze lehetett; különös fontosságot tulajdonit a min
dennapi élet kellékeinek, a pénznek, amely a barbárok bevándorlása után milsem 
változott, az, Írásnak, a hossz- és súlymértéknek, az élelmiszerek fajtáinak és el
készítési módjának, a társadalmi rétegeződésnek, a vallás, művészet, jog, admi
nisztráció, adórendszer stb. konszerválásának a barbárok letelepedése után s 
kimutatja, hogy az újonnan érkezők miisem változtattak mindezen, inkább ők 
alkalmazkodtak a birodalom szokásaihoz. Vagyis »minőségileg« az akkori Föld
közi-tenger körüli civilizáció arca milsem változott 600-ig és a szokások, az 
életmód ugyanaz maradt, mint 400 körül.

Az antik-ókori tradíciók elmerülésének az iszlám gyors és meglepetésszerű 
előretörése volt az oka. A Földközi-tenger egysége megszűnik, Nyugat magára 
marad, mintegy palackba zárva. A »mare nostrum« muzulmán tengerré alakul 
s kettétöri a gazdasági és szellemi termékek állandó kicserélődését az eddigi 
civilizációban, észak felé szorítja azt; a meroving királyság dekadenciája 
helyet ad egy új dinasztiának, a karol ingoknak, akikkel a pápa is szövetkezik. Az 
eddigi adminisztrációs forma megszűnik, helyet ad a hűbérrendszernek, amely 
valójában a gazdasági élét végzetes megszorulásának következménye. Európa képe 
teljesen átváltozik Nagy Károly alatt és után, kiszorul és elhal a latin kultúra, 
a gazdasági egység, a szabad kereskedelem és most kezdődik a középkor a nyol
cadik századdal, teljesen új formáival, mindenképpen változott és széttagozódott 
részeivel és a nacionalizmus eszméjével.

A tézis, bár mindig a tudomány nyelvén beszél, hihetetlenül friss előadásá
ban és annyira különbözik a száraz történelmi munkák unalmas, szokványos 
hangjától, hogy az utóbbi időben aligha olvastunk ilyen érdeklészítő hatalmas 
regényt az európai családi élet« ősidejéből és még hozzá, abból a homályos, eddig 
is félreismert időből, amely az ókör megszűnése és a középkor kezdetére vök 
n átkozik.

Pi renne »UHistoire de I: Europe* című hatalmas munkája ugyancsak halála 
után jelent meg; a szerény és nagytudású egyetemi tanár nem óhajtott sikeré
ben személyesen résztvenni, de addig élt, pontosan addig, amíg nagyszerű mun
káját befejezte.

(Bruxelles) ' Kovács Maiyjil
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HELLER ISTVÁN
Egy magyar zeneszerző születésének 125-ik, halálának 

50-ik évfordulójára
Még cl sem foszlottak a nagy zenei ünnepségek végakkordjai, amelyekkel. 

Liszt Ferenc születésének 125-ik és halálának 50-ik évfordulóját ünnepeltük, midőn 
ismét egy magyar komponista kettős jubileuma előtt állunk: Heller István szüle
tésének 125-ik és halálának 50-ik évfordulója erre az esztendőre esik. Világra 
szóló ünnepségek most nem várhatók, de kegyeletes emlékezéssel kell adóznunk 
ennek a tiszta művésziéleknek, aki beleírta nevét az egyetemes zenetörténetbe.

Sőt: Heller nemcsak zenetörténeti adat, hanem eleven jelentőségű komponista, 
akinek művei mai napiglan tízezres példányszámokban forognak a zongorajátékosok 
kezén; szeretik, becsülik.

Hazánkfia volt. Pesten született 1813 május 15-én. »Négy. éves korom óla 
gondjaim voltak«, írja egy Schumannhoz intézett levelében a fiatal Heller!.
Olyan házban éltem, ahol a szülők háztartási és egyéb gondjaikat a gyerekek 

előtt tárgyalták és így hamar rájöttem, hogy az életben nem megy minden simán... 
Kimondhatatlanul szerettem, -a zenét, csak olvasni és muzsikálni akartam, iskolába 
járni azonban nem volt kedvem. Apám nem szívlelhette a zenét éis a költészetet és 
bármely kiváló művésznél többre tartott egy kir. rendőrbiztost.» A piarista- 
iskolába járó kis Hellernek végre teljesült a vágya. »Apám nagyszerűen fogott a 
dologhoz . írja tovább. Hazahozta a Pesten állomásozó Gyulay-ezred 6—7 
katonazenészél és így szólt hozzám: Nesze, Pista, hoztam egy csomó embert, 
akik mind értenek a lármázáshoz. Az lesz a zongoramestered, akit választasz Így 
kezdődött a későbbi zongoraművész és zeneszerző zenei kiképzése. A cseh fúvós 
zenészeket később Brauer Ferenc, a belvárosi templom karnagya váltotta fél, 
aki a 12 esztendős csodagyerekkel niár ki mert állni a hangversenydobogóra egy 
k é t z on go r á s versenyművel.

Heller apja, aki gyári tisztviselő és matematikus volt, most már számolni 
kezdett:, talán nem is rossz üzlet egy csodagyerek, a művészi pálya. Hiszen 
Európában akkoriban állott csúcspontján a zenei kultúra. Beethoven és nagy 
kortársai, a nagy alkotók nyomába az előadóművészek hada tolongott, akik' 
dúsan aratták a zeneszerzőknek szánt babérokat. A virtuózok javarésze lelketlen 
muzsikálógép volt — jöttek és eltűntek. Tömegükből csak azok kerülték el az 
elleledtelést, akik érző és maguk is alkotó művészek voltak: Chopin. Mendels
sohn és — Heller.

Az idősb Hellernek azonban nem voltak magasabb szempontjai. Kora szokása 
szei int a napi 8—10 órás gyakorlás drillje alá fogta fiát, hogy jövedelmező
virtuóz-géppé nevelje. Pécsbe viszi, ahol előbb Czerny, majd Halm' lesz a 
mestere. Egy év múlva visszatér Pestre, ahonnan apja hangverseny kör út r a viszi 
a magvar Felvidékre, amelynek táblabirás, pipás műpártolását és a kis hazánkfia 
iránti nemzeti lelkesedését tréfásan ábrázolja egy későbbi levelében a művész.

A nemzeti öntudatra ébredő, nyugati kultúrára nyitó hazafiak magyar dicső
séget. magyar diadalt ünnepeltek a pesti csodagyerekben. Heller írásai közt humo
ros leírást találunk az ekhós szekéren és postakocsin induló művészulazás egyik 
felvidéki állomásáról Lőcsei hangversenye idején a városban színtársulat is 
állomásozik amelynek betanult műsorán Mozart: Don Juan és Mehul: József
Egyiptomban c. operái is szerepeltek. Egy napon Heller apja levelet kap Lőcse
szab. kir. város tanácsától, amelyben meg volt írva, miszerint a helybeli nemes
ség nem akar arról az élvezetről lemondani, hogy' operaelőadásokat hallgas
son, tekintettel továbbá arra, hogy Lőcsén valamirevaló zenekar nem találta tik: 
ennélfogva felhívják Istvánt (a csodagyerek mindig csak a keresztnevén szere-.
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pelt), hogy a .színtársulat operaelőadásait zongorán kísérje. Tevékenységét maga 
a nemes város szubvencionálja napi két forinttal. így is történt. Valami nagy 
pajtában volt a színház. A kis dészkaszinpadon összecsukható spanyolfal helyette
sítette a függönyt, amelyet az előadás megkezdésekor kél paraszt cipelt ki. 
Néhány templomi gyertya szolgáltaiba a kivilágítást. Zsúfolt ház volt. Olt volt az 
egész tekintetes vármlegyte, a dbaglonyos tisztek, a nemesek és polgárok. Az urak 
mellett többnyire saját hajdújuk állott, aki tömte a csibukokat. pipákat és rakta 
rá a parazsat. A színpad előtti ócska zongora mellett István majd megfult a 
pipafüsttől.

Lengyelországon, Észak- majd Dél-Németországon át zajlik a hangverseny- 
kőrút a csodagyerekkel. Megalázó, a mai vidéki daltársulatokra emlékeztető rek
lámmal. tisztelgő látogatásokkal, meghivó-széthordással járt ez s a fejlődő 
gyerek Augsburgba érve a fáradalmaktól ágynak esett s csak évek múlva lépett 
újra pódiumra.

Az augsburgi évek alatt pótolja zenei és általános műveltségének hiányait s 
rendszeresen kezd komponálni. Ekkor kerül kapcsolatba Schumannal és a 
német zenei romantikával.

1838-ban, 25 éves korában Parisba megy s itt megmarad ötven éven ál. 
haláláig. Eleinte sokat nélkülözött. Kalkbrennerben, a hires zongoraművészben, 
aki Parisba hívta, keservesen csalódott. Nagyszájú, öntelt, kapzsi embernek írja 
le őt Heller, aki a tanítványul jelentkező fiatal művészt anyagilag és erkölcsileg 
ki akarta fosztani. De Kalkbrenner révén került összeköttetésbe Moritz Schlesinger 
zeneműkiadóval, aki foglalkoztatni kezdte Heller Istvánt. Zenei cikkeket irat 
a lapjába és divatos zeneműveket irat át vele kezdők számára. Ezek a sanyarú és 
rosszul fizetett munkák, (amelyek címlapjára Hellfcr a T. F. betűket, a tvavaille, 
forcéc jelzés gályarabokra sütött kezdőbetűit akarta nyomatni') vezették be 
későbbi alkotó tevékenységét. Eleinte még elkövet olyan keserű tréfákat, hogy 
divatos zeneművek átdolgozásai címén saját kompozícióit adatja ki. a hozzá
értők nagy derültségére, de hamarosan kifejlődik egyéni stílusa és elismerést 
arat saját könnyű zeneszerzeményeivel, etűdjeivel. Heller etűdjei nem száraz, 
unalmas tananyag, gyakorló zongoranövendékek fárasztására, hanem • kristály
tiszta, finom zenei poémák, hangulatképek, amelyek méltán lettek hamarosan 
népszerűek s üdeségüket, közkedveltségüket mai napig sem vesztették el.

MűVei, tanítványai mentesítették az anyagi gondoktól; nagynevű művészek 
társaságában, tiszteletben és hírben öregedett meg Párisban, ahonnan csak az 
1870—71-es háború' és a komimul miatt távozott el rövid időre. A csendes életű, 
harmonikus kedélyű művész otthonáról hangulatos leírást ad barátja, Moritz 
Hartmann. Egy tárcájában elmondja, hogyan szokta a művészt meglátogatni, 
hogy saját előadásában hallgassa meg valamelyik új kompozízióját.

Élete utolsó éveiben szembaj támadta meg, amely hovatovább lehetetlenné 
tette számára a munkát. 75 éves korában, 1888 januárius 15-én halt meg.

A Ivossuth-szakállas, kékszemű, szelidarcú zeneszerző egész éleiében magyar
nak tartotta magái s magyar állampolgárként tért vissza a háború után Párisba. 
is. Ha gyermekfővel szakadt is el szülőföldjétől és alkotásaiban közvetlen ma
gyar jelleggel nem is találkozunk, a zeneesztétika megállapítja, hogy apró, im
presszionista ^kompozíciói magyar eredetre vallanak, mert Magyarország a zenei 
improvizáció törzsökös hazája.

Heller csak zongorára írt és csak kisméretű kompozíciókat. E téren méltán 
foglal helyet a kisterjedelmű formákat megalapító nagynevű romantikus kor
társai: Schubert, Chopin, Mendelssohn és Schumann mellett. Szülővárosa. Ididu
llest az évforduló alkalmából uccaelnevezésscl és talán helyénvaló lenne, ha szobor
ral hódolna neves fiának s örvendhetünk, hogy ez a tiszta művésziélek is a 
magvar föld adománya volt a kultúremheriség számára. Geréb László
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BENES KLÁRA: HÁROMHETES 
SZERELMEK
(Révai-kiadús. 229 oldal.) Benes Kiára 

halódik könyve ez a nagyon finom re
gény, amelyben még az eddigieknél is 
fokozottabban jelentkeznek kitűnő kvali
tásai: elsősorban szeizmográf-szerű ér
zékenysége, amellyel minden hangulati 
és lelki nüanszra reagál, az a készsége, 
hogy néhány futó vonással tökéletesen 
érzékeltessen figurákat, akikről kevésbbé 
lehetséges író hosszú oldalakkal sem 
mondott volna ennyit, végül pedig okos 
ökonómiája és jó ízlése, ami mindig 
biztosan átvezeti a legkényesebb hely
zeteken is. Egy háromhetes sí-kurzus 
tagjainak élményeit mondja el ebben a 
könyvben; frissen, elevenen és színesen 
jeleníti meg a kis osztrák hegyifaluban 
véletlenül összesodródott társaság éle
tét és rendkívül közel hozza az olvasó
hoz a szereplőket. Nincs egy központi 
hőse a regénynek, de tragikus vége 
és ennek a halálnak döntő befolyása 
révén mégis a tizenkét éves Zsuzsi áll 
a történések középpontjában. Egyetlen 
szóval sem emlegeti az írónő az isteni 
végzet látszólagos szeszélyét és csodá
latos törvényeit, mégis hatalmasan árad 
ki az írásából az a tanulság, amelyet 
Andersen csodálatos meséje a három 
zarándokról példáz: hogy kifürké^zhe- 
tetlenek az isteni kegyelem útjai és soha
sem tudhatjuk, minek miért kell éppen 
úgy történnie, ahogyan történik. Kegyet
len sors, hogy a kis Zsuzsinak olyan 
kínzóan kell szenvednie, hogy a ha
lálba menekül. De az ő halála meg
vált egy másik kislányt, a messzi Svájc
ban élő Lidikét, mert Lidi anyja Zsuzsi 
halálával ráeszmél arra. hogy vissza 
kell térnie az urához és Zsuzsi tragikus 
halálának köszönhetik majd életüket

Juci és Lali gyermekei, mert ez a sze
rencsétlenség vezeti egymáshoz a fiatat 
házasokat. Zsuzsi halála menti meg Bá
lint házasságát is és talán a fiatal 
biokémikus életét is más irányba tereli. 
Mindez minden nagyhangú és aláhúzott 
rezonálások teljes liijjával derül ki a 
regényből, és ez ad különös értéket 
ennek a feszültségekben gazdag írás
nak, amelj’, pretenció nélkül, mélyen 
belevilágít a serdülő gyermek leikébe 
és kitünően érzékelteti a nagyon külön
böző egyéniségű emberek társaságának 
ideges, fülledt, drámai légkörét.

FÖLDES JOLÁN: FEJ VAGY ÍRÁS
(Pantheon-kiadás: 343 oldal.) A viiág- 

űíjnyertes írónő legújabb regényének 
színhelye Alexandria és ez a színhely 
— ahogyan Földes Jolán megeleveníti — 
szinte túlnő az eseményeken. Csodála
tosan közel hozza ezt a bábeli várost, 
sok-fajú lakosságával, keleti színpompá
jával, nyugtalanító atmoszférájával. Az 
átélés élménye izzik a képeken, ame
lyekben felvillantja a varos!, a táj lelki
ségét. író csak akkor tud így láttatni 
egy tájat, ha sokáig élt a keretében és 
intenzíven átszűrte lelkén sajátosságait. 
Felejthetetlenül eleveníti meg ez;t a külö
nös világot, amelynek lényegére egy 
csodálatos Ramadán-ünnep alkalmával 
eszmél igazán, »ebben az ijesztő, lidérc- 
nyomásos időszakban, amikor az bele- 
lemetkezik saját, titokzatos életébe és 
megközelíthetetlenebb, mint bármikor. 
Lassan érteni kezdte őket, felfedezte tu
nya és mégis méltóságteljes mozdula
taik szépségét, elnyújtott és sebesen neki
iramodó torokhangjaik zenéjét, szennyes 
uccáik örök forgalmának, zajongó hul
lámzásának varázsát«. Ebbe a világba 
menekült a regény hőse, Martin Éva,
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hogy kibicsaklott házasságát és még 
mindig kinzóan égető szerelmét elfeled
je. A kis alexandriai penzióban és mun
kahelyén egész sor érdekes emberrel ta
lálkozik, akik csaknem valamennyien 
ütődöttek kissé, akárcsak ő maga. Mind
nyájan más életidőn indultak el valami
kor és más célt tűztek ki maguknak, de 
mégis itt kellett most találkozniok. Kény
szerűségből vagy szándékosan váltak 
meg eredeti világuktól, — de minden
képpen bezártak egy ajtót maguk mögött 
és vinnyogva sírnak az ajtó előtt, ám 
még kopogtatni sem mernek rajta. Me- 
gintcsak lelki emigrációban élő embe
rekről ír Földes Jolán, akárcsak világ- 
díjnyertes regényében, mert ezzel a faj- 
iával való közössége feloldhatatlan. De 
ma már megbékélted!>en látja sorsukat, 
meglátja a lehetséges kivezető utal is. 
Már hozzányúlt annak a bizonyos ajtó
nak kilincséhez...

KARINTHY FRIGYES: MENNYEI
RIPORT
(Nova-kiadás. 2)0 oldal.) Karinthy 

legérdekesebb regénye ez és legjobban 
tükrözi az író kaleidoszkop-szerű lel
két. Gondolata messze kimagaslik a 
szokványos regénytémák közül. Merész, 
vakmerő tételt bizonyít a történés és 
ezt a tételt a regény bevezetőjéül írt 
esszében taglalja az író. »Van-e túlvi
lág és milyen az?« Erről van szó a 
könyvben. A túlvilág — Karinthy vé
leménye szerint — csak úgy képzelhető 
el, hogy »mindig van, volt, mielőtt él
tem, van, amikor élek és lesz, amikor 
meghaltam. A halál utáni túlvilág — 
ennek semmi értelme. Ha van túlvilág, 
akkor már most, itteni életemben is 
benne kell legyek ebben a túlvilágban. 
csak nem tudok róla, illetve nem ér
zékelem jelenlegi életnek nevezett lel
kiállapotomban■ A túlvilág tehát nem 
más, mint egy ismeretlen, az ismert
nél végtelenszer tágabb és átfogóbb ál
lapota ugyanannak a léleknek, aminek 
egy része jelenleg az életnek nevezett 
képzelek és érzések összességét tartal
mazza». Karinthy tehát úgy fogja fel 
a dolgot, hogy — mint ahogyan sze
münk tökéletlen műszerével nem látjuk 
az ibolyántúli sugarakat, noha azok 
vannak, éppenúgy — nem érzékeljük a 
túlvilág« jelenvalóságát sem érzékeink 

tökéletlensége folytán. A »túlvilág . a 
mult, a jelen és a jövő összessége, je
lenvalósága. A nagy szabadság egyben,

a korlátlanság. — A regény hőse. a K i 
tűnő angol újságíró, indiai talároktól 
megtanulja, hogyan lehet »átmenni a 
túlvilágra«, illetve érzékelni mindazt, 
ami közönséges ember előtt örök ti
tok marad. Fantasztikus, csodálatos ri
portsorozatában aztán megírja lúlvilági 
élményeit és tapasztalatait. Karinthy ra
gyogó szellemessége és mélyen szántó 
filozófiája maradéktalanul érvényesül 
ebben a brilliáns leírásban.

LENKEI HENRIK: AZ ÉLET ORMÁN
(Hungária-Nyomd'a R. T. kiadása. 

oldal.) A többszörösen akadémiai pálya- 
díjat nyert költő, regény- és drámaíró 
filozofikus novelláit gyűjti egybe ez a 
kötet. Az élet ormán« érzi magát a 75 
éves író, a naphoz: a szellem világos
ságához közelít mindjobban és ami itt 
feldereng« előtte, azt mély szimbolikájú 

bölcseleti elbeszéléseiben vagy történel
mi képeiben rögzíti le. Filozófiájának 
lényege, hogy a legnagyobb ellentétek is 
kiegyenlíthetők megértés, jóakarat, sze
retet által és bölcsen együttműködve az 
emberiség javára fordíthatók. Történeti 
genre-képei közül különösen megkapó a 
Tizian és Tintoretto találkozását festő 
novella.

MÓRICZ ZS1GM0ND: MIG UJ A SZE
RELEM
(Athenaeum-kíadás. 332 oldal.) A leg

újabb Móricz-regényheii az a nagy meg
lepetés ér bennünket, hogy az egyébként 
annyira férfias, sőt robusztusán férfias 
író feminin tulajdonsággal jelentkezik. 
Mert nő-íróknak szokták általában ér
demükül betudni a szerelmi téren való 
merész, az exhibicionizmusig menő őszin
teséget és az ilyen irányú megnydalko- 
zási vágy kiélését feminin tulajdonság
nak könyveli el a tudományos lélektan, 
már Mein inger óta. Annál érdekesebi) 
ez a mellbevágó őszinteség, mert ed
dig az irodalomban, nő- és férfi-írók egy
aránt, elsősorban a nő érzelmeit boncol
ták és mezitelenilették le. Itt azonban 
olyan regényt kapunk, avatott író tollá
ból, amely exhibicionista módon leplezi 
le a férfi érzés-komplexusát és gondolat- 
titkait egy szerelmi átélésen belül. A férfi 
»legmélyebb és legkiszolgáltatottabb ál
lapotának« nevezi Móricz a szerelmi 
boldogságot. Boldog állapot), mert az 
egész testet eltölti jóérzéssel és átkozott, 
mert a legfeszültebb boldogság köze
pén is ott lappang a férfiben, valahol a

54



lelke mélyén, valami, tiltakozás, valami 
rettegés és félelmes önmegvetés, hogy 
ő erre képes. Mert. úgy érzi, mintha ez
zel a kéjes hangulattal lemondott volna 
mindenről, ami kemény és férfi és har
cos benne, most egy ellágyult valami, 
pulrány — kocsonyás halmaz. Min
denesetre ez az az állapot, amelyben a 
férfi a legmagasztosabbnak érzi magát 
s mégis a legjobban szégyelli. Talán 
mindenki érzi, hogy ebben az állapotban 
veszti el jellemét s ezt nem tudja ön
magának megbocsátani. S főleg ez az az 
állapot, amelyet soha semmi férfi nem 
mer bevallani s pláne azt, hogy emiatt él 
papucskormány alatt. Mert nem maga 
a szexuális aktus a fontos s nem az az 
áruló aljasság: mindennek legmélyebb 
titka az a csöndes, főtt, boldog állapot, 
amit, ha egy férfi egy nő mellett érez, 
akkor ő annak a nőnek oly rabja, rab
szolgája, áldozata, mint a hipnotizált 
madár a lágyénak«. Ilyeneket és még 
megrenditőbb titkokat árul el az író, mi
alatt nászutjuk két hetén végigkíséri a 
hires szobrászt és feleségét, a nagy szí
nésznőt. A két hét elég arra, hogy a 
férfi érzelmileg és főként értelmileg ki
ábránduljon a nőből, akit — úgy tet
szik előtte — csak most ismert meg, de 
érzéki kötöttségét egyáltalán nem befo
lyásolja az, amit felfedezett. Az ember 
nem érdekli a nőben. A nő csak mint 
erotikus alany fontos számára és amig 
izzásban tudja tartani érzékeit, addig 
boldog mellette. Az író felfogásával so
kat lehetne vitatkozni, annál is. inkább, 
mert többször önmaga cáfolja meg ön
magát, de a regényből igen sokat lehet 
tanulni az emberi lélek rejtelmeit. ille
tően.

SZENTIVÁNYI JENŐ: A KŐKALTÁS 
EMBER
(»Könyvbarátok Kis Könyvei«. Eyy. 

Nyomda kiadása. Sebők Imre rajzaival. 
229 old. Ára 3.80 P.) A szellemtörténeti 
rendszernek bizonyára számos hibáját 
rójják majd fel eljövendő korok. De ta
gadhatatlan többek között az az érdeme, 
hogy a »gesunkenes Kulturgut« elméle
tét teremtette meg, amelynek jelentősége 
és igazsága mindannyiszor újra meg 
újra igazolódik, ahányszor csak az egy
szeri, nagy, szoliter eszméknek elterje- 
< é.'.e, demokratizálódása, népszerüsödése 
van napirenden. E sorok írója még jól 
emlékezik arra a Utáni viaskodásra, 
amelyet néhai való szegény Herman Ol

tónak kellett az egész világ »szakembe
reivel« megvívnia, hogy a bükkhegység- 
beli »szakóca«-leleteinek hitelességét ki
harcolja, elfogadtassa. Vagyis, ami ez
zel egyértelmű, hogy a világ tudomá
nyos közvéleményével elismertesse azt 
a hiedelmét, hogy Miskolc körül a he
gyekben a jégkorszakban már élt az ős
ember s élte a maga primitív kultúrá
ját. Kigunyolták, kinevették, lekicsinyel
ték. lediíetlánsozták szegény öreg süket 
tudósunkat, aki csakugyan a lakatos
mesterségből verekedte fel magát az ős
néprajz és a madárkutatás egyik nem
zetközi tekintélyévé. S nyomába lé[Xítl 
aztán hűséges l'amulusa, híve és mun
káinak társa, az azóta már szintén ko 
rai halállal elment Lambrecht Kálmán, 
— ugyancsak nemzetközileg elismert te
kintély az ősállalkutatás terén, nálunk 
pedig szinte haláláig outsider, a hiva
talosan elismert tudományosság számki
vetettje, aki maga is segített a miskolci 
szakóca ősemberének létét bebizonyí
tani, a magyar őstörténeti tudomány
nak ezt a zseniális trouvaille-ját nép
szerűsíteni«. S lám — habent sua fala - 
mindé tudományos közelhacok már el
üllek, k űz ködő hőseik már a másvilá
gon pihenik a megnemértéssel és rövid
látással vívott harcaik fáradalmait. De 
kései elégtételük lehet, hogy a nemzet
közi prehiszlória ma már ellenmondás 
nélkül elismeri az igazukat, s talán még 
ennél is nagyol)!) elégtételük lehel, hogy 
küzdelmeiknek hányatott sorsú hőse, a 
kőszakócás ősember, ime bevonult a re
gényirodalomba is, mégpedig annak a 
népszerűséget leginkább biztosító szár
nyain: az ifjúsági regény formájában. 
A kiváló elbeszélő kalandokkal, harcok
kal és izgalmakkal gazdagon dotált el
beszélésében, amely méltán vetekedhe- 
tik az amerikai »őskor«, Bőrharisnya 
korának romantikájával, elvezeti az ol
vasót az ősvadonnak ezer veszedelem
mel spékelt világába, egy tízezer év előtti 
cowboy-világba, amely csak abban kü
lönbözik a vadnyugati preri-történetek- 
től, hogy ott rendszerint lapos deleidiv- 
trikkek és ezerszer elcsépelt mozi-roman
tika szolgáltatja a körítést, míg a mis
kolci ősvadon embere a maga proine- 
teida-lelkével önálló alkotó, lángész s 
ha két keze szörnyű küzdelmet vív is az 
ellenséges természettel és véresen vias
kodik ember-konkurrenseivel, agya 
messzi előre lendül és alkotó kedve elő
revetíti eljövendő kultúrák álomképeit.
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TAMÁS ISTVÁN: A CITROMGÁRDA
(Horváth Jenő rajzaival. % Könyv bá

róink Kis Könyvei«. Eyyet. Nyomda 
kiad. 262 oldal. Ára 3.8Ó P ') A rendkí
vül népszerű és nagysikerű »Szabadkai 
Diákok« testvérkötete a »Citromgárda«, 
amelyben a szerző a hét rjkkancsíiú 
történetét szövi tovább új, izgalmas és 
derűs mese keretében. A város zsarno
kától szabadítják meg a polgárokat az 
élelmes citromfiúk oly módon, hogy 
bojkottot hirdetnek a csokoládé-, cu
korgyár ellen, amely a titkosrendőrség 
főnökének a tulajdona. Hétezer gyerek 
teszi le a nehéz fogadalmat, hogy nem 
eszik csokoládét és cukrot, amig a zsar
nok nem pusztul a városból. Titusz, 
az öreg bibliaárus, kiáltványokat ra
gaszt ki a város különböző pontjain és 
a rettegett harámbasa tehetetlen a lő
réken}' öreg makacs jóságával szemben. 
Másik pompás alakja a regénynek Pu- 
suj, a zsebmetsző, aki, amikor fia szü
letik, nem tud többé lopni. A végén ő 
lesz az, aki a megszökött zsarolót el
csípi és visszajuttatja az igazságszolgál
tatás kezére. Lehetetlenség így dióhéj
ban ennek a mulatságos regénynek a 
tartalmát elmesélni. A Citromgárdának, 
akárcsak a Szabadkai diákoknak: a rész
letekben, a remekül meglátott és meg
rajzolt figurákban, helyzetekben és a 
lüktető dialógusokban van az ereje.

TAMÁS ISTVÁN: SZABADKAI DIÁKOK
(fKönyvbarátok Kis Könyvei«.. Eyyet. 

Nyomda. Második kiadás. Szénásy 
György rajzaival. 365 oldal. Propci- 
gandaúra 2.50 P) A Literat ura már 
1933-ban, a könyv első kiadása alkal
mával méltatta ennek a kitűnő ifjúsági 
könyvnek értékeit. Ez a (könyv a háború 
utáni új szellemű magyar ifjúsági iro
dalom első csúcsraérkezetl alkotása. 
Jobb, ízesebb, színesebb, elevenebb és 
őszintébb ifjúsági könyv azóta is alig 
egy-kettő jelent meg. Kristályosán egy
szerű, szívhez szóló hangon meséli el 
a szabadkai diákok és a »cilromgárda« 
viszontagságos kalandjait; hogyan men
tik meg a betiltástól és az üldözéstől 
az újságjukat és a mulatságos és meg
ható történeten túl megpillantjuk az 
egész Bácska életét... Űnt frázisok he
lyett tiszta képet áld* a határon túli ma
gyarokról, elsősorban természetesen a 
fiatalokról. Ez a fiatalság nem a csa
ládi fedezék biztos árkai mögött csepe
redett fel, hanem maga is kikényszerült

a lűzvonalba; harcolt a kenyérért, a 
nyelvéért, a jövőjéért, amely akkoriban 
vigasztalanul sivárnak látszott... Ezt a 
könyvet minden olvasója, felnőtt és 
gyermek egyaránt a szívébe zárta és 
emléke elkíséri egy életen át, mint egy 
ritka jó baráté.

TORMAY CECILE: A FEHÉR BARÁT
(Genius-kiadás. 380 oldal.) A magyar 

irodalom asszony-íróinak élvonalán ve
zető szerepet vitt Tormay Cecil?, ez 
a rendkívüli tehetségű és egészen 
egyéni hangú író, akinek hirtelen 
halála tragikus veszteség számunkra. 
Monumentális trilógiájának befejező 
részét írta éppen, amikor a halál 
kiütötte kezéből a tollat és a vége felé 
közeledő nagy regényt így Kállai/ Mik
lós fejezte be, az írónő jegyzetei alap
ján. Nagyon nehéz feladatra vállalko
zott Ivállay Miklós és a lehetőség sze
rint kitünően oldotta meg ezt a felada
tot, mégis, az az érzésünk: kár volt 
idegen kézzel beléjeztelni az írást, amely 
töredékében is teljes egész volt és tö
kéletesen reprezentálta írójának nagy
szerű kvalitásait, hiánytalanul érzékel
tette a 13. század elejének Magyaror
szágát, a nép lelkiségét és hősének — 
a szerzetessé lett Ung vitéznek figu
rájában a legmaradandóbb magyar tör
ténelmi alakot formálta meg. A har
madik kötetben teljesedik ki Ung sorsa. 
Halálos csalódásban, magányosan bo
lyong »a vesztett csaták vitéze« a ki
pusztult országon át, míg eljut az Irug- 
hegyi kolostorba, ahol megérti, hogy 
»Istenért nagy utat kell megjárnunk s 
közben el kell mindent ejtenünk, hogy 
végül két üres kezünk szabadon kulcso- 
lódjék össze az Ur előtt«. Ung, akit 
kétségbeesése, hazájának féltése a régi 
pogány istenekhez sodort, itt. a szerze
tesek békés világában újra megtalálja 
az egy igaz istent. Tudatosan jut el 
Krisztushoz, akit már kicsi gyermekko
rában szívébe zárt, amikor öntudatlan 
veleérzéssel — falevelet gyűrt a Kereszt
re feszített tenyere alá, hogy ne fájjon 
Neki annyira a szögek szúrása... Sok 
önkinzás, lelki harc után, megtisztulva 
felölti a szerzetesi kámzsát és elindul, 
hogy feltámassza a halott országot Fel
keresi a lápba, nádba menekült nincs
telen, hajléktalan nyomorgó népet és ér
tésükre adja, hogy a tatár kitakarod,)tt 
az országból, kezdhetik újraépíteni éle
tüket. Fenséges vigaszt nyújt nekik azzal
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a tanítással, hogy Krisztus kínszenve
dése óta minden földi szenvedésben 
bermefoglallatik a megváltás«. Szava nyo
mán várak, házak épülnek, a szívek meg
lelnek újra reménységgel, élet és aka
rat támad a magyar földön és min
denütt lelkendező szívvel, boldogan em
legetik, várják a fehér barátot«, aki 
mint magvető hinti az áldást az üsz
kös ugarra. »Magyarok országa csak 
az ő népének bűneibe és szégyenébe 
pusztulhat bele, de feltámadhat még 
nagybüszke régiségünk bátor erejétől!« 
— hirdeti és figyelmeztetően mondja: 
El ne feledjétek, a mi eleinket sasok 

vezették át a havas határhegyeken, de 
az ellenségeinket mindig rabszolgák és 
megfizetett kémek vezetik«. Hiába pró
bálják elpusztítani a javaikra fukar, 
a békétől félő nagvurak a Fehér Bará
tot : őrzi őt az Isten, akinek igéjét hir
deti. Ékes csoda menti meg a bakó 
bánija alatt is és feltartóztathatlanul 
megy tovább a maga útján, országot 
építve, lelkeket mentve. Amikor a ki
rály visszatér és ezzel az ő feladata 
végétéi*: a felkelő nap irányába indul 
tovább, Keletre megy, ahonnét valaha 
jött a magyarság, az őshazát keresi fel, 
amelynek levegője formálta ezt a népet 
és különleges erőt ad ennek a nagyszerű 
fajtának. A magyar történelmi múlt 
leghatalmasabb erejű regényét írta meg 
Tormay Cecile ebben a megrendítő, cso
dálatosan finom trilógiában, amely írás
művészetének csúcsát jelenti. A legnehe
zebb feladatot választotta, amikor olyan 
kort írt meg, amelyről igen kevés hite
les adatunk van, amely nélkülözi a re
gényírás szempontjából annyira fontos 
színeket s amelynél a cselekmény min
den mozzanatát neki önmagának kellett 
megteremtenie.

TÖRÖK REZSŐ: PÉNTEK RÉZI
(Nova-kiadás. 288 oldal.) A kitűnő 

színpadi író, sok vidám kabaré-tréfa 
szerzője, drámai elevenséggel és tipi
kus pesti-izű humorral tálalja fel a 
történetet, amelynek középpontjában a 
léha, de kedves fiatal doktor, a Gerle- 
madár áll, akit valósággal üldöz a 
véletlen. Előbb véletlenül belegabalyo
dik a . vőlegénységbe a dúsgazdag lány
nyal. aztán, éppoly véletlenül liliom- 
tipró hírébe kerül és végül, ugyancsak 
véletlenül, elragadó kis menyasszony
hoz jut. Foudulatos, bájos mese, az 
Isten is filmre teremtette.

VASZARY GÁBOR: AMIRŐL A- IÉR
JEK ÁLMODOZNAK
(Nova-kiadás. 286 oldal.) A novel- 

láskötet bevezetőjében az író előre meg
mondja, hogy nem irodalmat ad ebben 
a könyvben. Ezekulán' nem támasztha
tunk igényeket az írásművei szemben. 
Könnyed, színes szappanbuborékok ezek 
a bájos kis történetek, gyakran köze
lebb állnak a riportázshoz vagy a kro
kihoz, mint a novellához. Üdék, szó
rakoztatnak, akad meghaló is köztük.

BAUM, VICKI: TAVASZI VÁSÁR
(Fordította: Szabó Sándor. At he-

naenm-kiadás, 230 oldal.) A newvorki 
nagyáruház szédítő forgalma még meg
sokszorozódik az időszaki vásárok cé
gére alatt tartott kiárusítások idején. Az 
iszonyatos robotban kínlódó modern 
rabszolgák: az áruház alkalmazottai te
szik a regény cselekvő hőseit. A zseniális 
kirakatrendező komplikált szerelmi élete, 
az öregedő ügyvéd Torschlusspanikja, 
az alvilági banditák prédájává lett meg
tévedt leány adják a történés izgalmas 
színfoltjait.

DEKOBRA, MAURICE: A SZERELEM 
VÁMSZEDŐI
(Fordította: Unghváry Emil. Nova- 

kiadás. 188 oldal.) Dekobra nem tartozik 
a »nagy« írók közé és sohasem volt ko
moly irodalom az, amit írt. I)e ilyen 
ponyvát még eddig egyszer sem olvas
tunk tőle. Csak valami félreértés foly
tán kerülhetett a kiadónak ebbe az 
egyébként jó műveket szerepeltető so
rozatába ez a fércmunka, amelynek a 
füze les-regények között volna helye:.

MANN, THOMAS, ÖSSZES NOVELLÁI
(Fordították: Kosztolányi Dezső, Lá

nyi Viktor, Sárközi György. Athenaeum- 
kiadás. 570 oldal.) A csodálatos zenei 
hullámzáséi nyelv, Thomas Mann stí
lusa, — amelyet a fordítók hiánytala
nul adtak vissza, — a kötet minden 
darabjának különös, vonzó bájt ad. In
kább kis-regények' ezek a történetek, 
semmint novellák. Többé-kevésbbé jól
ismeri régi írások, amelyek már meg
jelenésük idején nagy élményt jelen
tetlek és ma a »Freude des Wiederer- 
kennens« zeng fel az olvasóban, amikor 
útja átéli Tonio Kroger históriáját, vagy 
a Vasúti szerencsétlenséget, a Halált 
Velencében, vagy Mario és a varázsló 
csodálatos történetét.
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M E G K É S E T T  V A L L O M Á S O K
HEGEDŰS LÓRÁNT: KÉT ANDRÁSSY

ÉS KÉT TISZA
(Athenaeum-kiadás. 380 oldal,) A szer

ző, aki már régebben megírta Széche
nyi és Kossuth életét a maga egyéni fel
fogása szerint, ezúttal a 19 századi ma
gyar tragédia befejező fejezetéhez érke
zett ezzel a két párhuzamos életrajzzal. 
Ha sarokba szorítanának azzal a kérdés
sel, minő könyvet írt itt Hegedűs, bajosan 
tudnánk rövid válasszal szolgálni. Valami 
egészen egyéni műfaj ez. Melodráma? 
Rapszódia? Mert hogy nem történet- 
írás, azt már maga a szerző is kihangsú
lyozza, amikor egyrészt azt állítja, hogy 
a történetírás nemcsak az ok és okozat 

birodalmában való kutatás, hanem ezen
kívül széptani munka is, mint ősfája a 
verses hőséposz. De ugyanekkor az »ok 
és okozat kutatását már eleve kizárja a 
történetírás feladatai közül, mondván, 
hogy »az emberi elme sohasem lesz 
képes megmondani, hogy látható em
ber vagy láthatatlan tömegmozgás for
málja-e az Embertörténetet. Megtanul
hatjuk azt, ha egyáltalán tanulni aka
runk, (ami emberi dolgokban mindig 
nagy kérdés), hogy a történetírás alap- 
problémáját ki kell kapcsolnunk ama 
kérdések közül, melyekre reményünk 
lehet, hogy az emberi elme szerkeze
ténél fogva valaha még válaszolni tud . 
Ez az iffiiorcibimus tehát alaposan ki
zárja a pragmatikus, okkereső törté
netírás lehetőségét. Marad tehát a 
széptani munka«. Már aztán hogy ilyen 

széptani munka eredménye-e az ilyes
fajta közhely, aminőt Hegedűs bőség
gel használ, hogy pl. »Kossuth Lajos, 
minden idők legkápráztatóbb magyar 
üstököse«, vagy »Kossuth: az Idő«, 
— annak megítélését csakugyan szépta- 
nászokrq kell bíznunk (mert ha Hege
dűs az esztétikát »széptanra« magyaro
sítja, akkor az esztétikus neve nyilván 
»szépianász«!), esetleg az ilyes szómü- 
työrkék méltánylását is, mint pl. »újabb 
három esztendőnél nem várhat tovább 
az Idő, hogy kobzán mégegyszer ki
verje ugyanazt a zengzetet...« Első kér
dés: itt is Kossuth az Idő? Második 
kérdés: mit ver ki Kossuth vagy az 
idő? — 'Költői műfajjal, hőséposszal 
vitába szállni: fölös munka. Mégis lej
jebb akasztjuk a szerzőnek nehány ki
rívóbb tárgyi tévedését, olyanokat, ame

lyeket még széptani mű írójának sem 
szabadna elkövetnie. Azt írja teszem 
Hegedűs: 1867 február 18-án vonul
be a magyar képviselőházba az első 
felelős magyar minisztérium«. Hál 
Batthyány Lajos minisztériuma kutya? 
Amire bizonnyal azt feleli a szerző, 
hogy »egyszerű elírás . Xos, az adott 
esetben ez az ely~ás rosszabb a nem tu
dásnál, mert arra vall, hogy tudata alatt 
Hegedűs Lóránt az egész 48-as komp
lexust elhárította magától. Avagy mag
enged magának ilyesfajta általánosító 
tantétel 1: »A Dunántúl s Felvidék a 
nagyhatalmi nyugathoz való illeszke
dést, az Alföld s Erdély a keletre nézést 
s a függetlenséget jelentette«. Igen, 
de közben elfelejti, hogy Kossuth Lajos 
szülőhelye, Monok, az Andrássyak zemp
léni birtokához tartozik, s ha Andrássy 
a nagyhatalmi nyugathoz való illesz

kedést jelenti, mi a fenét csináljunk ak
kor Kossuthtal, akinek elvégre mégis 
csak van valamelyes köze a független
ségihez?! Azt írja Hegedűs, hogy ki
mutatta, hogy 1848-ban a cár belecsalo
gatta a bécsi udvart abba, hogy Orosz
ország segítségét kérje a magyar forra
dalom leverésére«. Hát aki csak kicsit 
is ismeri 48 történetét s tudja, az ud
varnak mennyi kínos huzódozásába ke
rült, amíg végül rászánta magát, hogy 
elébh Ferenc Károly főherceg, majd fia 
Ferencz József császár elutazzék a cár
hoz s kikunyorálja annak segítségét a 
magyarok el lén, az csak csodálkozva ol
vashatja Hegedűsnek ezt a »kimutatását . 
Deák Ferenc húsvéti cikkéről több 
ízben is megemlékezik Hegedűs, ilyene
ket mondván róla: 1865-ben Deák Fe
renc kiadja Húsvéti Cikk-ét s ezzel Ee- 
rencz Józsefet először tudja megragadni 
emberileg , majd: »Ferencz József elő
ször akkor jut közelebb a magyar köz
joghoz, mikor Deák Ferenc Húsvéti 
Cikkében azt olvassa, hogy a rossz ta
nácsadókon keresztül a császár megértő 
szívéhez kell fordulni«. Nos, aki ismeri 
a Húsvéti Cikk létrejöttének körülmé
nyeit az osztrák titkos levéltárak feltá
rása után közzétett adatok alapján, 
amelyeket Wertheimer dolgozott fel, az 
azt is tudja, hogy Ferencz Józsefet 
»nem ragadhatta meg emberileg ez a 
cikk, s nem juthatott e tikk alapján 
»először közelébb a magyar közjoghoz .
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mert hiszen ez a cikk hosszas tárgya
lások eredménye volt, amelyeket Ferencz 
József és Deák közölt Augusz Antal 
báró, a budai helytartótanács alelnöke 
folytatott le 1865 februáriusában és áp
rilisában. Ferencz József annak minden 
lényeges mondatát eleve ismerte, sőt 
részben inspirálja, s ez a cikk — amely 
formailag mint a »Botschafter« cikkére 
adott válasz jelent meg' — Wlassics 
Gyula báró tudomása szerint akkor is 
megjelent volna, ha a Botschafter cikke 
nem jött volna ki. Az ilyen lényegbe 
Vágó történeti tényeket még széptan i 
munkák írójának is illik tudnia. Vagy 
például azt is, hogy a »bogumilok« nem 
»mohamedán tűt re áttért szlávok«, ha
nem manicheus, vagyis dualista (ké
sőbb arianus) »keresztények«, aminők- 
nek ők magukat állandóan hirdették s 
mint ahogy a nyugat is keresztényeknek, 
persze eretnek keresztényelmek ítélte 
meg őket. Ha komoly történeti munkáról 
volna az adott esetben szó, azt is rossz 
néven vehetnők Hegedűsnek, hogy Tisza 
Kálmán jellemzéséből kihagyta azt a 
rendkívül fontos, csak újabban felszínre 
került adatot, hogy Tisza 1882-ben ko
molyan foglalkozott — két minisztertár
sával egyetemben — azzal a tervvel, 
hogy Rudolf trónörököst még atyja éle
tében magyar királlyá koronázzuk. Ha 
akkor Albrecht főherceg nem lép közbe, 
ez a tény alighanem egészen más for
dulatot adott volna a trónörökös életé
nek s ezzel a monarchia sorsának is. 
Csak úgy mellékesen említjük meg He
gedűsnek egy melléfogását, amikor ezt 
írja: »Gróf Teleki László... drámai föl
dolgozása már régen várja a maga író
ját«. Hát, ha Hegedűs Lóránt úr a Li- 
teratura olvasói közé tartoznék, akkor 
ebből tudhatná, hogy Telekiről ragyogó 
dráma jelent meg Bárd Oszkár tollából. 
A legérdekesebb azonban ebben a 
könyvben az, hogy Hegedűs Lóránt, aki 
Ferencz József idején két ízben is volt 
képviselő, mindkét alkalommal a 67-es 
alapon álló kormánypárt kebelében, 
most minő kemény szavakkal fordul 
Ferencz József ellen. Csak nehány érde
kes példát erre a sokatmondó pálfordu- 
lásra. > A császár haláláig abszolút ha
talomnak érezte magát s nem engedett 
abból, hogy az alája rendelt népeket ő 
tartsa össze. Ez volt az az igazi jjerszo- 
nális unió, nem az, amely a magyar 
közjogból sarjadt még mindig annak az

1848-nak az alapján, amellyel Ferencz 
József az égő győri hídon állott szem
ben (hálószobájában mindvégig ott volt 
ez a kép) s amelyet Deák Ferenc s a 
magyar országgyűlés vitatott. Ezzel ő 
épp oly ösztönszerűen szembenállóit, 
mint ahogy semmiféle parlamenti több
ségi uralomnak nem szándékozott magát 
alávetni«. Lám, ezt most mondja Hege
dűs Imránt, ahelyett, hogy akár 1898- 
ban, mint szabadelvüpárti, akár 1910- 
ben mint munkapárti képviselő levonta 
volna az uralkodónak e magatartásából a 
konszekvenciákat! Avagy: »az általunk 
ismert Deák Ferenc-i alkotmány alatt 
mindig ott marad egy másik is, amely
ről mi azt hittük, hogy rég eltűnt: a hír
hedt 1860-iki októberi diploma és az 
1861-iki februári pátens erre rárakott 
alkotmánya. Egytől egyig gyűlölt ne
vek atyáink fülében és holtnak véltek, 
holott ott éllek Ferencz József egész 
uralkodása alatt«... Á, konstatálja az 
ember nagy csodálkozással egy egykori 
kormánypárti képviselő úr szájából! De 
jön ez még külömbül is. »Az aradi tá
bornokok kivégzésében a császár-király 
is részesnek érzi magát«... Nono, Hege
dűs képviselő úr, az ön pártja által me
nedzselt historikusok mindig azt taní
tották nekünk, hogy Ferencz József ár
tatlan volt az aradi tizenhárom tragé
diájában s csak az a gonosz, nagybajszú 
Haynau volt az oka mindennek! Hát 
hogy hallgathatták el önök ezt az ér
dekes tudásukat Ferencz József szerepé
ről az aradi vérfürdőben?! Hiszen Fe
rencz József alatt állítólag sajtószabad
ság volt?! Az ilyes apróbb jellemző vo
násokat is csak most tudtuk meg, ami
nők pl. ezek: „Andrássy régi politikai 
ellenfele, Albrecht főherceg, megjelent az 
uralkodónál és katonai rangemelést kért 
Andrássy számára azért, hogy jobban 
reprezentálhasson, amire Ferencz József 
azzal felelt, hogy ezt ugyan Andrássy 
teljesen megérdemli, de az osztrák—ma
gyar hadsereg Dienstreglement-je szerint 
előléptetések csak november 1-én eszkö
zöl he tők”.
Tagadhatatlanul ügyes malicia búvik 
meg Hegedűs szavai mögött s csak azt 
sajnálja az ember, hogy miért nem már 
negyven évvel, ezelőtt bukkant ki Hege
dűsből ez a Ferencz József-elleries véna, 
akkoriban, amikor Ferencz József még 
élt... (s. g.)
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A K Ö N Y V  P O L I T I K Á J A  ÉS  M Ű V É S Z E T E
FITZ JÓZSEF: A KÖNYVTÁR GYŰJ

TŐKÖRE
(Kny. a Magyar Könyvszemléből. 28 

oldal.) A modem magyar könyvtárpo
litikának fontos mérföldköve ez a ta
nulmány. Negyedfél évtized je kisérjük 
figyelemmel az ország legelső könyvtá
rának vezetését, dé soha ez intézmény 
kullur- és állampolitikai célkitűzését 
ennyire pregnánsul nem láttuk kijelölve. 
»A könyvtárak' közéleti szerepét — 
mondja Filz dr. — a legnyomatékosab
ban Amerikában jelölték meg: a könyv
tár a felnőttek iskolántúli iskolája, a 
lováboművelésne szolgáló intézmény s 
ezáltal a demokrácia egyik legerősebb 
pillére. Mert a demokrácia csak ott 
lehet kormányzóerő, ahol a nép át
lagos műveltsége magas és egyenletes, 
ahol az egyik társadalmi osztálynak 
nincs oka megvetni a másikat annak tu
datlansága miatt, ahol tehát minden 
osztály szellemileg érett arra, hogy az 
állam kormányzását átvegye. Az isko
lák csak megalapozzák a demokráciát, 
de a műveltség általános színvonalát 
a könyvtárak biztosítják«. Páratlanul 
fontosnak tartjuk egyik legfontosabb 
magyar közintézményünk, a Széchenyi- 
könyvtár igazgatójának e nyílt, köntör
falazás nélküli, férfias állásfoglalását a 
tudomány népies célkitűzése mellett, an
nál is inkább, mert hiszen a Nemzeti 
Múzeum könyvtára nem fejedelmi kegy
nek köszönhette sohasem a létezését, 
hanem — egy demokratikus hajlamú 
főúr kezdeményezésén túl — kizáróan 
az egyetemes magyar nép áldozatkész
ségének, s így méltányos és igaz do
log az, ha ez a könyvtár a maga 
szolgálatával visszaadni iparkodik a ma
gyar népnek azt, amit száz éven keresz
tül a magyar néptől kapott. Egyéb
ként is teli van ez a tanulmány egész 
sor fontos elvi állásfoglalással, ame
lyek közül talán 'egyik legjelentősebb 
az irói levéltárak kérdése.
HUNYADY JÓZSEF; A MAGYAR

KÖNYVKÖTÉS MŰVÉSZETE A MO
HÁCSI VÉSZIG
(112 oldal, 12 szövegképpel és 2á

táblával. ÁtUla-Nyomda r. t. kiadása. 
Számozott példányokban jelent meg.) A 
könyv sokkal többet nyújt, mint »meny
nyit a címe Ígér. egyszerűen kompen

diuma a könyvkötészet egész művészi 
körének. Ennek megfelelően bőséges, 
bibliofilekre nézve azonban nélkülözhe
tetlen betekintést nyújt a könyvkötés 
technikájába, ismerteti annak anyagait, 
eszközeit, eljárási módjait, díszítmér 
ínyeit a középkorban. Majd1 részletes tár
gyalásban dolgozza fel a magyar kö
zépkori kötéseket s külön fejezetet szen
tel természetesen a corvinák kötéseinek. 
Bámulatos kutatómunka rejlig amögött 
a tizenhárom név mögött, akiket a 
szerzőnek sikerült 1377 és 1532 között 
mint magyar könyvkötőket megállapíta
nia. Van közöttük plébános, káplán, 
könyvkereskedő, betűfestő, sőt nyugdí
jazott harangozó is. Közéjük tartozik 
természetesen Brassai Lukács is, a cor
vinák egyetlen névszerinl is ismert 
könyvkötője. A szerző ábrázolásokban 
összegyűjtötte a corvinák sajátos dí- 
szítő-motivumait, valamint a rajtuk elő
forduló különböző címerábrázolásokat 
is. Csodálatos szorgalom eredménye az 
a 930 tételt felölelő bibliográfia is, 
amelyben a szerző a könyvkötés ma
gyar irodalmát gyűjtötte fel 1935-ig. A 
könyvet kisérő színes táblák, főként a 
corvinákról készült felvételek, értékesen 
egészítik ki ezt az alapvető, a könyvba
rátok számára rendkívül fontos művet.
BAY FERENC DR.: ÜDV AZ OLVA

SÓNAK
(50 példányban készült bibliofil-nyom

tatvány. Széchenyi-nyomda, Győr. 8 lap 
és 4 borítékoldal. Az ex-libris Pfannl 
Egon müve). A »B. u. é. k.«-kívánságok
nak kissé ellaposodott »műformáját« 
használta fel igen ügyesen Bay Ferenc 
dr., a győri közkönyvtár vezetője, hogy 
egy művésziesen megtervezett és kitü
nően megíró ti kis tanulmányban ismer
tesse az olvasóval Ürményi József or
szágbírónak pompás kezdeményezését, 
amellyel a Mária Terézia-féle Ratio edu- 
cationis-ba bevezette — már 150 évvel 
ezelőtt — a hetenként kétszeri újságol
vasás« tantárgyát. A szerzőnek ezzel 
kapcsolatban az az indítvány#, hogy 
1943-ra, amikor Győr városa 200 éves 
fordulóját üli meg annak, hogy Mária 
Terézia szabad királyi várossá emelte, 
a város alapítsa meg a Mária Terézia- 
közkönyvtárat.
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Művészet
Független Színpad (Szerk. Hont Ferenc.

évi 5 szám előf. 1.50 P.)
Hajlék (Épílőműv., építészettört. és terí

tik. füzetek. Szerk. Csaba Rezső. 
Főmunkatárs Vámos Ferenc. Évi 
10 szám, előf. 12 P.)

Sztár (Filmmagazin. Szerk. Pán Imre. 
Évi 12 szám, előf. 350 P.)

Tudomány
Apollo (írod. és tud. folyóirat. Szerk. 

Gál István, VIII., Szentkirályi u. 
49. Évi 4 szám, előf. 5 P.)

A Földgömb (Szerk. Baktay Ervin dr. 
és Kéz Andor dr. Évi 10 szám előf. 
10 P.)

Irodalomtörténet (Szerk. Alszeghy Zsolt.
Évi 4 füzet előf. 8  P.) 

Közegészségügyi Értesítő (Ismeretlerj. 
folyóir. Szerk. Váradi Sándor dr. 
és Hollós Gábor dr. Évi 12 szám 
előf. 20 P.)

Magyar Nyelvőr (Szerk. Balassa József.
Évi 10 szám, előf. 5 P.)

Műhely (Tanulmányok és bírálatok a 
szellemtörténeti kutatás köréből. 
Szerk. Koszó János, Pécs. Évi 6  
szám, előf. 6  P.)

Pannónia (Kerényi Károly és Prinz 
Gyula közreműködésével szerk. Ha- 
lasy-Nagv József, Pécs, Rákóczi-út 
80. Évi 10 szám, előf. 20 P.)

Vasi Szemle (Folia Sabariensia. Fő- 
szerk. Pável Ágoston dr., Szombat
hely. E vl 4  szám, előf. 4 P.)

Szociológia és politika
Az Ország Útja (Szerk. Bazankovics 

István és Dessewffy Gyula gróf. 
Évi 12 szám, előf. 5 P.)

Dolgozó Asszonyok Lapja (Szerk. dr. 
Bródy Ernőné. Évi 24 szám, előf. 
10 P.)

Magyar Statisztikai Szemle (Szerk. Ko
vács Lajos dr. Évi 12 szám, előf. 
10 P.)

Századunk (Társadalomtudom, szemle. 
Szerk. Vámbéry Rusztem és Csécsy, 
Imre. Évi 10 szám, előf. 16 P.) 

Szocializmus (Társadalomtudományi fo
lyóirat. Szerk. Mónus illés. Évi 12 
szám, előf. 30 P.)

Pedagógia, ifjúság
A Jövő Utjain (Szerk. Nemesné M. 

Márta és Baloghy Mária. Évi 6  
szám, előf. 8  P.)

Piarista öregdiák (A bpesti Piarista 
Diákszövets. ifj. csoportjának hiv. 
lapja. Fel. szerk. Szende Tibor dr. 
Évi 10 szám, előf. 2 P.)

Felekezeti folyóiratok
Judaica (Zeitschr. f. Gesch., Lit., Kunst 

u. Bibliographie. Szerk. Bettelheim 
Sámuel, Pozsony-Bratislava. Évi 12 
szám, előf. 25 P.)

Korunk Szava (Aktív katolikus orgá
num. Szerk. Széchenyi György gróf. 
Évi 12 szám, előf. 6  P.)

Libanon (Zsidó tud. és krit. folyóirat. 
Fel. szerk. Zsoldos Jenő. Évi 6  
szám, előf. 5 P.)

Szombat (Kenéz-Kurlánder Ede dr. 
zsidó szemléje. Évi előf 30 P.)
Közgazdaság

Cobden (Gazdasági és társadalmi fo
lyóirat. Szerk. Halasi-Fischer Ödön. 
Évi 12 szám. előf. 20 P.)

Magyar Hitel (Szerk. Zsoldos Géza. Évi 
12 szám, előf. 24 P.)
A külföldi magyarság folyóiratai

Erdélyi Szemle (Magyar kisebbségi fo
lyóirat. Szerk. S. Nagy László, Ko- 
lozsvár-Cluj. Évi előf. 200 lej.) 

Magyar Minerva (Szépirod. és tud. fo
lyóirat. Szerk. Reinel János dr., 
Pozsony-Bratislava. Évi 10 szám, 
előf. 6  P.)

Székelység (A székelyföldet és népét 
ismertető havi folyóirat. Szerk. Bá
nyai János. Odorhei. Előf. Buda
pesten Studium könyvkereskedés
ben, évi 12 szám, 5 P.)

Uj Szellem (Kulturpoüt. szemle. Szerk. 
Szvatlcó Pál, Prága. Évi 24 szám, 
előf. 48 Ke.)
Idegen nyelvű folyóiratok

Gazette de Ilongrie (Szerk. Kelecsényi 
Ferenc. Évi 54 szám, előf. 12 P.) 

Les Cahiers de la Jeunesse (Revue in
ternal. Red. en chef: Georges Du- 
dach. Évi 12 szám előf. 25 fr. fr.) 

Ungarische Jahrbücher (behandelt die 
Kulturprobleme Ungarns, seiner 
Nachbarländer und der spraohver- 
wandten Völker. Red. Julius v. Far
kas, Berlin, N. 24, Am Kupfergra
ben 7. — évi 4 kötet, előf. 18 Rmk.)



(Nemzeti Színház). A legköltőibb elem 
a mese és látszólagos könnyedsége elle
nére a legnehezebb műfaj. Próbakő, 
amelyen elbotlik, aki nem igazi költő. 
Kúlaij Miklós ragyogóan állja a pró
bát. Otthonos biztonsággal mozog a 
mese világában, a szimbólumok erde
jében és a mesét szerető lélek számára 
gyönyörű ajándékot ad »Gorm/á«-jában. 
Az ó-angol legendát új elemekkel bő
vítette, képzelőerejének gazdagságával 
díszítette és a misztikum igéző fátylába 
burkolta. A föld és a túlvüági lét sík
jáéi egyidejűleg folyik a Jó és a Go
nosz harca egy emberi lélekért, akit 
végül a nő tisztasága és önfeláldozása 
ment meg a pokoltól. Leofric lovag 
durva, kegyetlen, aljas ember és az an
gyali szelíd Godivának a megpróbálta- 
Jások hosszéi skáláját kell végigszen

vednie, mire magára eszmélte ti és a 
megtéréshez vezeti férjét. Áldozata a 
jóság erejét és a szeretet hatalmát pél
dázza, a legkeresztényibb gondolatot. 
Lucidor: a Világosság angyala nemhiába 
vívja meg nagy harcát Belfegorral és 
Azraellel: a Gonoszság fejedelmével és 
az Enyészet urával, végül diadalmasko
dik, mint ahogy az erkölcsi törvények
nek mindig is diadalmaskodniok kell 
a bűn felett. Természetes, hogy a mese
játékban szereplő jellemek túlzottak, 
mert ez hozzátartozik a mese karak
teréhez. A mese dimenziói mindig túl
méretezettek: éppen ez a stilizálás kü
lönbözteti meg a valóságtól. A rende
zés igen érdekesen realizálja az író 
fantáziáját és pompásan kiaknáz min
den lehetőséget; gazdag, színes és szug- 
geszlív.

M A G Y A R  I R O D A L M I  É L E T
A  M a g y a r  K ü l t  ú r s z ö v e t s é g  

é s  a 'N e m z e t i  S z a l o n  M ű v é s z e t i  E g y e 
s ü l e t  k u l tú r d é h i tá jn t  r e n d e z e t t  a  k ö z e l 
m ú l t  n a p o k b a n ,  a m e l y e n  H e r z  O t t ó  é s  
Z a t h u r e c z k y  E d e  z e n e s z á m a i n  és  K ö n y 
v e s  T ó t h  E r z s i  s z a v a l a t á n  k í v ü l  K a m p i s  
A n t a l  t a n á r  é r d e k e s  m ű v é s z e t t ö r t é n e t i  
e l ő a d á s a  s z e r e p e l t .

A  L  a f o n  t a  I n e -A  k  a  d  é m  i a  fa n  á-  
r iu s -u é g i  e l ő a d ó ü l é s é t  M o l i é r e  és  B a u 
d e l a i r e  e m l é k é n e k  s z e n te l t e .  H e v e s i  S á n 
d o r ,  S z a b ó  L ő r i n c  é s  R a d ó  A n t a l  m ű 
f o r d í t á s a i b a n  h a l l o t t a  a  k ö z ö n s é g  a  k é t  
f r a n c i a  í r ó  r e m e k e i t , B a l a s s a  I m r e  p e 
d ig  e g y  f i n o m v e r e t ű  M o l i é J e - k a r c o t  o l 
v a s o t t  fe l.

H a  k ü l ö n  f i z e t  e l ő
b á r m e ly ik  n a p i l a p r a  é s  a  L it e r a tu r á r a ,  a k k o r  

a  n a p i la p é r t  h a v i  —  —  —  —  —  4,—  p e n g ő t 
a  L n e r a íp r á é r t  h a v i .  —  —  — —  — .84 p e n g ő t 

ö s s z e s e n  4 .8 4  p e n g ő t 
ű z e t .  D e  h a
a  M a g y a r  H ír la p  é s  a  L ite r a tu r a  k o m b in á l t  e lő 

f iz e té sé t  v e s z i  ig e n v b e , a k k o r  
a  M a g y a r  H ir la p  h a v i  —  —  —  2 .5 0  p e n g ő b e  
a  L ite r a tu ia  h a v i —  —  —  —  — .60 p e n g ő b e  

ö s s z e s e n  3 .1 0  p e n g ő b e
k e rü l  V a g y i s
egy  h ó n a p b a n  1 . 7 4  p e n g ő t, eg v  é v b e n  2 0 . 8 8  
p e  gő t t a k a r í t  m eg , h a  a  L it e r a tu r á r a  é -  M a g y a r  
H b l a p n  e g y ü tte s e n  íz e t e lő  T ö k é le t  s n a p i l a p o t é s  
tö k é le te s  iro d  Imi m a g a z in t k a p  h a v i  3 . 1 0  p e n g ő é r t.

A  h a v o n t a  k é t s z e r  m e g j e l e n ő  
L I T E R A T U R A

s z e r k e s z t é s é é r t  é s  k i a d á s á é r t  
S U P K A  G É Z A  d r .  fe le l .

A  L i t e r a t u r a  s z e r k e s z t ő s é g e  é s  k i a d ó 
h i v a t a l a : V I, , A r a d i - u t c a  10. I I  T e l e f o n :  
12-36-80.  —  S z e r k e s z t ő s é g i  ó r á k :  k e d d e n  
é s  p é n t e k e n  1 1 — 1-ig.  —  A  L i t e r a t u r a  
c s e k k s z á m a  2 4 926 .  —  A z  é v i  2 4  s z á m  
e l ő f i z e t é s e  10  p e n g ő  ( 1 4  S c h i l l in g .  80  
K ő ,  300  le i ,  130  d in á r ,  2  d o l l á r . )  —  N e m  
k é r t  k é z i r a t o k a t  n e m  ő r z ü n k  m e g ,  í g y  

a z o k é r t  fe le lő ssé g e t ,  s e m  v á l la lu n k .

Madách-nyomda Budapest, IX. Lónyay-u. 18/b. Felelős: Tobik I.
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Valóságos mániája a versírás. Kész 
betegség ez nála.

— Ezer szerencse, hogy nem ragályos!
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A borítékon: Kalandos könyvek, Honművész, Magyar bibliográfia.

X I I I .  É V F O L Y A M  B U D A P E S T  1 9 3 8 .  F E B R U Á R I U S  15

Á R A  40 FI LLÉR



K A L A N D O S  K Ö N Y V E K

CLEVELY, HUGH: PÁRBAJ A LE
VEGŐBEN
(Fordította: Wifisnßr Juliska. Pal[adis 

Félpengős Regények. 160 oldal.) A mo
dern kor hőse: a pilóta áll az érdekfe
szítő cselekmény középpontjában. Ez a 
pilóta azonban amatőr detektív is egy
ben, akinek sikerül egy bonyolult- vá
ratlan fordulatokkal teli bűnügy szálait 
kibogoznia. Egy állítólag halott ember 
szelleme kisért a repülőgépgyár telepén 
és a kisértet-repülőgép«, amelyen a ha
lott megjelenik, sorozatos szerencsétlen
ségeket okoz mindaddig, amíg a regény 
hőse le nem leplezi a »kisértetel«.

EBER HART, MIGNON: AZ ELHA
GYOTT VADÁSZLAK
(Fordította.- Halász Judit. Pali ad,is 

Pengős Regények. 208 oldal.) Évekkel 
ezelőtt meggyilkolták Mr. Kingery-t, a 
vadászlak tulajdonosát, de akkor sike
rült a bűntényt eltussolni. Erre azért 
volt szükség, hogy a Ringery-vállalatok 
részvényei ne zuhanjanak le. Már-már 
feledésbe ment az egész ügy, amikor 
Miss Matil, a meggyilkolt áldozat leánya, 
aki időközben viruló nagylánnyá ser
dült, »tetemre hívja« az egész társaságot, 
amely a gyilkosság időpontjában a va
dásziakban tartózkodott, mert meggyő
ződése, hogy a gyilkost közöttük kell 
keresnie. A letemrehivás újabb gyilkos
ságokat eredményez, de a jelenlevő ki
tűnő de lek t ívnek végül sikerül — nyo
masztó, kínos napok után — a bűnöst 
lelepleznie. Izgalmas, drámai feszültségű- 
érdekes történet.

BLAIR, JOAN: LOTHIAN DOKTOR
TÉVEDÉSE
(Fordította: Félegyházy Endre. Pal- 

ladis Félpengős Regények. 160 oldal.) 
A várt detektívregény helyett érzelmes 
szentimentalizmust kapunk ebben a 
könyvben, amely sehogyan sem illik a 
sorozat izgalmas, érdekes regénjei közé. 
Egy kis ápolónő és a gazdag lány 
harca a férfiért, a végén persze happv- 
enddel: ez a mese. Érdektelen.

MARQUAND. JOHN l\: SZONJA
HARCA
(Fordította: Waldberg Vera. Palladis 

Félpengős Regények. 160 oldal.) Pom

pásan megkomponált, rendkívül érde
kes regény, amely színhelyénél fogva is 
különös érdeklődésre tarthat számot, lé
vén, hogy a szimpátikus amerikai ka
tonatiszt, aki a cselekmény homlokteré
ben áll, Kína és Japán konfliktusába 
keveredik véletlenül bele. Kinában és 
Japánban történik mindén, mégpedig a 
legközelebbi múltban, tehát majdnem 
a mai politikai helyzet áll előttünk, 
igen érdekesen megvilágítva. A kém- 
história izgalmai mellett, felettébb ér
delei i az olvasót mindaz, amit a tisz
tán látó író a két távolkeleti birodalom 
politikájáról és az orosz befolyásról ír.
ROBERTS, ERED: AZ IRGALOM

VÖLGYE
(Fordította: Ernőd Hajós Zsuzsa. Nova 

Kalandos Regényei. 192 oldal.) A szo
kásos vadnyugati történet, örökké azo
nos figuráival és apróbb változások
kal. Kár, hogjr ez a sorozat az utóbbi 
időben erre a témakörre specializálja 
magát: unalmassá válik már a jólelkü, 
félreismert cowboy, aki vakmerő bátor
sággal megmenti a gonosz marhatolvaj 
kezéből a gyönyörű leányt. Kevesebb 
puskaropogást és több szellemet kérünk.

A 4 8 - a s  f o r r a d a l o m  
k i l e n c v e n e d i k  é v 
f o r d u l ó j á r a  j e l e n i k  
m e g

S u p k a  G é z a

1848
című 260 oldalas könyve

A C serép fa lv i -  k ia d ásb a n
megjelenő munka a törté
nelmi realizmus eszközeivel 
rajzolja meg a mai olvasó 
számára a múltat.
A könyv februárius 26-án 
jön ki. A L1TERATURA 
kiadóhivatalánál e napig 
b e j e l e n t e t t  rendelések 
előfizetési á ra  3 .60  P. 

A könyv bolti á ra  4 .40  P. lesz.

Megrendelő lapot és pros
pektust a LITERATURA 
mai számához mellékelünk.



GRÜNWALD BÉLA
,,De ha az isten az hazámhoz való szeretete 

reám tette, imé kiálok, imé üvöltök: hallj engem 
élő magyar, ihon a veszedelem, ihol az emésztő láz.“ 

ZRÍN YI Miklós: „Ne bántsd a magyart, vagy 
a török áfium ellen való orvosság."

Képviselőházunk egyik emlékezetes ülésén az ellenzéki szónok Grünwald 
Bélára hivatkozott országunk elmaradt viszonyairól szólva. Gömbös Gyula akkori 
miniszter indulatosan megszakította a felszólalót, hogy ne hivatkozzanak »semmi
féle« Grünwaldra. E rövid párbeszéd minden másnál erőteljesebben mutat a 
hálátlan sorsra, amely Grünwald jelentékeny alakját is feledésbe taszította.

Grünwald Béla nem az »afféle« Grünwaldok családjából származott. 1839 
dec. 2-án született Szent Antalon. Apja a Coburg-hercegség gazdatisztje volt. 
Grünwald 1863-ban ügyvédi oklevelet szerzett és külföldi tanulmányútra ment.
1867-ben Zólyom megye főjegyzője, majd alispánja lesz. 1878-ban Tisza Kálmán 
szabadelvű programjával képviselő, de 1880-ban Apponyi Albert mérsékelt ellen
zékéhez« csatlakozik és irányzatának — Apponyi mellett — vezető egyénisége.

Elvei, amelyek miatt szűnni nem akaró támadásokban részesült, mint életé
ben, úgy halála után is megvalósítlatlanu! maradtak s az önkéntes számkivetés 
idején elmondott jóslata Széchenyi alakját idézi emlékünkbe. Széchenyi István 
volt államférfiúi ideálja; annak alakja és eszménye végzetes erővel vonzotta 
képzeletét s nem csoda, ha sorsában osztozni kényszerült. A haladó konszervativ 
politika embere volL oly időkben, amelyek sok szempontból hasonlóak az el- 
nemzetietlenedés és tespedés korszakához. A kiegyezés utáni idők elvtelen korának 
elvi politikusa ő, aki a közéleti elposványosulás okát és a változás előfeltételét: 
megyei közigazgatásunk reakciós rendszerében s annak reformjában találta meg. 
Röpirataiban — »Közigazgatásunk és a magyar nemzetiség« (1874), »Közigaz
gatásunk és a szabadság« (1876), »A felvidék« (1878) — a megye és a nemzeti 
eszme, a megye és a nép. s végül a megye és a nemzetiségek viszonyát vette 
vizsgálat alá. S hogy mennyi félreértés kísérte sorsszerű csökönyösséggel és 
nagy erkölcsi erővel képviselt elveit, bizonyítja, hogy ma — távol a pártok és
érdekek akkor szövevényétől — így ír róla IV. Kákay Aranyos a Szép Szó
1937 októberi számában: »Grünwald Béla, mint afféle, polgári sorból magyar 
nemességbe emelkedett szepességi német s az asszimiláns türelmetlenségével 
magyarérzésű apponvista, akárcsak a dunántúli sváb asszimiláns Rákosi Jenő. 
arról álmodik, hogy a nemzetiségi államot árvalány haj as, illetve inkább zerge- 
tollas magyar kalap alá kellene fogni«. A zergetollas magyar kalap bizonnyal a 
dzsentri-Magyarország jelképe itt s nehéz feltételeznem, hogy a cikk írója 
Grünwald egész munkásságát áttekintette, hogy ennyire elkerülte figyelmét 
Griinwald igazi álláspontja és tényleges szerepe. Röpiratainak túlnyomó része 
a megyei közigazgatást támadja, a dzsentri-osztály érinthetetlennek hitt birodal
mát s ha az általa követelt reformok megvalósulhattak volna, éppen erre a 
társadalmi osztályra hatottak volna végzetes módon.

»Megyei ember, az önkormányzat őszinte hive tör pálcát megyerendszerünk 
felett, s a közigazgatási tisztviselők kinevezését követeli... Eszmék, valódi eszmék, 
s nem ilyeneknek csúfolt, önkényes, realitással nem biró képzetek emberé lép 
elénk: az élet nyüzsgő közepéből emeli fel szavát, az élet következményeként 
hirdeti őket, azok közvetlen szükségeként mutatja ki el nem odázható meg
valósításukat s teszi ezt közéletünk szellemi szabadságának, a dogmatikus el
keseredettséggel pengetett tartalmatlan jelszavak idejében, midőn minden közép
szerű s még hozzá selejtes vélemény a sajtó istápolása mellett zsarnoki ha
talommal parancsol hallgatást minden önálló nézet nyilvánítási kísérletének, elő
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szedve a legerősebb fegyvereket, ha elhallgattatást törekvéseit nem látszik köz
vetlen siker koronázni, a gyanúsítást, a hazaárulás, a közéletbőli proscriptióval 
fenyegetést.? Igĵ  ír róla Concha Győző válasziratában.

A nemes megyét olyannak rajzolta, amilyen volt, ellentétben saját és hivatali 
osztályának érdekeivel. Kimutatta, hogy a vármegyében nem a törvény és 
szabadság, hanem a leplezetlen önkény uralkodik, hogy állásait hitbizományként 
öröklik s nem képességek nyerik el, s legvégül — s ez volt számára, s szá
munkra is a leglényegesebb — kimutatta a megyékről, hogy bennük és álta
luk önkormányzat nincs« s hogy a nemzeti eszme megvalósításának legalkalmat
lanabb közegei. Mintha Eötvps József »Falu jegyzőjének«- s a centralistáknak hang
ját hallanék. Ez lenne hát az eszme és irány, amely zergetollas kalap alatt akarta 
egyesíteni Magyarország népeit? Bizonyára nem, s ami a cikk jóhiszemű író
ját tévedéséhez vezette, — s ami miatt látszólagos kitérőt kell tennünk — a kor 
politikai viszonyainak téves Vagy hiányos ismerete.

A kiegyezés utáni időkben eszmék és pártok különös és ellentmondásokkal 
leli viszonyát találjuk. Az a különös és jellemző vonása a kor politikai életének, 
hogy Tisza Kálmán, Szápáry, Szilágyi, Wekerle liberális iránya, a korszak 
liberális változásokat sürgető intézkedéseiért - mint amilyen a kötelező polgári 
házasság bevezetése — feláldozta függetlenségi politikánkat. S hogy ezzel ellen
tétben azok, akik utóbb — mint Apponyi és barátai — a függetlenségi köve
teléseket (a hadsereg önállóságát, a tisztikar alkotmányhű nevelését) helyezték 
politikájuk előterébe, de ekkor még 67-es alapon állottak, jobban tartottak kap
csolatot az 1848-as eszmékkel és eseményekkel, mint maguk a liberálisok. A 
Tisza-kormány nem jelent meg a Honvéd-szobor leleplezésén, erélytelen volt a 
Hientzi-szobrot megkoszorúzó Janszky tábornok ügyében s annak fejleményeiben; 
sőt a királynak a kőszegi hadgyakorlaton mondott alkotmányellenes nyilatkozatát 
is védelmébe vette az akkori liberális miniszterelnök.

így kapcsolódik a liberális irányzat az aulikus reakcióhoz s így fejlődik 
a közöttük állandósult kompromisszumok alapján politikai életünk a világ
háborúig. Ugyanez a liberális párt harcol az ország valóságos liberális átalakulása 
— a titkos választójog — ellen. Apponyi pártja a klerikális körök nyomására 
küzd a polgári élet liberális jelszavai ellen, de határozottabb a függetlenségi 
kérdések terén. Mindkét irányzatban reakciós elemek keveredtek haladó elvekkel 
és szándékokkal. Grünwald Béla történelmi tanulmányok eredményekép a füg
getlenség hiányában találta meg nemzeti szellemünk és életünk legfőbb bajait 
s ,a független állami létet a társadalmi haladás előfeltételének tekintette. Ez a 
nézete vezette a liberálisoktól Apponyi pártjához. Grünwald Béla azonban párt
jának azon szárnyához tartozott, amely a függetlenségi követelésekért nem ál
dozta fel a társadalom polgáriasult reformját s ez emeli elveit és alakját kor
társai fölé. Bizonyságául szolgál a -»Régi Magyarország« című nagy történelmi 
munkája, amelyben az ország osztály struktúrájának, közigazgatási, pénzügyi, szel
lemi viszonyainak pontos és radikális elemzését adja, a szatmári békekötéstől 
Széchenyi felléptéig. Első két fejezetében megtaláljuk történelmi és politikai 
felfogásának vezérfonalát. A magyarság hanyatlása az önálló nemzeti telet hiányán 
s a rendi alkotmány hatásán múlott.

;A rendiség kiváltságos és elnyomott osztályokat teremt az államban s 
oly közjogi korlátokkal választja el őket egymástól, mintha nem is volnának 
egy nemzet tagjai. Az egyiké minden jog és haszon, a másiké minden teher és 
kötelesség. Nem az állam uralkodik rajtok igazságos törvényeivel, hanem egyik a 
másikon önkényével. S ez a jogrend megrontja mind a keltőt... A rendiség 
nyomában mindig a nyomor s tudatlanság, az önkény, az elnyomás, az elvadulás
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járt . E szavakban nőm fedezhetjük fel a középnemesség harcosát. Kevés tör
ténetírónk volt, aki oly következetesen és nyíltan mutatott volna a rendi Magyar- 
ország fordulópontjára s arra, hogy mikép buktatta el nemességünk II. József 
intézkedéseit és terveik amelyek a népet felemelték volna némileg végtelen el- 
nyomottságából, s a nemesi rend némi megadóztatásával korszerű anyagi kultúrá
hoz juttatták volna elhanyagolt országunkat. A II. József elnémetesítési politikája 
elleni harc nemcsak nyelvünk szeretetéből merítette eredményes lendületét. Concha 
figyelmeztette első bírálatában a fiatal megyei politikust: »A nemzet három
százados harca létéért sokrészt inkább a rendi társadalom külön érdekének 
küzdelme az igaz — idegen is, de egyszersmind főkép e különérdeket fe
nyegető királyság ellen, mintsem a nemzeti szellem harca a létért«.

Grünwald Berzeviczy Gergelyben találja meg ősét és példaképét e korszak 
alakjai közül s nincs munkájának egyetlen oldala sem. amely a feudális Ma
gyarország mentségére szót találna. Széchenyi alakja zárja le e kort s nevével 
kezdődik történelmünk legszebb ideje. A felemelkedés valamennyi alakját meg
rajzolta volna, de csak a Széchenyiről szóló munkáját fejezhette be. Azt a 
művét, amelyben először szakított a történelmi legendákkal s Széchenyi tragé
diáját nem kis részben idegbetegségében kereste. Péterfy támadta is emiatt s 
legyük hozzá, hogy igaztalanul, mert századunk eredményei mutatják, hogy 
kiindulópontja helyes volt.

»Nem válhatott naggyá«, — s e mondata kapcsolja össze két művét s egy
úttal életét, elveivel — »aki belenyugodott Magyarország akkori intézményeibe: 
a nagyság feltétele a nemzet világnézetével, a jogrendjével való meghasonlás volt 
Ha ők is küzdelem nélkül belenyugodtak volna s nem keltett volna lelkökbcn 
mély undort s szánalmat a nemzet akkori állapota, ők is törpék maradtak volna, 
mint e korszak nemzedékei. Nagyságuk alapja az, hogy küzdöttek a fennálló 
jogrend ellen s hogy valóban meg is döntötték«.

Haladó eszméinek bizonyítására talán elégséges ennyi, s aki függetlenségi 
politikájának komolyságáról meg akar győződni, olvassa el Apponyi emlékiratait, 
különösen a Janszky-ügyben vállalt szerepéi.

Egyetlen ponton érheti bírálat — de éppen itt van a legnagyobb tájékozott
ságra és figyelemre szükség —, a nemzetiségi kérdésben elfoglalt álláspontjában. 
Függetlenségi elvéből következett, hogy önálló, szabad és egységes országot, 
akart teremteni a nyugati kultúra elvei alatt. A magyar nyelv és műveltség volt 
szemében az egyetlen erő, amely a magyarságot kisebbségeivel egyesíthette. S 
magyarosító szándékát, hazafias érzésein kívül az a politikai tény is indokolta, hogy 
a kisebbségek, a történelmi döntések idején engedelmes eszközei voltak a császári re
akciónak. A kiegyezés utáni lévőkben is a nemzetiségi kerületek adták} a kormány- 
párti többségei s a kisebbségek, nyelvük szabadabb használatán; s középosztályuk 
asszimilán's elemeinek elhelyezkedésén kívül, mit sem kaptak a tényleges füg
getlenségből s a társadalmi igazságosság politikájából a magyar néppel egyetem
ben. E lényen még az sem változtat, ha feltesszük, hogy a választások erőszakkal 
vezettettek.

Kari Marx azért foglalt állást a magyar szabadságharc mellett, mert abban 
a történelmi haladást, s a rátámadó kisebbségekben a cári és császári reakció 
szövetségeseit látta. Grünwald Béla is e szemponttal kapcsolódik a nemzetiségi 
kérdés vitájához. Az oláhok, ruthének, Lótok, rácok, stb. s általában a szlávok 
valóban szabad államot nem voltak képesek alkotni sehol s ma is a szolga
ságot képviselik Európában . Kénytelen volt megállapítani, hogy a kisebbségek 
hátra vannak az emberi élet minden ágában s hogy hiányzik náluk a szabad

ság gyakorlásának minden feltétele«. Grünwald helyes logikával találta meg az 
ellentmondást Eötvös Józsefnek a XIX. század uralkodó eszméiről szóló elvi
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munkája s a »Nemzetiségi kérdés« című gyakorlati érdekű tanulmánya között. 
Ez utóbbiban azt írta Eötvös — s e  felfogást teszem magamévá —: »a törté
nelmi és politikai nemzet érdekeit csak űgv biztosíthatjuk, ha minden egyes 
nyelvbéli nemzetiség igényei kielégíttetnek s hogy ellenben a különböző nyelv
béli nemzetiségek igényei csak úgy elégít telhetnek ki, ha az ország egysége és 
állami léte biztosíttatott«. Grünwald a magyarság helyzetét igen fenyegetőnek ta
lálta a pánszláv agitáció és az általa hatalomra törő cári külpolitika miatt, s 
ezért álláspontját Eötvös mondatának utolsó szavai indokolják- az ország egységét 
és állami létét nem látta biztosítottnak. »A magyar államban vannak elemek, 
melyek az államot negálják, melyek az államon kívül eső súlypontok felé gra- 
vitálnak«. Más helyütt így ír: »csak a magyar nemzetiség érdekeinek érvénye
sítése bir azon sajátossággal, hogy az állam consolidátióját vonja maga után . . . 
A magyar nép csak úgy maradhat fenn, ha államát fenntartja s csak akkor 
tarthatja fenn, ha magyar lesz«. »Remélem úgy látszik hasztalan remélte 
Grünwald —, »hogy a magyar nemzetiség érdekeinek érvényesítése alatt senki 
sem fogja azt érteni: hogy az állam eszközeivel valami erőszakos magyarosítást 
kezdjünk meg«. Mindezt azonban publicisztikai munkásságának kezdetén írta s 
anélkül, hogy álláspontja bármiféle mentségre szorulna, meg kell állapítanom, 
hogy életének második és nagyobb korszakát a magyar államiság pozitív tar
talmának szentelte, Széchenyi haladó és szabad államának. Túlzottnak tartom 

f és elégtelennek Apponyi magyarázatát saját nemzetiségi politikájáról, amikor 
annak irányát Grünwald kényszerítő szellemi örökségével magyarázza. Bizonyos, 
hogy szinte sovinisztának tűnő álláspontja arányos volt a nemzetiségek pánszláv 
izgatásával és az ország fenyegetett külpolitikai helyzetével.

Politikai pályája alig hozott mást támadásoknál és sikertelenségnél. Reform- 
tervejnek lényegét, a megyei rendszer megváltoztatását, nem tudta megvalósítani. 
Függetlenségünk állásáról azt hiszem nem kell beszélnem.

Lelki élete és a párisi útját, kiváltó belső okok részben ismeretlenek előt
tem. Halála előtt tizenöt évvel halálfélelmekről panaszkodik egy baráti levélben 
s keserű jóslatában mintha Széchenyinek a népéért való szorongása szólalna 
meg újból. Supka Géza tulajdonában van e sokat megvilágító levél másolata.

»Az idők komorodnak s engemet az örök, feltámadásnélküli halál előérzete 
nyom le. Ti kedves Barátom, kiknek a toliforgatás a mesterségtek, csak foly
tassátok e munkát és -tartsátok fenn a nemzetben az önérzetet és reményt. Én 
nem tudom kezembe venni a tollat. Ez már nem az az eszköz, mellyel ma 
eredményt lehelne felmutatni. Ezzel még lehet illúziókat kelteni és fenntartani, 
de gyakorlali eredményeket elérni nem lehet«. Végül így zárja levelét: '»Ez a 
nemzet mindent elkövetett, hogy magát tönkretegye s emlékezzél szavaimra, 
nemsokára tönkre is fog menni. Nemsokára a fegyver lesz az egyedüli eszköz, 
mellyel védeni kell magunkat. .. Majd a német vagy a szláv elemtől megint 
tanulhatunk azután, hogy kell folytatni a küzdelmet a létért; de már késő 
lesz, mert már akkor nem lesz kezünkben az eszköz, egy nagy állam hatalma, 
mellyel a küzdelmet folytathatnék. De hisz Te magad is tudod mindezeket s 
nem is azért írtam meg, hogy valami újat mondjak Neked, hanem, hogy 
indokoljam tétlenségemet és hallgatásomat. Ha tudnád, mennyire tönkre van 
zúzva politikai egyéniségem, látva tehetetlenségünket, mely a végkimerültség, 
az életképtelenség symptornája,-bizonyára megértenéd hangulatomat .

1890-ben a kormánypárt a közigazgatás államosításáról javaslatot készít, 
de Grünwald elvei megsemmisülnek abban, s még e formájában is megbuk
tatják. Párisba megy. 1891 májusában a Szajna partján homlokán lőtt sebbel 
holttestet találnak. Egy pesti újságíró a szemlére kitett ismeretlenben felismeri
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<Grünwald Bélát. A párisi temetőben temették el. Sírkövére egyetlen mondatot 
véseltek: »A magyar állameszme törhetetlen munkásának«.

*
Grünwald tragédiája e főcímet viselhetné lelki éleiének gazdagabb isme

retével rendelkező tanulmányban: elvi politikus az elvtelen korban«. Példa
képének, Széchenyinek szerepe és végzete <-úlyos örökségként irányította életét: 
kis eredmények s nagy törekvések közölt. »Félreértették, félretolták, lehetetlenné 
lelték, feleslegessé, hogy éljen , — írta a Pesti Naj)ló nekrológja, l^ell-e több 
olyan lélek megsemmisítésére, aki elvét a valóság oly kedves talajába akarta 
ültetni? Rar rabás Tibor

WEIDLEIN JÁNOS DR.; A TOLNA
MEGYEI NÉMET TELEPÍTÉSEK
(•»Tolna Vármegye Malijából«, 3. köt. 

Kiadja Tolna vármegye közönsége. 73 
oldal, több térképpel. Ara 3 pengő.) A 
tolnamegyei u. n. „schwäbische Tür
kei“ telepítéstörténetét tárgyazza ez a 
munka. A régi magyar települések a 
török háborúk idején úgy kipusztultak, 
hogy a 15. századi 561 község közül 
a legrégibb használható térkép, Joh 
Chr. Müllernek 1709-ben készült és a 
bécsi Kriegsarchivban őrzött földabro
sza szerint ekkor már csak 45 helység 
létezett, de ezek nagy része is csak 
1690 után települt be újra. Ekkor még 
csak magyar és rác községek vannak, 
mégpedig az egész megyében 488 ma
gyar családra 448 rác család esett. 
1712 körül az akkori földbirtokosok el
kezdik a német telepesek behívását. Pl. 
Tevel földesura, jobaházai Dőry László 
külön ügynököt küld Biberachba és 
Württembergbe, aki ott plakátok útján 
verbuválja a települőket. Wallis gróf, 
Tolna község tulajdonosa, osztrák-ba
jor kolonistákat hozat. Slyrum-Lym- 
burg gróf, Nagyszékely tulajdonosa, 
Hessen-Kasselből és Hanauból hozat 
telepeseket. A Bácska híres regenerálója, 
Mercy gróf, tolnai birtokaira is né
met telepeseivel hozat, mégpedig erőtel
jes állami támogatás mellett. Telepe
seinek ő is, injeg a többi tulajdonos is 
beígéri, hogy soha robotot nem kell 
szolgáltatniuk. A Jeszenszkyek Csib- 
rákra és Murgára hozatnak németeket. 
A Batthyányak szálkai birtokain erede
tileg magyarok voltak, 1720 után eze
ket kiszorítják a rácok, 1776 után a né
metek jönnek, akik a rácokat úgy ki
szorítják, hogy ma már német több

ségű falvak vannak itt. Bátaszék ura a 
Scliwarzwaldból hozat telepeseket. A 
szekszárdi apátság is német telepesek
kel dolgozik. A Rudnyánszkyak, Daró- 
czyak és Száraz-családbeliek, Paks urai, 
Hessen-Nassauból szerzik kolonistáikat. 
Kömlődön és Keren a pesti egyetem a 
földesur: a pesti egyetem, tehát magyar 
állami intézmény, részben a Rajnán túl
ról, részben Mainz vidékéről hozott pa
rasztokkal telepíti be a birtokát. A te
lepítés főrésze 1720—30 közé esik, s 
eleinte inkább lehetős parasztokból ál
lott, miután a magyar íöldesuraság a 
vagyonos parasztot és az iparost „gar 
gern passiret hat“. Később azonban a 
származási országok rájöttek arra az 
erős gazdasági veszteségre, amelyet szá
mukra ezeknek az elemeknek az elván
dorlása jeleni s azért ettől fogva már 
inkább csak szegényeket, munkakerülő 
naplopókat engedtek ki. Rendkívül ér
dekesek a szerzőnek nyelvjáráskutatá
sai a tolnai németség körében: közép
frank, vogelsbergi, rajnai-frank, píalzi, 
odenwaldi, darmstadli, wiesbadeni, 
frankfurti, középbadeni, és más sváb, 
valamint egészen kis részben bajor 
nyelvjárásokat állapított meg. Eléggé 
nem mérlegelhető fontosságú ez a Ho
lub József egy. professzor kiváló szer
kesztésében megjelenő tolnamegyei mo
nográfia-sorozat. Ma, amikor bizonyos 
oldalról súlyos kritikában részesítik a 
falukutatók munkáját s azt állítják róla, 
hogy a „nemzetfenntartó történelmi 
osztály“ szerepét ferdén állítja be a 
köztudatba, nem lehel eléggé élesen rá
mutatnunk, hogy pl. éppen ebben a 
konkrét tolnai esetben a „nemzetfenn
tartó'" birtokosság minő idegen telepí
tési politikát folytatott a magyarság hát
rányára.
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dr. Kozocsa Sándorral

*•

K o z o c s a  Sándornak, a Széchenyi-könyvtár alkonyvlárnokának, komoly, ízlé
sesen lakályos dolgozószobájában ülünk. Ötezer könyv a falakon húzódó köny
vespolcokon. Kozocsa Sándor lelkes, fiatal arca átszellemült és elmélyült, 
tizennyolc önálló könyvének történetéről beszél. (Négyszáznál több apró kritika, 
tanulmány, forráskiadvány jelent meg tőle). De a főtéma, legújabb könyvének 
»A Zalán futásának első kidolgozásáénak érdekes előzményei és történeté. Kozocsa 
elmondja, hogy Gyulai Pál, amikor először adta ki Vörösmarty összes költői 
munkáit (1884-ben), akkor a Zalán futásának 1825-ös első kiadását használta 
Ennek oka az volt, hogy nem álltak Gyulai rendelkezésére a kéziratok. 1933-ban 
egy Homonnay nevű színész hozott be egy Vörösmar ly-kéziratkötegét s ezt a 
Muzeum 260 pengőért megvette. Ebben a kéziratcsomóban a költő két kiadatlan 
és ismeretlen drámája maradt fenn. Ezenkívül a Zalán első fogalmazása, amely 
a két legköltőibb részletet őrizte meg: Rajna fürdési jelenetét és Árpád pár
viadalát Viddinnel.

— A kéziratot teljesen úgy közlöm, ahogy maga a költő megírta. — mutatja 
a »Régi Magyar Könyvtár« szerkesztésében megjelent könyvét Kozocsa —, még 
a kihúzott sorok és áthúzott szavak is a helyükön vannak és ezzel, az olvasó 
szinte maga előtt látja a kéziratot. Irodalom tör I éne ti 1 cg az az érdekessége, hogy 
az eddigi felfogással ellentétben a Zalán megírásának idejét pár évvel korábbra 
viszi vissza (kb. 1820—1821-re). Döntő jelentőségű a Haddur szó az époszban 
Gyulai tanítása szerint Vörösmarty a Zalánt azért sem írhatta 1823 előtt, mert 
a Hadúr szót először Aranyosrákosi Székely Sándor használta a Hébe-zsebkönyv- 
ben megjelent kis époszkájában: »A Székelyek Erdélyben«. Ezzel szemben egy 
1817-ben megjelent, »Cornelia« című német almanachban egy névtelen költő 
»Haddur« címmel hősregényt írt. ennek a költeménynek a tárgya egy norvég 
eredetű monda, amelynek hőse egy magasabbrendű istenség.

— Ez a Haddur név erősen emlékeztet a Baldur névre — mondom én . az 
északi Apollóra. Valószínű, hogy a Haddur is ilyen képzésű szó. Azonban Baldur 
szelíd, szép, tragikus sorsú, ifjú szerelmes isten. Vájjon Haddur kemény, harcias 
liős-e?

— A német Haddur — feleli Kozocsa — nagyon hasonlít Baldurlioz, azzal 
a különbséggel, hogy férfiasabb és harciasabb, de ; szerelmi érzésében éppen 
olyan szenvedélyes. Átesik az északi hősök szokásos harcain, szerelmesét vissza
hozza a halálból

— Mint Orpheus?
— Lehel a kettőt összehasonlítani. Haddur leküzd egy félig állati, félig emberi 

hőst és így nyeri vissza szerelmét.
— És hogy lett ebből az északi hősből a magyar Hadúr? — kérdezem 

feszült csodálkozással.
— Vörösmarty éppen abban az évben, azaz 1817-ben, került Perczel Sándor 

bonyhádi birtokos fiai mellé, nevelőnek. Perczelék gazdag könyvtárában olvasta 
ezt a »Cornelia« című almanachot, ahol a Haddur szó nagyszerűen kifejezte-
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ü magyar hadak urának mitológiánkban hiányzó istenségét. Természetesen a 
költő kapott ezen és így már Aranyosrákosi Székely, eposza előtt kezében volt 

Hadúr szó. A másik érdekes adat, amivel korábbi évre lehet visszavinni a 
Zalán< keletkezését: a címe. Tudniillik az eredeti, első kidolgozáson még nem 
Zalán futása« a címe, hanem »Árpád győzedelme a titeli síkon.« Mi az oka en

nek, hogy ezt megváltoztatta, milyen hatás alatt dobta el az előbbi címet? 1820- 
ban jelent meg Katona Bánk bánjának első kiadása és annak bevezető versé
ben ezt a sort írta le: hol Zalán első futása...« Vörösmartynak megtetszhetett 
a kifejezés, hogy Zalán futása. Ritmikusabb is, inkább vers és költőibb is. Ez 
■egy adat, ami azt bizonyítja, hogy már 1820 körül megírhatta Zalánját.

Amikor igen érdekes előszavát elolvastam — lapozom fel az előszót — fel
tűnt nekem, hogy azt írja, hogy az »Ármány« mint gonosz szellem Vörösmarty 
alkotása. Úgy tudom, hogy a magyar nép sámán-, napimádó nép volt. ahol a 
jó és a rossz, Ormuzd és Ahriman, benne kellett legyen a nép ősi emlékezésé
ben. Nem lehetséges az, hogy Ahrimanból lett az Ármány, amely lényegben 
teljesen azonos vele?

— Minden esetre az ősmagyar istenségnek ez a dualizmusa benne élhetett 
a magyar népben, — magyarázza Iíozocsa. — Nyelvemlékeink azonban semmi 
nyomát sem őrzik. Vörösmarty korában éppen egyik hires tanára, Horvát Ist
ván, a délibábos történetíró hirdette először, hogy ilyen rossz istenség, amilyen 
Ármány is volt, létezett a magyar mondák világában. Vörösmarty tőle kap
hatott ösztönzést, hog3r a Hadúrral ellentétes szellemű • istenséget Ármányban 
fölfedezze. A tudomány legújabban kimutatta, hogy az Ármány szó kétségtele
nül a keleti eredetű, Ahrimanból származott és ezt nyelvészetileg is bebizonyí
tották; ám erről Vörösmarty nem tudhatott, de viszont az Ármány változatait: 
az ármányost, az ármányosant, mint a magyar nyelvkincs hagyományát ismerte. 
És ez a fülében csenghetett, mikor alakját megalkotta. Szóval zseniális intuíciójá
val újból megteremtette az egykori Ármányt.

— Érdekes a Hajna átalakulása is a Zalánban, — folytatom a gondolatmenetet.
— Az az érdekessége ennek, — hagyja helyben Kozocsa, — hogy Vörösmarty 

Zalánját háromszor is megfogalmazta. Föltehetjük a kérdést, miért? Az oka Perczel 
Etelkében, ifjúkori szerelmében kereshető. Amikor az első kidolgozást irta, 
Etelke még alig volt tizenkét éves. A költő szerelmét tehát még aligha ébreszt
hette fel. Ebben az első kidolgozásban Hajna még Kolma néven szerepel. Vörös
marty ezt keleties ízűnek tarthatta, egy helyen áthúzta és Bajnál írt föléje. 
Ez viszont a bánat szóval kapcsolatos, ez sem tetszhetett neki és a hajnal szó 
Éjének elvonásával alkotta meg a végleges alakot. Ez nemcsak költői, hanem 
magyaros is volt. Az első kidolgozásban még mindenütt Kolma, azaz egy helyen 
Bajna áll. Pár évvel később írta meg második kidolgozásában a Zalánk Ennek 
kilencedik énekében, amelyet első kidolgozásában meg sem írt, írta a következő 
áruló sorokat, amelyek kétségtelenné teszik, hogy a második kidolgozás írásá
nak idejében már szerelmes volt Eleikébe:

Délnek völgye, szívem titkának régi hazája
Ott is uralkodik a ragyogó szemek égi hatalma
l)él völgyében is ily tüzes a lány szép szeme, rajtam.
Nem könyörül, de megöl ragyogó sugarával utóbb is.
Vagy hova vesztem el így? Megtérek, Hajna, szemedhez.

Az 182Ö-ÖS első és már végleges szövegezésű kiadás a Zalánnak harmadik 
fogalmazása volt.

Hogy lehet az. hogy az eredeti kéziratok ilyen későn kerüllek napvilágra?
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— Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy ennek a kéziralkölegnek mi 
leheled a sorsa. Vörösmarty kéziratainak nagy része a család letétjeként a 
Tudományos Akadémiába került. Fölvetődhetik a kérdés, miért kallódott oly 
sokáig a most felfedezett kézirat. Tulajdonosa, aki valamelyes választ tudna 
erre adni, eltűnt az orosz harctéren. így csak feltevésekre vagyunk utalva. A leg
kézenfekvőbb az, hogy a költő három pap barátja (Teslér, Klivényi és Egyed 
valamelyikének adhatta kölcsön, esetleg ajándékba és így azok rokonainak le
származottól kerülhetett a becses kézirat Homonnay főhadnagyhoz, aki szen
vedélyes kéziratgyüj tő volt. Ennek eltűnése után másfél évtized múlva került 
öccse által legméltóbb megőrzési helyére: a Nemzeti Múzeum kézirattárába.

Előttünk fekszik az asztalon az eredeti kézirat. A szellem és lángész ritka 
kincse. »Vörösmarty Mihál 1819.« A költő sajátkezű aláírása alatt levélszerű, 
arabeszkre emlékeztető rajz. Betűk fonódnak egymásba. A kalligrafikus rajzból 
kialakult egy mondás: >Boldogak a gyengék, mert tudnak sírni erősen«.

A kéziratkötegből csak úgy találomra kiemeltünk egy lapot. Vörösmarty 
kiadatlan lírai költeménye. Kozocsa Sándor következő munkájának anyaga: Vö
rösmarty fiatalkori költeményei. Ennek a kiragadott versnek címe: »Fergeleg 
dúl a kopasz hegy ormán«. A lap oldalán szeszélyesen egymás alá. sőt össze
vissza, néha kihuzogatva odavetett női nevek. Köztük a leggyakrabban: Etelka. 
Alatta: Ezelka, Etelke, Jolánka, Piroska, Karika és megint Etelka. Egykori leányok, 
akik a tizenkilenc esztendős költő képzeletében imbolyogtak, hogy mindég újból ki
alakuljon az egy név: Etelka. Milyen érdekes volna lélektani szempontból kiele
mezni ezt a lapot. Talán elárulna valamit a fiatal Vörösmarty titkaiból. Ahogy 
Kozocsa Sándor gyengéd, féltő kézzel visszahelyezi a felbecsülhetetlen értékű 
lapokat, újra megakad a szemem az eddig ismeretlen verssoron: Boldogok a 
gyengék, mert tudnak sírni erősen«. Berend Miklósáé

HEVESI SÁNDOR: SZÍNHÁZ
(Singer-Wolfner kiadása. H7 oldal, 49 

kép). Memoár, mulíigazolás, jövendölés, 
bátorítás, tudomány, leszámolás, szak- 
avatottság, líra, üzleti perspektívák ku
tatása, történelem, esztétika, irodalom- 
történet, művészet-politika, hit és rajon
gás, szkepszis és kijózanultság, — mind
ez egy művészi módon megírott s finom 
ízléssel kiállított könyvben: ez Hevesi 
Sándornak színházkönyve. Praxisból nőtt 
ki ez a könyv, de a legtisztább elméleti 
elgondolások szűrőjén futott át, mielőtt 
a nyomdafesték illuziótromboló papiros- 
valóságába lépett volna. A nagy kérdés, 
amely a könyv megszületését kiváltotta, 
napjainknak az a slogan je volt, hogy 
»a színház meghalt«. Hevesi könyve vi
szont ezzel az optimista mondattal zá
rul: »a színház a kápráztató gépcsodák 
és technikai remekek között is halad to
vább a maga útján — a jövője felé«. 
Hevesi, a rutinos szakember és szívbéli 
amatőr (a sző legnemesebb értelmében), 
nem hisz a színház koramultságában, 
nem hiszi, hogy a film és a rádió az 
élő színpad halálát jelenthesse. S hogy 
ezt az axiómáját bebizonyítsa, végig

ei e m zi a színpad minden tényezőjét — 
paradoxonnak hangzik, de igaza van, 
amikor itt első helyen a közönséget ana
lizálja —, a színészt, a drámaírót, az 
utolsó félszázad nagy sztárját: a rende
zőt, aztán a színpadi technika modern 
lehetőségeit, a szabadtéri szín játszás elő
nyeit és hátrányait, a mozit és a színház 
örök kisérő-ellenségét, a cenzúrát (ahol 
nem is annyira a politikai s az állami 
cenzúra jelenti a veszedelmet, mint in
kább a társadalom előzetes kritikája . 
Memoárszerű ez a könyv, ahol Hevesi a 
maga gazdag múltjából két világrész 
leghíresebb színészeit és rendezőit mu
tatja he alkotás közben. Esztétikus ott, 
ahol a drámairodalom örök értékeit s 
azok múlhatatlan modernségét vázolja. 
Gyakorlati ember ott, ahol a mai ren
dezés tultengéseit korbácsolja. Művész 
ott, ahol a díszlet stilusproblémáit fejte
geti. Ez a könyv a legékesebb bizony
sága annak, hogy az igazi színpadi em
bernek micsoda tudást és műveltséget kel
lett önmagában felraktároznia, hogy es- 
lendet két óra hosszat nehány száz vagy 
ezer ember csodaváró lelkét megtöltse 
egy álomvilág realitásával.
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A nagy per: asszony kontra férfi 
Rachmanova asszony vádirata Tolsztoj ellen
Három évvel ezelőtt, 1935 áprilisában a Zeneakadémián előadási tartott egy 

furcsa, tatárszemü, szlávosan behizelgő hangú asszony, Alja Rachmanova. Akkor 
készülő könyvéből, Az új-ember gyárából« olvasott fel részletekéi. Hallatlanul 
bátor volt a mondandóiban, mert még most is fülemben cseng a közönség 
felszis-szenése, amellyel Rachmanova asszonynak a tolsztojanizmusról mondott csípős 
kis anekdotáját fogadta. Az írónő itt ki akarla gúnyolni a Tolsztoj-követőknek 
-  szerinte oktalan — állatszeretetét s beszélt egy ilyen állatbarát tolszlojúliusról, 

aki odáig vitte »kis testvéreink, az állatok kultuszát, hogy csupa gyöngédségből 
gyűjteni kezdte a — poloskákat. Kis dobozban tartogatta őket, amíg aztán egy 
szép napon szórakozottságból oil felejtette az egész skalulányi poloskát valahol 
a villamoson, amiből szörnyű bajok származtak az emberiségre...

Mindenki érezhette, hogy e szimbolikusan ható kis anekdota mögüll az írónő
nek több és súlyosabb mondanivalója is van a jasznája-poljánai remetéről , 
Tolsztoj grófról s hogy ez a kis villódzás csupán előreküldötl jele egy elkövet
kezendő nagyobb viharnak. S ez a vihar most valósággal elemi erővel tör 
rá az olvasóra Rachmanova új könyvéből, a >'Halhatatlan szerelmes«-bői Dante 
kiadás).

Nem hiába orvos leánya és orvos felesége Rachmanova asszony: bámulnunk 
kell azt a hűvösen könyörtelen kezel, amellyel boncasztalra fektet kél melegen 
pihegő emberszivet — Tolsztoj Leóét és feleségeét —, legrejtettebb zugaiig 
szélteregeti azokat s olyan mélységekbe világít bele, ahová szinte már rémüldözve« 
követi az írónőt az emberi kegyelet és a nagy íróval szemben érzett tisztelet. 
Tolsztoj életének legbelső tragédiájáról 18 esztendeig tartó házaséletéről — 
az orosz író és társadalmi reformer leánya. Szasa, valamint a jasznája-poljánai 
hagyatékot átkutató Fülöp-Miller René, továbbá Tolsztoj Alekszandm grófnő, az 
író nagynénje (keltejük levelezése formájában), minden történeti és anekdotikus 
részletet már feltárt: itt igen kevés új mondanivalója lehet egy kívülálló írónak. 
Ámde Rachmanova asszonyra nézve nem is ez a fontos: ő a már ismert, adott 
életrajzi anyagot vizsgálja újra felül, kielemezi belőle az asszony-férfi viszonyra 
jellegzetes részleteket. S ez az analizis valóságos kórképpé, szinte már vádirattá 
sűrűsödik mesteri pennája alatt.

PRÓFÉTA A PELLENGÉREN
A vádlott: Ljovoeska — családi körben ez a beceneve Tolsztoj Leónak 

a lángeszű író, a »forradalom atyja:, a zseniális társadalmi újjáalakító, az 
erkölcsreformer; s a vádló Szón ja grófné, Tolsztoj felesége, aki 48 házas éve 
alatt 1 0  gyermekkel ajándékozta meg az urát, titkára, szeretője, »tehetségének 
dajkája« volt, ahogy egy szellemes orosz mágnás mondotta. S a vád az, hogy 
Tolsztoj egész moralitása hazug alapokon nyugodott, »vizet prédikált és bort 
ivott«; a vád az, hogy kicsinyes, gusztustalan, önző férfi voll, aki minden 
hirdetett keresztényi erkölcs helyett igazában könyörtelen kéjenc volt és körülötte 
nem maradhatott nő érintetlen; aki a magántulajdon ellen harcolt, de közben 
feleségét pumpolgatta pénzért; s aki végül is csak azért, hogy fél évszázadon 
keresztül hűséges élettársát szégyenbe döntse, barátai, követői, »hívői tanácsára 
(akiket felesége igen jellemzően csak »a sötétek néven emleget), utolsó erejével 
megszökik otthonából, hogy idegenben haljon meg s még akkor is csizma- 
szárában titkos naplót rejteget — veszedelmes pártusnyilat —, amellyel még 
halála után is a gyilkos méreg fullánkját szúrja bele gyermekűi anyjába, életé
nek párjába.
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Rachmanova asszony könyve pőrére vetkőzted a próféták s míg Szasa gróf
nőnek, Tolsztoj leányának könyve annak idején — körülbelül ugyanezeknek az 
adatoknak alapján — a házsárlos, nyárspolgári, a mellette élő zsenit meg nem 
értő Xantippe figuráját vázolta fel az utókor számára, addig most Rachmanova 
az immár közel hiisz éve sírjában pihenő Tolsztojnénak akar utólagos elég
tételt szolgáltatni s a férjről mutatja ki annak kicsinyes emberi hibáit, a házas- 
életre való alkalmatlanságát, a hétköznapi moralitás szempontjából való ütődött- 
ségét. Ábrázolásában Szonja, a feleség, a márlir, akit zsarnoki férje kihasznál: 
mint élvezeti cikket, mint gyerekcsináló gépet, mint írói munkatársat; visszaél 
jóhiszeműségével, amellett türelmetlen és tűrhetetlen, ideges bolond, megbízha
tatlan, aki napról-napra változtatja elveit s csak egyben állandó: az asszony 
bosszantásában, megalázásában, még mások, alkalmazottak előtt is! Amellett 
féltékeny, feleségét még a zenétől is eltiltaná, gyermekeiket idegenné, sőt anyjuk 
ellenségévé neveli. Nincs az a hét főbűn, amelyben Rachmanova bűnösnek 
ne találná Tolsztojt.

TOLSZTOJ, A KÉKSZAKÁLL
Megtudjuk, hogy Tolsztoj fiatal gárda liszt korában kártyás volt. hogy kéjnők 

ölében fetrengett, hogy kis lotyók, kozáklányok mellett tartósabb viszonya volt 
Hatjával, a cigánylánnyal, Szalomonidával, a parasztleánnyal, Axinjával, a tenyeres- 
talpas cseléddel, a faluvégi prostituált asszonnyal, Donna szakácsnővel, akinek 
teste muzsika volt az író számára«, tanítványának, Fainermann zsidónak Eszter 

nevű feleségével, sőt bőséggel szerelmeskedett a saját sógornőjével, a kis 15 éves 
Tanjával is! Mindezeken felül azonban telhetetlen éhséggel vetette magát folyton 
a saját asszonyára is, már pár nappal a szülés után lis,- úgyhogy Szonja súlyosan 
belebetegszik. De Tolsztojnak kell ez. kell a nő, mert máskép nem tud írni. 
elakad a fantáziája«. S hogy ez az erotizáít portré valahogy hiányos ne legyen, 
megtudjuk azt is, hogy Tolsztoj már fiatal korában is ifjú emberekbe volt sze
relmes, öreg napjaira pedig »bűnös csókolódzásokat folytat, vén-cmber-szerelem- 
mel, valósággal féltékenykedve, illetlenül közel ülve szerelmeskedik tanítványá
val, az arisztokratikus Cserikovval...

Aztán megtudjuk, hogy a 34 éves Tolsztoj már kiélt rué volt, amikor 
gyerekkori barátnőjének, Baers doktor feleségének 18 éves Szonja leányát vette 
nőül. Amikor sorra születtek gyermekeik, akkor az asszonynak — erkölcsi 
okokból — nem enged szoptatós dajkát fogadni, holott Szonja csak sovány, 
véres tejjel tudja, rettenetes kínok közepette, gyermekeit táplálni. Ha hirtelen 
neuraszténiája rájön Tolsztojra, akkor forró teáscsészét, itató-tappert vág az 
asszony fejéhez, kikergeti a lakásból. Nem engedi, hogy csinosan öltözzék, 
mert üldözi a féltékenység ördöge. Minduntalan azzal fenyegeti, hogy otthagyja, 
s csakugyan, közel ötven esztendős házaséletük során vagy féltucatszor el is 
hagyja a feleségét. Ha aztán mégis hazakerül, esze ágában sincs, hogy súlyos 
vajúdó fájdalmak között fetrengő asszonyának utánanézzen. Egyszerre csak rájön 
a bolondéria, hogy »a házasság bűn« s ettől kezdve azt akarja, hogy testvérek 
módjára éljenek egymás oldalán. Ezt az álláspontját meg is írja hires Kreutzer- 
szonátájában«, amelyben különben is szörnyű leleplezésekkel állítja pellengérre 
a maga családi életét. De alig írta meg ezt a világhírű könyvét, máris éhesen 
közeledik asszonyához: az eredmény újabb gyerek, — röhöghet az egész világ 
Szonja szégyenén, hogy a nagy tartózkodási fogadkozások után öreg fejjel még 
szülnie kell! Amikor Szonja halálos műtét előtt áll s az orvosok férje előtt 
teszik fel a sorskérdést, vájjon megoperálják-e a grófnét, hiszen az élete forog 
kockán, akkor Tolsztoj egy vállrándítással intézi el a végzetes kérdést: »Elvégre
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Szonjának is meg kell egyszer halnia!;, szól a gróf kedélytelen válasza. Holott 
ugyanő ugyanezekhez az orvosokhoz rimánkodva könyörgött, tartsák meg élet
ben, amikor egy Ízben ő maga volt súlyosan beteg. S utolsó éveiben folyton 
azzal a bizonyos titkos végrendelettel izgatta Szonját, amelyben valósággal ki
pellengérezte és kitagadta a feleségét és az ahhoz szító gyermekeit, vagyonukból 
kiforgatta őket, sőt még azoknak a régi nagy regényeknek a tulajdonjogát 
is visszavette Szonjától, amelyeket egyszer régebben már neki ajándékozott, s 
amelyek körül felesége bosszú-hosszú éjszakákon keresztül vakoskodva fáradozott

A GUSZTUSTALAN GRÓF
Megtudjuk Raehmanova könyvéből azt is. hogy Tolsztojnak már az esküvője 

is majdnem felborult azon, hogy nem volt tiszta inge. Nyomban, mihelyt az 
esküvő után birtokukra utaznak. Tolsztoj leveti eddigi civilizált álorcáját: rubas- 
kájára óorosz blúzára) piszkos bőrövet szorít, ágyában feje alatt koszos bőrpárnál 
használ s ennek huzatát sohasem engedi tisztával kicserélni. Folyton az istállók
ban mászkál, amitől átható trágyaszaga lesz ruhájának, testének. Irodájában 
nem enged takarítani, csupa légypiszok a tapéta s a svábbogarak csak úgy 
nyüzsögnek körülötte. De a korral haladva, folyton csak kínosabb és kínosabb 
részletek derülnek ki Tolsztoj testiségéről. Az »erkölcsi álláspontjával együttjáró 
vegetarianizmus és nyerskoszt következtében gyomra és bélrendszere teljesen 
leromlik: folyton böfög; vagy makacs székrekedése vagy hasmenése van. Majd 
eg'ész nap mocskos harisnyában, egyingben ül és — csizmát, meg ormótlan 
hócipői varrogat magának. Elvi álláspontjává lesz, hogy a virágillat csak el
puhítja az embert, orosz paraszti emberhez a trágyaszag az egyetlen méltó 
illat. Utóbb már a harisnyaviselésről is lemond, mezítláb járkál a gazdasági 
udvarban, de viszont elvből sohasem mos lábat. Szonját fizikai rosszullét fogja 
el Tolsztoj tűrhetetlen bűzére, örökös emésztési zavaraira, — de Tolsztoj ennek 
ellenére is megköveteli tőle a szerelem áldozatát... S mindehhez még hozzá
járulnak Tolsztojnak rettenetes ásításai, amelyeknek Azrafil-riasztójára ijedten 
fiit össze a ház népe, vájjon mi baj van, mi történt a gróf ú rra l...

Szóval pokoli egy kép az. amit Raehmanova asszony a lolsztojanizmus meg
alapítójának testiségéről fest. Valami paraszt-breugheli ^realizmussal állítja elénk, 
akinek emberi — haj, de mennyire emberi — ábrázolata mögül semmiképpen 
sem mosolyog ránk Jasznája-Poljana bölcsének« derűs föld-imádata, leegysze
rűsített kereszténysége, orosz muzsik-nyelvre fordított rousseau-izmusa.

Amit Raehmanova ebben a tagadhatatlanul érdekes, sőt izgalmas emberi doku
mentumban nyújt, az egy fejezet abból a monumentális regényből, amely immár 
százezer évek óla — amióta tudniillik ember él a föld hátán — folyik: a 
férfi és a nő viszonyának romantikus történetéből egy fontos fejezet ez. Témája 
az, hogy a férfi-lángész oldalán minő szerepe van a hétköznapi szükségletekről 
gondoskodó nőnek, hogy mi a hivatása az alkotó művész mellett a szürke 
realizmus képviselőjének, az asszonynak.

Raehmanova ezt a pert - talán valamely ősi fajemlékezés ressentiment- 
jából folvóan — a férfi ellen dönti el. Nem hajlandó elismerni, hogy a lángész 
törvényei nem alkalmazhatók a hétköznapi életre, nem hajlandó ezt elismerni 
annak ellenére sem. hogy Szonja — igaz, hogy egy végső kétségbeesés percé
ben a maga számára elfogadja ezt irányadónak, csak éppen nem tudja ezt az 
elhatározását a gyakorlatba átültetni. Raehmanova számára a művész neuraszté
niája férfi-hazugság, a teremtés ihletett légköre férfi-hisztéria. Nem áll a régi 
axióma, hogy a férfi sorsa a nő«, hanem ellenkezőleg' a nő végzete a férfi ,

körülbelül ez a Raehmanova könyvének szomorú alaphangja.
a. g.
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Lírikusok 1938-ban
Nagy halom verseskönyv lornyosodik előttem. Már valamennyit végigolvas

tam, most próbálom valamilyen szempont szerint osztályozni a költőket. A 
legtermészetesebb a téma szerinti osztályozás volna. De ez teljesen lehetetlen. 
Ma mar nincs olyan költő, aki ne minden húron muzsikálna. Korunk égető 
problémái már a legelvontabb elefántcsonttornyok falába is belemarnak lángjuk
kal, nincs senki, akit meg ne pörkölnének ezek a tüzek. Viszont a céltudatos 
program-költészet hitvallói sem mentesek egy-egv ellágyulástól, amikor szubjektív 
érzéseik felülkerekednek mindenen és hangot követelnek. így hát lemondok 
a skatulyázásról és inkább — ábécé sorrendben beszélek a költőkről, akiknek 
köteteit kezembe veszem.

Baross Sándor (örök Tükör. Magyar Irók-sorozat. 3. szám. Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda) ritka típusa az igaz embernek, aki vállalni meri az igaz
ságot és nem roskad össze a súlya alatt. Nem szédül meg a mai világ zűrzavará
ban, mert biztos erkölcsi pillérek támasztják. Erős hit, magabiztonság zeng 
szép verssoraiból. Versei közül finom meglátásokról tanúskodik a Pán vallo
mása«, Az ibolyához«, dús szinpoinpájú kép a »Tanyai hajnal , a Foszlik 
a téli g3'Olcs« és a »Mig én Platóval álmodom«. A genre-művészetet képviselik 
A kubikusok«, a »Lovasrendőr« és a »Szarka Miska«, amelyek a szociális 

lelkiismeretet is megszólaltatják. A költő művészi készsége a tájak eleven 
ábrázolásában, a tájak lelki atmoszférájának érzékeltetésében érvényesül leg
erősebben.

Forgács Antal (Idom törvémje szerint) igen komoly tehetség. Szavai vá
logatottak, mondanivalója érdekes, mert merészen néz szembe önmagával és a 
világgal. Képei gyakran gyilkos karikatúrák, a nagy angol grafikus: Beardsley 
fantáziájára emlékezletőek. Felelősségérzet gyötri a költőt, önkínzással vezekel, 
amiért a lettek elől menekül és ez a fájdalom sajtolja ki leikéből a legszebb 
sorokat. (A kötet egyik legértékesebb darabja: a »Végső segítség; is ennek a 
gyötrelemnek a megnyilatkozása.) Forgács Antal egyformán érdekes jelenség, 
mint ember és mint művész. A legfiatalabb költőgeneráció egyik legfigyelemre
méltóbb egyénisége.

Gereblyés László (Nehogy engedj! Cserépfalvi-kiadás) verseiből friss; üde 
levegő árad és a tettrekesz fiatalság harci kedve pezsdül. Néhol mesterkélt a 
szó-formálása és túlsók a gondolatjel, de a szándék és a gondolat mindig be
csületes. Feltétlen ígéret ez a fiatal költő. Kötött formában írott szociális riport
jai dörgő vádbeszédek a társadalom ellen. Nagyon tetszett a »Képzelet, büszke 
képzelet«, meg az És akkor« című éneke. Meleg szív finom sóhajtása az 
»Anyám« című vers.

Gór zó Nándor (Uj Versek. A Gyöngyösi István-Társaság kiadása) a feltö
rekvő új rend: a parasztság érdekeiért és jogaiért száll síkra, ősz fejjel, de 
fiatalos harci kedvvel küzd Gorzó, aki hangsúlyozza, hogy ő a nemesi osztály 
sarja ugyan, de mégis a parasztban látja azt az erőt, amely a jövőt megteremt
heti. Erősen politikai költészet a lírája, de hangot kap verseiben a szubjektív 
érzések egész skálája) sőt még a legritkább lírai műfaj: a humor is (»Pénz, 
vagy lélek«). r -

Juhász Géza (Háború. A Debreceni Ady-Társaság kiadása), a kiváló iroda
lomtörténész és esztétikus, tizenöt évi hallgatás után szólal meg újra költői minő
ségében. Háborús verseit gyűjtötte egybe ebben az ízléses kiállítású, finom 
kötélben, amelyet Gaborjáni Szabó Kálmán elsőrangú fametszetei illusztrálnak.
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A háború rég elmúlt, de — sajnos — mégsem veszítette el aktualitását, mert 
árnya ott rémit a holnapunk egén. Juhász Géza egyetlen szóval sem agitál 
a háború ellen, de versei mégis a legnagyobb mértékben szolgálják a pacifiz
must, mert értelmünket felrázza a szörnyű kép-sorozat, amelyet háborús él
ményei nyomán fest. A megrázó, döbbenetes képek, a drámai erővel meg
elevenített jelenetek beleégnek az emlékezetbe.

Jankovich Ferenc (Barangoló. Nyugat-kiadás) zengő lírája olyan súlyos, 
mint nyári napon érett, dúslevű gyümölcs. A nyár forrósága dalol verseiben, 
a nyár telt színei ragyognak bennük. Izmos, szobros nyugalommal« nézi a 
világot, olykor mérgesen kurjongat, de sodrából ki nem lendül egy vihar tar
tamánál hosszabb időre, akárcsak maga a nagy természet, amellyel oly erős, 
mély kapcsolata van. Jankovich Ferenc költészete sokkal több, mint ígéret: 
gazdag beteljesülés, a modern magyar líra nagy értéknövekedése.

Knopp Imre (Elindulás) a külvárosi legendák költője, a nyomor énekese. 
A természet szépségét nem veszi észre, mert szemét leköti az aszfalt, amelyen 
elnyűtt cipőket és elhullajtolt cigarettavéget markoló, kérges kezeket lát csak. 
Az öröm zenéjét nem hallja meg, mert fülét betölti a nyomorgók jajja, a gyer- 
melcsirás és a beteg tüdők zihálásának hangja. Keserű, vádoló versei meg- 
rázóak. Egyetemes felelősségérzetről és határozott formakészségről tanúskodnak.

Kőmives Lóránt (Próféta a porondon. Candide-kiadás) tépelődő, önmagába 
vájkáló széplélek, aki nem tud szabadulni egocentrikus köréből, legfeljebb csak 
elvont világokba rándul ki onnét rövid időre. Attitűdje nem nagyon szimpátikus 
és különösen nem korszerű. De költői készsége és egyéni hangja vitathatatlan. 
Néhány igen érdekes verse (Köszönlve áldlak gondolat, — Idegesség, — Öcska 
foltra rongy a toldás) feltétlen figyelmet érdemel. A szép kiállítású. ízléses 
kötet címlapja Gabrowilz munkája.

Kunszeri/ Gyula (Magamtól Istenig. Cserépfalvi-kiadás) nagyon kultúrált, 
filozófus elme, finoman érző, passzív lélek, aki csak »álmokat sző és verseket 
farag . Kissé lankadt, mint az őszben nyíló virág, nem perzselődik élmény- 
lángon, csak emlék-kályhánál melegszik . Kiegyensúlyozott reszignáció az alap
hangja ízléses, finom lírájának (egyik legszebb verse: »Mi az Herceg?), csak 
akkor lobban fel néha forróbb lánggal (»Hó és láva«), ha szerelemről énekel. 
Pompás, szellemes írása a »Divina poetica« és a »Keserű levél Csokonai Mi
hályhoz«.

Perlcálai László (Tékozló fiú. Délmagyarország kiadása, Szeged) fölényes líra 
a formának, de legtökéletesebb a klasszikus versformában (»Torquatushoz«). 
Furcsa, fanyar grotteszkség ad egyéni színt lírájának és játékos báj teszi kü
lönösen kedvessé néhány versét, mindenekfelelt a »Júliusi zümmögés«-t. Finom, 
művészi vers az »Ut a tó mellett«. A költő fiatalsága mellett indokolatlan az 
a terjengő melankólia és tört lendület, amely a vitalitást megbénítja lelkében.

Petri Mór (Naplemente Fáklyalángja) a zilahi református kollégium egy
kori tanára, aki tanítványai közé számíthatta Ady Endrét is, első versesköteté
től számítva több mint negyven évig nem szólalt meg költői minőségében 
1933-ban jelent meg aztán második és két évre rá harmadik verseskötete, most 
pedig költői fejlődésének egész skáláját mutatja be válogatott verseinek gyűjte
ményeivel. Kirkconnel Watson angol író, a kanadai egyetem tanára nemrég rövid 
tanulmányt írt Petri Mór költészetéről, kiemelve a költő választékos szellemét, 
tartózkodó előkelőségét, szívének nemes és kedves tisztaságát. Ez a tanulmány, 
amely a magyar költészet klasszikusai közé sorolja őt, ösztönözte a 74 éves Ősz 
poétát arra, hogy ismét hallassa szavát, hogy reprezentatív képet adjon költé
szetéről.
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Sümegi Tóth Tivadar (Önéletrajz és Testámentum) házilag készüli kiad
ványainak 9. és 10. füzetével jelentkezik. Mindegyikben önmagáról énekel, enyhe 
bánattal és némi ön gúnnyal, de ostorozza közben a világot és megbökdösi a ma 
problémáit. Formailag állandóan fejlődik ez az érdekes költő, de mondani
valói alig változnak.

Szombati Sándor (Vádirat), a friss szemű riporter, ezúttal mint költő je
lentkezik. Akár újságcikkeiben, verseiben is a szociális lelkiismeret hangja domi
nál, de itt többet árul el önmagából természetesen. Töredelmesen gyónja, hogy 
»a nem tett leltek szörnyű lelkiismeretfurdalása« kínozza, a tehetetlenség gyöt
relme őrli a lelkét, rettegés sorvasztja erejét. A 23 éves költő már kiábrándult
nak, becsapottnak érzi magát, már azt sem tudja bizón hinni, hogy az élet 
értelme a szolidaritás«. A kötet legsikerültebb verse századunk grotteszk, véres 
tragikumát énekli meg a boxbajnok figurájában.

Takáts Gyula (Kakuk a dombon. A Berzsenyi-Társaság kiadása) a Dunántúl 
— különösképpen Somogy — tájának atmoszféráját érzékelteti pompás színek
kel és az élmény erejével. Dús képzeletű mesélő, akinek behízelgő hangja, szug- 
gesztív ereje tündérvilágot láttat ott, ahol más csak érdektelen vidéket tudna 
mutatni. Formáló készsége rendkívül plasztikussá tesz mindent, amiről beszél.

agyon érdekes szerelmes verseiben is messze kerüli a sablont, erotikus képeit 
is a táj jellege befolyásolja. Szuverén ura a formának és szívesen játszik vele 
Igen komoly tehetség, érdeklődve várjuk további Írásait.

Vándor Lajos (Csoportkép. Cserépfalvi-kiadás) üdítően új hangot jelent: 
kamaszosan friss szemtelenség, merészség csillog vidáman hetyke verseiből. Talán 
Erich Kästnerrel tarthat némi rokonságot, de más mint a német poéta. Van 
benne valami a jellegzetesen pesti humorból. Csupa ötlet és eredetiség. Fel
pezsdíti a fáradt lelket és kacagtat, miközben gyilkosán odamondogat. Pompás 
fickó, — mondja az ember önkéntelenül és elragadtatással, amikor szatirikus, 
versben írott krokijait olvassa. Mint a portörlő, amelyet hatósági tilalom 
ellenére ráznak ki az ablakon: olyan szemtelenül lógok bele a világűrbe , - 
mondja többek közt önmagáról és amikor azt kutatja: »mi hát az ember? , így 
felel magának: »szobakonyhás tömeglakása a szenvedésnek, amelyet elfelejtettek 
kitapétázni, — és amióta, mint hibás árut, a természet harmóniájából kiselej
tezték: minden hó elsején felmond a háziúrnak és minden tizenötödikén vissza
marad . . .« — Hauswirth Magda kitűnő címlapja díszíti az Ízléses kiállítású 
kötetet.

Varga Ferenc (Szabadon ...)  jószándékú, komor hangulatú verseit a nyo
morgókkal való együttérzés csiholja ki szívéből. Fájdalmasan kesereg a nincs
telen proletárok keserves sorsán és fájdalmában néha ízléstelenségre is vete
medik. amikor nem a maga fajtáját kell aposztrofálnia. Végre is, amiért egy 
csecsemő nem a szegény-negyedben született, azért még nem »borjú«. A csecsemő 
igazán nem tehet semmiről! Kár volna, ha a fejlődésképes költő nem ocsúdna 
fel ebből az egyoldalú gondolatkörből és líráján továbbra sem engedné szóhoz 
jutni az érzések szélesebb skáláját

Zsiké) Gyula (Vágy, munka, élet. Nemzedékek kiadása, Pécs a föld gyer
meke, lassú, lomha parasztok üké«, aki a maga gyönyörűségére dalolgat, egy
szerű, mint a suba rokonán, paraszton; hármat szeret igazán: étel, ital, asszony . 
Az egyszerű élet énekese, a falu regőse. Mint tilinkószó, olyan némely verse. 
Mások meg önkínzó lélekhe-tépések, az értelem és az indulat nagy csatái. 
Nagyon tetszett az Önarckép , az » Ének a parasztról . a »Hét rossz fogadó , 
az »Apám sírjánál« és a »Mindig ilyenek vagyunk«. (r. m.)
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EZEKRŐL
AKÖNY-*fi|3jyEKRŐL
BESZÉLöáll-lNEK...
VERSEK
HORVÁTH BÉLA: UTOLSÓ JELENÉ

SEK
( Versek. Cserépfalvi-kiadás. 77 oldal.) 

A modern magyar katolikus irodalom 
harcos vezéregyéniségének lírája, mint 
lángcsóva lobban az égig, de fényének 
izzó színei a hit és az alázat fehér 
csillogásává alázkodnak Isten zsámolya 
előtt. Égbe kiáltja a társadalom bű
neit és mennybéli segítségért könyörög 
a bűnös világ számára. Az emberiség 
lelkiismeretét akarja felrázni, pőrére 
vetkőzteti a takart bűnöket, ostorozza a 
gonoszokat és hirdeti, kér: »kicsinyek, 
legyünk mi jobbak ... Apostoli kiállá
sának szuggesztív erőt ad költői lendü
lete, markáns képei és verseinek ha
talmasan hömpölygő, sodró ritmusa. 
Program-költészete mellett szubjektív ví
vódásai is helyet kapnak lírájában és itt 
mélyül el, itt adja legfinomabb, szinte 
ibolyán-túli színeit, itt lendül metafizikai 
magasságokba.

KEMÉNY SIMON: HÉTPUTTTONYOS
( Versek. S i n g e r  és Wolfner kiadása. 

70 oldal.) Ügy barátkozik fával és vi
rággal, nappal és széllel, madárral és 
néppel »mint gyermekkel nagyok*; 
számára eleven az anyag, a holt; 
gyönyörű minden, ami volt, és beteljesü
lés a ma. — mert látni és hallani tudja 
a felület fölött és alatt lebegő örök érté
keket. Regősök, hegedősök kései utóda, 
akí csendesen poroszkál az életúton és 
elbeszélget a csillagokkal. »Tiéd az élet, 
ha másoké is a világ«, — mondja böl
csen és félreáll a tülekedésből. Nem 
reszignál tan, hanem a csúcsra feljutott 
lélek fölényes mind ént értésével. A »jen
seits von Gut und Bőse kristályos

atmoszférájában él. Muzsikává szubli
málja minden érzését. Gyöngyöző mu
zsika minden verse, tisztán zengő dal
lam. a program« aláfestő kísérete nél
kül. Nem mintha nem látná és nein 
érezné a világ keservét, beszél is róla. 
de nem a költészetben újabban elhara
pódzott vezércikk-hangon, hanem a 
tiszta művészei melódiáján.

Kelletlenül ballag elő az éj.
Kincs kenyér, csak a hohl bál égig karéj.

Kincsen álom és nincsen nyugalom, 
Rémítő árnyék tapad a falon.

Sírnak a házak, meri az emberek 
Verejtéke s veres vére pereg.

Valahol sunyin lapít a hiba,
Jégnéma gőg a matematika.

Amint kisujján forog a világ:
Mindegy, hogy lombos vagy tar a faág.

Kemény Simon gazdag költői oeuvre-.; e 
kiteljesedj ebben a nagyszerű kötetben, 
amely méltán viseli a hétputtonyos 
címet. Dús szüret csillogó, sűrű aszú
imra édesedik benne.

MAGYAR SZÉPPRÓZA
BOROSS ELEMÉR: AZ ÉNEKLŐ 

FŰRÉSZ
( S i n g e r  és Wolfner k adása. 352 oldal.) 

A kitűnő színpadi szerző első regénye 
grandiózus társadalmi erkölcsrajz és 
egy szociál-etikai tétel bizonyítása. A 
szorgalmas munka és a családi élet 
az egyetlen biztos fundamentum: ezt 
hirdeti az iró ebben az egyéni stílusú, 
nagyszerűen megkomponált, izgalmas at-
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moszférájú regényben. Hadifogságból lér 
vissza két barát: az egyszerű kisvá
rosi suszter: Varga Márkus és Bolla 
Félix, az igazság prófétája, a magányos
ság, a lelki szabadság extatikus apostola. 
A kis Varga nagy tisztelettel néz fel 
bölcs barátjára, de nem követi útjait. 
Hazamegy a kisvárosba, ahol, míg ö 
távoljárt, törekvő és nagyravágyó fele
sége, Hanna asszony, a kis suszterüz- 
letből pompás cipőüzletet fejlesztett. 
Bolla a család ellen prédikált mindig: 
szerinte a család és az emlékezés az a 
béklyó, amely lehetetlenné teszi, hogy a 
felelőtlenség síkján, a vegetativ életben 
megtalálhassa az ember a boldogságát. 
Hazugságnak bélyegezte a családdal jel
képezett emberi összetartozást, amely
nek megcsufolója Káin és Ábel óta a 
világ minden belső és külső háborúja, 
amelyben Ádám és Éva gyermekei egy
mást ölik. Bolla nemcsak prédikál, ha
nem úgy is cselekszik, amint hirdeti: 
megszakít minden kapcsolatot a család
jával, a társadalommal és visszauta
sítja a szerelmes lányi, aki boldogságot 
hozna számára, mert hű az elveihez. 
Ebbe az elvhűségbe nyomorúságosán 
belepusztul végül, — miután megírt egy 
nagyszabású regényt, amelyben a félte
hetségeket ostorozta és gúnyosan vilá
gított rá arra, hogy a közéleti szereplők 
szajkók módjára ismétlik vagy másol
ják azokat a szavakat, amelyeket sze
gény, névtelen tehetségek eszelnek ki 
helyettük, — miután ő maga is ilyen 
szerepet játszott egy ideig, — miután 
jósága a legkínosabb helyzetekbe so
dorta, — miután félreértették és üldöz
ték. De elégedetten hal meg és bélcél- 
ten, mert úgy érzi: élete is csak az ő 
általa hirdetett igazságot bizonyítja, azt, 
hogy e n n e k  a  m a i  t á r s a d a l o m n a k  a  h a 
zugsár)  a z  a l a p j a  é s  a  f é l t e h e t s é g  a  k i 
r á l y a .  Varga csendes éleiében is viharok 
zajlanak le közben. Felnő a három 
gyermek és a nagyravágyó anya min
denáron »nagy embert« akar nevelni leg
kisebb fiából, ha már a nagyobbik 
csak az apja kaptafájánál maradt. A 
fiú léha és lusta, de van némi zenei 
tehetsége és modern chanson-zenét kom
ponál. Ez a komponálás« megszédíti 
az anyát és csaknem tönkremegy a jól 
megalapozott üzlet azon, hogy sikerre 
akarja vinni a fiú szerzeményeit. Ennek 
a harcnak a során belevilágít az író 
abba a dzsangelbe, amely a mü-kar-

rierek mögött van és amely elburján- 
zík a színházi és főleg a film-szakmá
ban. A fiú végül szerencsésen kiábrán
dul ebből a világból és a maga »tehet
ségéből«, hazamegy és biztos révbe jut 
a családi otthonban, amelyet a suszter
testvér szorgalma épített .új alapokra. 
Boross Elemér regénye éppoly nagy 
sikerre számíthat, mint amilyent szín
darabjai elértek.
MEGYERI SÁRI: ÉN

( D r .  V á jn á  G y ö r g y  é s  T á r s a  k i a d á s a .  
1^7 o l d a l . )  Egészen különleges műfaj 
ez a könyv. Konglomerátuma a tudo
mányos lélektannak, az álmoskönyvnek, 
a pedagógiai szakmunkának, szubjektív 
asszonyi vallomásnak, — szóval a leg
ellentétesebb dolgok zsúfolódnak benne. 
Megyery Sári a legbájosabb csevegő, 
aki behízelgő, könnyed hangján sok 
okos dologra tanítja a nőket ebben az 
írásában. Külső és belső életünk ket
tős könyvvitelét ajánlja és alapozza meg 
könyvében. Felállítja a tételeket, ame
lyeknek rubrikáit rendszeresen ki kell 
t öl fenünk. Kétségtelen, hogy a leírás 
gyakran »abreagálás« vagy »kiélés« le
het, a modem lélektan megállapítása 
szerint, tehát ebből a szempontból igen 
kitűnő gondolat ez a »kettős könyv 
vitel« és éppilyen kitűnő hatású le
het az önnevelés, az ön fegyelm ezés te
rén is. Márpedig, lia két ilyen nagyon 
fontos esetben jóhatású, akkor nagy di
cséret illeti érte a feltalálóját, aki sa
ját tapasztalatai alapján- saját kárán 
okulva, igyekszik tanácsot adni asszony
társainak. Amit külön meg kell di
csérni benne, az az elbájoló őszintesége, 
minden nagyképűségtől mentes nőies
sége. Meggyőződésünk, hogy ez a könyv 
külföldön, különösen Amerikában, igen 
nagy sikert arat majd.
PEÉRY PIRI: BAMBUSZFEJÜ

ESERNYŐ
( B á r d  F e r e n c  é s  F ia  k i a d á s a .  2 3 5  o l 

d a l . )  A legritkább eset, hogy nőíró ma
radéktalanul bele tudja magát élni férfi 
életébe, ismerje a féríi-lélek legapróbb 
rezdüléseit és megértéssel nézze ezeket. 
Peéry Piri képes erre. Az ötven éven 
túljutott, a legkritikusabb kor nehéz 
esztendeiben vergődő férfit választotta re
géibe hőséül. A modern tudomány tisztá
ban van azzal, hogy a férfi életében épp 
úgy szerepel a klimax, mint a nőében és 
éppoly válságot idézhet elő. A regény 
hősénél kiváltja azt a tudatot, hogy az
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egész eddigi életét elhibázta, min
den örömet megvont magától és most 
hirtelen, mohó szomjúsággal akarja be
pótolni a mulasztottakat. Természetsze
rűleg zátonyra jut és szenvedések hosszú 
láncát zúdítja magára, szenvedésbe bék
lyózza egész környezetét is. Ennek a 
felborult éleinek nehéz harcát rendkívül 
finoman, intenzív bevérzéssel írja meg 
a fiatal írónő, aki ezzel az első könyvé
vel máris a magyar nő-irodalom első 
sorába ugrott.
RÓZSAHEGYI LÁSZLÓ: HAJNALI

CSÓK
(Pesti regény. Viki ária-kiadás. 173 ol

dal.) A ma lázas lüktetését, szennyes 
hullámainak iszapos taraját borítja 
elénk ez a színes történet, amely a va
lóságon épül. A kitűnő fiatal újság
író pompás aktualitás-érzékkel építi fel 
regényéi, amelynek magja az a szo
morú szenzáció, amely nemrégiben az 
egész várost felrázta. Egy fiatal pesti 
mérnök életében a »havi 2 0 0  fix«-es 
exiszleneiák nehéz sorsát írja meg Ró
zsahegyi László, a kortárs meleg együtt
érzésével, a költő gyöngédségével és a 
riporter tisztánlátásával. Szörnyű tra
gédia hasít bele a mérnök életébe és 
társadalmi osztályának számkivetettjévé 
teszi. De vitalitása, lelkiereje fenntartja 
és a szerencse is melléje szegődik: így 
sikerül újra lalpraállnia. Minden eleset
tek, szenvedők és reménytelenek áldott 
vigasztalása ez a regény, amely azt bi
zonygatja. hogy töretlen erkölcsi alapo
kon álló ember végül 'mégis csak meg
találja biztonságát és a siker-útját.

KÜLFÖLDI SZÉPPRÓZA
IHRE. HANS: HÁRMAN A HATÁRON

ÁT
(Fordította: Ángyádi Mihály. Nova- 

kiadás. 288 oldal.) Húsz éves korában 
már felelős posztot töltött be Hans 
Habe, aki most, 26 éves korára egyike 
Európa legtöbbre becsült politikai ripor
tereinek. Széles látókörű, nagyvonalú 
újságíró, aki pompás cikkeiben bonyo
lult problémákat világít meg, rejtett 
összefüggésekre mutat rá és finom in
tuícióvá! érzi meg azt, ami történni fog. 
Kombinativ képessége és mély életisme
rete érvényesül első regényében is, 
amelyben drámai erővel írja meg há
rom emigránsnak izgalmas, szomorú 
éleiét. Ez az első eset, hogy kívülálló 
foglalkozik az emigráció kérdésével,

olyan ember, aki maga nem emigráns, 
tehát objektiven látja a problémát és 
tiszta szemmel ítél. Ezért nem nyo
masztó ez a könyv, minden sötét képe 
ellenére sem.
REMARQUE. ERICH MARIA: HÁROM

BAJTÁRS
(Fordította: Lorsy Ernő. Athenaeum- 

kiadás. 397 oldal.) Remarque, a há
ború költői krónikása, nem szakad cl 
a háborús életszemlélettől: új könyvé
ben, amely az »állitólagos« békében ját
szódik, tulajdonképpen a háború folyta
tását írja meg. Tisztán látja, hogy a 
békeszerződésekkel nem szűnt meg a 
gyilkos atmoszféra, nem ért véget az 
ádáz harc, de nem szűnt meg a Jövész- 
árok-élet egyetlen értéke sem: a bajtársi 
szeretet, az emberi együttérzés egy kis 
körön belül. Sajnos ez a kis kör na- 
gyon-nagyon kicsi. Alig pár ember fér 
bele és velük szemben áll az egész vi
lág, a háború által felkavart roppant 
iszap tenger, minden gonoszságok fer
tője. Lohkamp, Lenz, Köster és Pat 
jelentik azt a kicsiny kört, amely da
colni akar a szennyes hullámokkal 1930 
Berlinjében.

ÉLETRAJZOK

TASNÁDI-KUBATSKA ANDRÁS: BÁRÓ
NOPCSA, FERENC KALANDOS
ÉLETE
(Franklin-kiadás. 31 képpel és 1 tér

képpel, l'Fi oldal.) A Földtani Intézet 
egykori európai nevű igazgatójának, 
Nopcsa bárónak életében igazán nem 
tudja az ember, mj a nagyobbik kaland: 
páratlan tudományos felfedezései az ős
lénytan körében, avagy sokrétű külpoli
tikai tevékenykedése a Balkánon — 
rendszerint balkáni metódusokkal vég
rehajtva? És persze a legnagyobb kalan
dot — legbensőbb életét — már csak 
azért sem írhatta meg a szerző nyíltan, 
mert hiszen a könyvet kegyeletes, szép 
gesztussal az elhunyt tudós édesanyjá
nak ajánlotta a szerző. Tasnádi-Kubacs- 
ka dr., aki tudományos téren munka
társa volt ennek az „utolsó romantikus
nak“, Nopcsa intim napló jegyzetei, sze
mélyes közlései és igen érdekes levelei 
alapján írta meg ezt az életrajzot, amely 
— ha nyugati nyelven jelennék meg — 
egészen bizonyosan világsikert jelentene.
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í r ó k  a r c k é p c s a r n o k a

KEREKES SÁNDOR: LOMNITZI
MELTZL HUGÓ, 1846—1908
(»Minerva-Könyvtár«, 107. füzet. 122 ol

dal. Ára 2 P.) Világéletében bogaras em
bernek ismerték az erdélyi szász nem
zetiségű kolozsvári egyetemi profesz- 
szor Meltzl-t, aki német ember létére 
belevitte a világ köztudatába, hogy Pe
tőfi az emberiségnek egyik legnagyobb 
zsenije volt s monstrum-mivoltában csak 
Goethéhez hasonlítható. Rossz néven 
vették neki, hogy Petőfiről — erről az 
inci-iinci poétácskáról — egyetemi elő
adásokat tart! A másik bogara az volt 
(amit szintén megorroltak), hogy ma
gyar ember létére behatóan foglalkozott 
Schopenhauerrel, az akkor még alig is
mert s ha ismert, hát kellően megve
tett német filozófussal, akit bátorsága 
volt Kant és Hegel fölébe helyezni, 
ha másért nem, hát azért, mert — 
érthetően és értelmesen írt. S végül 
legnagyobb bűne az volt, hogy elismert 
a nemzeti irodalmakon felül egy nem
zetközi »összehasonlító irodalomtudo
mányt«, amelyet oly nehezen lehetett 
az ébredő magyar álnacionalizmus ke
reteibe beskatulyázni. Külön bummerlit 
kapott aztán azért is, mert egyetemi 
előadásaira biciklin járt be, — szóval 
egész sor főbenjáró deliktumot köve
tett el a nyárspolgári életfelfogás el
len. Kerekes Sándor munkálata éles 
vésőcsapásokkal faragja ki a nyers
anyagból ezt a tudós-portrét, ama kevés 
tudósfigurák közül valót, amelyek a 
mi tudományos üzemünket kiemelik a 
hétköznapiság és unalom szörnyű egy
hangúságából. Meltzl eredeti mert lenni, 
— ez volt a megbocsáthatatlan főbűne: 
olyan eredendő bűn, amely miatt ma 
is legszívesebben lenyakaznának min
denkit, aki a magyar szellemi életben 
egy fejjel túlnő a szürke átlagon!

KLÁR ZOLTÁN DR.: BÖRTÖNNAPLÓM
(A Társadalmunk kiadása. 271 o'dal.) 

A közélet purifikálóinak nem könnyű 
a helyzetük. Szimpátiákra ritkán szá
míthatnak annál az egyszerű axiómánál 
fogva, amelyet a Mentőegyesületnek egy
kori ügyes sloganja így fejezett ki: 
»Mindnyájunkat érhet baleset!« A miud- 
annyiónk lelke mélyén meghúzódó kis 
bűnös öntudat, egy-egy leleplezés«,egy-

egy támadás olvastán nyomban felzihál • 
Ma néked, holnap nékem! s ilyenkor 

a legszebb örömnek, a felebarátunkat 
ért baj fölött érzett kárörömnek édes
ségét megkeseríti az aggodalom: hátha 
holnap mi magunk kerülünk terí
tékre?! S ezen a csalafinta érzésen az
tán az úgynevezett legtisztább lelkiis- 
meret sem segíthet, mert napjában hét
szer bűnöző szentek vagyunk valamen
nyien, s amikor minden idők egyik leg
nagyobb purifikátora, a bécsi Abra
ham a Santa Clara, villogó szemével 
végigsiklott a szószékből ájtalos hall
gatóinak tömegén, mindenki sunyitva 
bókolt le hirtelen a fejével — a császár
nétól a koldusig, — mert hát sohasem 
lehessen tudni . .. Kiár Zoltán mégis 
szimpatikussá tudta a maga mestersé
gét tenni. Nemcsak azért, mert mindig 
csak a könyörtelen igazságot kereste 
(ezt minden purifikátor állítja magá
ról), s nemcsak azzal, hogy elsősor
ban az élet száműzöttjeiért küzd és har
col, hanem azért is, mert az emberies
ségért való harcában maga is szen
vedett és sokak hiedelme szerint: igaz
ságtalanul szenvedett. Már pedig nincs 
nagyobb kerítő, mint a szánalom az
zal, akit hitünk szerint igaztalanul ül
döznek. S Kiár még szenvedései köze
pette sem felejtkezik meg azokról, akije 
becsületes meggyőződése szerint az ő 
pártfogására szorulnak, az elesettekről. 
Erről a szinte már apostoli öntudat
ról tanúskodik ez a »Börlönnapló« is. 
Kiár valamilyen ellenfelével (ó, a futó 
idők! ki emlékezik ma már Dánér Béla 
egykor sok zajgást jelentő nevére?!) való 
viaskodása miatt börtönbe kerül. Or
vos-esküje nyomban felzakatol benne, 
amikor azt látja, hogy a börtön egész
ségügyi viszonyai — a közvetlenül ren
delkezők legjobb akarata ellenére ,is — 
krudélisan rosszak. Orvos ritkán kerül 
abba a helyzetbe, hogy mint passzív 
alany tapasztalja végig a De profundis 
mélységeit. így hát nyomban orvosi 
szolgálatra osztják be fogoly-társaihoz. 
S ebben a minőségében olyan élményék
ben és tapasztalatokban van része, ami
ket a leghíresebb börtönnaplók — Pel- 
lico, Wilde vagy Szász Zoltán írásai 
— sem tudnak a »külvilággal« közölni. 
A nyavalyás testen keresztül felnyö
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szörgő lélekdrámák villamos légköre tölti 
be ezt a könyvet, amelynek azt a sze
repet szeretnék juttatni, amelyet a 19. 
szazadban Dickens vagy Eötvös József 
híres börtönleírásai töltöttek be. Mesz- 
szi visongó jajkiáltás ez a könyv a bör- 
tönöknek főként szexuális nyomorúsága 
mellett, amely büntető megtorlás he
lyett testi és szellemi nyomorékokat fa
rag a szerencsétlen áldozatokból s a 
börtönből kikerülésük után bő veszedel
met árasztanak a másik társadalomra. 
Parlamentnek, igazságügyminiszlérium- 
nak, mit tudom, minő közrendi hatósá
goknak fülébe kellene ordítozni ezt a 
könyvet: vigyázzatok, a rácsok mögött 
olyan fertőző gócok vannak, amelyek 
fittyet hánynak a rácsoknak I

RAFFY AD 4M: A LÉLEKLATÓ
(Mesmer doktor életregénye■ Rózsa

völgyi és Tsa kiadási. 313 oldal, ára eg. 
vk.GP) Ha valaha valakinek tragikumá
vá lettek a korlársai, Franz Anton Mesmer 
volt az, akit napjainak kerengő sar- 
latánlömege — a Saint-Germain-ek, Cag- 
liostrók, Casanovák kétértelmű, csalóka 
figurái — leszorított a szélhámosok, 
ipariovagok furcsa, bizonytalan fa
lanxába. Holott tudása, sejtései, s fő* 
két mocsoktalan emberiessége révén oda 
tartoznék az emberiség hősei első so
rába. Tragédiája: az örök úttörők ke
serves sorsa, akiket koruk nem ért 
meg, hanem vagy istenit, vagy pedig 
a röhej mélységeibe taszít. Ezt a cso
dásán finom szövésű emberéletet ra
gadta meg Raffy Ádám, a fiatal erdélyi 
író, akinek Giordano Brúnóról tavaly 
megjelent regényes életrajza már méltó 
feltűnést keltett. Raffy különös tehet
sége abban rejlik, hogy az életadatok
nak s a kormiliőknek aprólékos staí- 
fázsát szinte észrevétlenül tudja főhőse 
mögé beépíteni, egyben pedig alig ész
revehető rezdüléseken keresztül villant 
rá hőseinek tragikus lelki vívódásaira s 
ezekben a lélekrajzokban egész orchesz* 
trumál szólaltatja meg az örök-emberi 
tulajdonságoknak. Kiválóan alkalmas té
mát szolgáltat az írónak e tulajdonságai 
számára az osztrák magnetizőr alakja. 
aki a maga rejtelmes tudásával évszá
zaddal előzi meg az orvos- és a ter
mészeti udományt, amely csak baktatva 
lépked még ma is a »magnetizmusnak« 
nevezett, mindmáig ismeretlen jelensé

gek nyomában. Mesmer alakja mögött 
ott rajzik az egész rokokó-világ, Má
ria Terézia udvarában Mozart, Besse
nyei, Kempelen; aztán a forradalom 
előtti Páris tűnő szépségei, a ghetto, 
a jezsuita tudós Hell Miksa alakja, Ko- 
reff doktor nyugtalan és nyugtalanító 
sziiuetje. Egészben egy bomladozó tár
sadalom körképe, amelyen — mint min
den összeomlás előtti embercsoporton 
— eluralkodik a csodavárás misztikus 
hangulata.
RÉDEI JÓZSEF: MAGYAR TRAGÉDIA

SZÁZ ÉV ELŐTT
( Lovassy László pere és rabságának 

titkos iratai. Századunk kiadása. 167 
oldal. Ára 3.60 pengő). Szigorúan tudo
mányos-történeti munkában régen olvas
tunk olyan idegdermesztő írást, mint 
ez a könyv. Szerzője szerencsés ötlet
tel az egykor osztrák, ma persze cseh
szlovák főhatóság alá tartozó spielbergi 
fegyintézet aktáit kutatta fel, hogy a 
múlt század egyik legtragikusabb ma
gyar politikai rémdrámájának igaz tör
ténetét állapítsa meg. Lovassy László a 
pozsonyi jurátusok legderekabb és leg
bátrabb képviselője volt, aki egyrészt 
tudatosan követelte az »országgyűlési if
júság? szellemi nívójának emelését (s 
ezért több társával együtt megalapí
totta az ifjúság társalgási egyletét), más
részt hangosan hirdette az ország de
mokratizálódásának szükségességét. Két 
olyan lantétel, amely a hatalom birto
kosainak soha, akkor sem lehetett ked
vére. Pert indítottak ellene, főként azért, 
hogy elitéltetése után az ellenzékkel 
szemben kézizálog legyen a kormány
zat kezében s a megadandó amnesz
tia fejében erőszakolja ki a hatalom az 
ellenzék beleegyezését a hadi költségve
tés megszavazásába. Lovassyékat egyik 
társuk elárulta, sőt hazug vallomást is 
adott le ellenük, amiért aztán jutalom
ban is részesült: Ausztriában beamterré 
nevezték ki álnéven. Lovassy pedig a 
Spielbergre került, ahonnan csak évek 
múltán szabadult ki — megbomlott el
mével. Rédei most azt kutatta ki, miért 
kellett ennek a ragyogó intellektusu 
elmének megzavarodnia. S ezzel kap
csolatban az osztrák császári bürokrá
ciának olyan gazságáról rántja le a lep
let, amely igazán példátlanul áll az 
osztrák policia véres történetében is: a 
morva tartományi kormányzó, Ugarte 
gróf _  akinek leánya különben majdan
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annyira veszedelmessé vált a fiatal Fe- 
renez József császárra nézve, hogy Zsó
fia főhercegnének sürgősen el kellett 
a grófkisasszonyt az udvartól távolí
tania a császár, V. Ferdinánd, leg
magasabb jóváhagyásával ugyanis éve
ken keresztül izolált börtönben tartotta 
a szerencsétlen magyar fiút; annyira 
magányosan élt ott Lovassy, hogy még 
a vele közös folyosón sem őriztek más 
rabot. Ez az évekig tartó magányosság 
őrjítette meg Lovassyt, s persze állapo
tán nem könnyített az sem, hogy állan
dóan súlyos lábbilincset kellett cipelnie 
s hogy külön megalázásul a perverz 
policáj főnök azt eszelte ki, hogy az egye
temet végzett, nagytudású fiatalember
rel — harisnyát köttetett napkeltétől 
vakulásig! Ilyen volt Metternich és Sedl- 
nitzky büntetőrendszere, s ilyen volt a 
sorsa az olyan ifjúnak, áld ideálista 
elgondolással hazája demokratizálásáról 
ábrándozott!
SCHEYER, MORIZ: ERDENTAGE DES 

GENIES
(Ausgewählte Essais. Herbert Reich- 

ner Verlag, Wien. 161 oldal.) Az euró
pai esszéirodalom aranykorszakát idézi 
fel ez a kötet, amely Moriz Scheyer- 
nek. az osztrák belletrisztika vezető- 
kritikusának drámai temperamentumé, 
majd meg lírai halkitottságú tanulmá
nyait markolja érett búzakalászok sár- 
aranyszín kévéjébe. Az égnek szárnyaló 
lángész örök-azonos földi tragédiáját, a 
köznap koloncát festi meg egy sor mes
teri képben. Az alkoholba temetkező 
Rembrandt, a gyerekkori proletársorsá
val hol tanapjáig is viaskodó Dickens, a 
politika útvesztőiben ténfergő Victor 
Flugo, az örökösen maskarák mögé búvó 
Stendhal, a kapitalista társadalom Ras- 
tignacjaival verekvő Balzac, az asszony- 
szirten hajótörést szenvedő Schopen
hauer, a kitagadottság bélyegével küz- 
ködő Heine, az érzékeivel harcban álló 
Verlaine, a kispolgári családi élet ke
retei- között fuldokló Tolsztoj, a saját 
litanizmusába belebukott Wilde, a le- 
vantei proletárnyomor ftizikusa: Istrati, 
a beteg zseni carmagnole-jába beleőrült 
Nizsinszky, — csupa tetemrehivás, csu
pa zörgő csontú halottastánc, csupa 
gunyokádó hallali a földi lét bilincsei
ben görnyedező teremtő-lélek körül, 
amely az alkotás pellengérjére kiszö
gezve tehetetlenül vergődik a maga 
belső, alkotásra szólító parancsszavával.

S mind-e szívbemarkoló rézkarcok kö
zött talán a legmegrendítőbb a kis Ros
witha Bitterlich, az osztrák csodagyer
mek öntudatlan martiriuma az elhiva
tottság kálvária-útján. Utolsóul pedig 
odaroskad ebbe a végzetes sorba maga 
az író, a maga minden-ember tragé
diájával: az őszülő halánték kegyetlen 
önmegismerésével, az elmúlás könyör
telen tudatosságával. Grisaille-írás ez a 
könyv, egy fáradt kornak mesteri ön
vallomása.
WENTSGHER ELSE: DIE FRAU IMI

URTEIL GROSSER MÄNNER
(Ilans Bott Verlag, Berlin-Tempel

hof.) Mai napság, amikor a nő társa
dalmi szerepéről és feladatairól könyv
tárakat írnak össze, fokozottan idő
szerű ez a könyv, amelynek szerzője 
a múlt nagy embereinek a nőről alko
tott felfogását foglalja össze. Kaleidosz- 
kopszerüen érdekes ezeknek a vélemé
nyeknek a felvonultatása. Az idézete
ken keresztül egész korszakok világné
zetének vezető gondolatai elevenednek 
meg. Plátónak a nőről hirdetett elmé
letével kezdődik a kötet, majd megis
merkedünk a nőnek az ősi keresztény
ségben, Augustinusnál, a régi germá
noknál, Eckehardnál, Walther von der 
Vogelweidénél és Hanténál betöltött sze
repével, azután részletes fejezetek is
mertetik a nők szerepét Luther, Goethe, 
Schleiermacher, Schopenhauer, Nietz
sche, John Stuart Mill és Adolf von 
Harnack munkáiban. Végül az eredmé
nyek összefoglalása következik és nem 
Else Wentscher az oka, ha ez az ered
mény alapjában véve — az eredmény
telenség bevallása: hiszen a legkülön
bözőbb korok és szemléletek divergáló 
felfogásait valóban nem lehet közös ne
vezőre hozni. Ebben természetesen ré
sze van annak- is, hogy a szerző a nagy 
emberek kiválasztásánál kissé önkénye
sen járt el; szükebb kör határain be
lül maradva bizonyára egységesebb kon
klúziókhoz érkezhetett volna. A könyv 
a maga egészében érdekes ötlet megva
lósítása és olvasása nyomán felvetődik 
a gondolat: milyen tanulságos munka 
volna egyszer rendszeresen végigvizs
gálni a magyar história — főként az 
irodalomtörténet — nagy alakjainak a 
nőről alkotott és papírra vetett néze
teit. Azt hisszük, sok titokzatosnak 
látszó momentumra világosság derülne- 
a seregszemle után. (k.)
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(M a g y a r S z i n h A z) A fellengzős 
i'o ma nti ka - < >á gy és a szürke hétköznap 
konfliktusa, ez az örök moliére-i téma. 
Vas zá r  y János »Ketten egyedül: című 
darabjában új pöentet s ezenfelül bizo
nyos pesti-magyar mellékízt kapott. Az 
egykori holdvilág és kékvirág devalváló
dott — az anyagilag leromlott kor igé
nyeinek megfelelően — velencei kirán
dulássá és magyar pezsgővé, mint az 
utolérhetetlen életálmok szimbólumaivá: 
szörnyen lezüllött dicső korunk fanyar 
átmetszete ez, amely túlemeli a darabot 
az anekdota szűk körén s az irodalmi 
társadalom kritika emelkedettebi) pie- 
desztáljára állítja. Cyrano helyett pe
dig a kis »link: pesti bankfiú jelenik 
meg, kétszemélyes balillájával, olcsó ha- 
zudozásaivdt, »fenn az ernyő, nincsen 
kas -Világszemléletével s végső banális 
meglépésével. Ez pedig a lokálkoloritot 
adja (persze egyetemben a férjnek reg
geltől estig viselt hálópizsamájával s a 
balatoni kis fürdőhely minden tűim.Hágá
val). A közönség végigkacagja a dara
bot, de — s ez a vérbeli »humor leg
biztosabb jele — utána kókkadtan ma
rad a szálja szöglete s feldereng minden
kiben a keserű »tat twam asis, —< lám, 
idáig jutottunk. A mindig mulatságos, 
gyakran érzelmes Vaszarynak ez a da
rabja elszánt tépés a l u d i - ma g i s -  
t e r-ségtől a nemes veretű nagy-iroda
lom felé.

(A n d r ás s y S z í n h á z) Hetvenedik 
évét tapossa az öreg Pierre VT e b e r, a 
New-York Herald párisi kritikusa s a 
Vie Parisienne elpusztít hatatl a n-j ókedvű 
szerkesztője, de — úgy látszik — kedélyét 
nem ronthatta le sem a háború, sem az 
infláció, sem a diktatúrán puccskísérle
tek: rendületlenül folytatja ott a maga 
mesterségét, ahol az emlékezetes Loute- 
tal annak idején megkezdette. Elmúllak 
mellőle a párisi élet legvigabb tréfames
terei: Willy, Flers, Caiilavet, kivénül- 
hetett réti kompanislája, Tristand Ber
nard. — Veber mester nyugodtan kever- 
geti-kavargaija á maga régi, jól bevált 
recipéit, s a Becsületrend tiszti szál lúg
jával Irakjának gomblyukában finoman 
mosolyog az idők múlásán és romlásán: 
A bólgy hozzám tartozik« című frissen

zenével is megszerzett komédiája szár
nyain könnyedén libben végig napjaink 
nyomorúsága fölött. S még hálásak le
hetünk neki, hogy két órára eszünkbe 
juttatja a régi szép időket, amikor a leg
nagyobb probléma az volt, hogy mi
képpen csempésszünk át a francia-belga 
haláron egy üveg párisi parfőmöf! A 
móka természetesen kissé vieux-feu-nek 
hatna, ha a színészek — egészen első
rangú mulattal ó-gárda — nem k ómé
it iá znák végig commedia deli’ arte-módra 
az egész darabot, úgyhogy a néző 
k é n y t e l e  n velők kacagni s bele
menni leyvalószinűilenebb pojácáskodá- 
saikba is.

( N e m z e t i  S z í n h á z )  Kisfaludy 
Károly születésének 150. évfordulója al
kalmából felújította a Nemzeti Színház 
a magyar vígjáték megteremtőjének 
C s a l ó d á s o k  című bájos darabját, 
amelyet Galamb Sándor »modernizált 
igen sikerültén. Énekes vígjátékot for
mált belőle, a cselekményt kibővítette 
azzal, hogy Elemér gróf és Lina szerelmi 
perpatvarának fontosabb jelenetiái a 
színfalak mögül a színpadra hozta. Ele
ven, üde, bájos jelenetek peregnek a da-, 
rab során, a szövegbe Kisfaludy eredeti 
dalait szőtte bele az »adaptáló:. A fülbe
mászó muzsika Vincze Ottó tehetségét 
dicséri, a szép diszlelek vitéz Zsom
borig József munkái. A szereplők sok 
temperamentummal játszanak és vi
haros sikert aratnak a közönségnél. Kü
lönösen Leholay Árpád, Lánczy Mar
git, Lukács Margit és Gázon Gyula kap
nak megérdemelten sok nyiltszíni tapsol.

A havonta kétszer megjelenő 
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í r ó k  z s e b e

A REVOLVERES KÖLTŐ
Amikor az ecseri »világot jelentő deszkákon, mint a vendégszereplő szin- 

társiilat tagja megjelent, még nem tudtam, hogy költő- A szerepe csak annyi 
volt, hogy revolverrel a kezében végigment az első felvonásban a színen- A 
hőig}", akit üldözött, már a monsieur karjai között hevert s e pózban természe
tesen már nem lehetett gyanús a nagyobb nyomaték kedvéért revolvert maga 
elé szegező detektív előtt. Érthető, hiszen a darab Párisban, a Szajna partján 
játszódik. A költő-szinészen ócska gumiköpeny volt, feltört gallérral és feltört 
ujjal. Az előbbi azért, mert így inkább imponált a detektivnek, az utóbbi azért, 
mert a kabátot használtan vette s mint ilyent, természetesen nem rászabták:. 
A harmadik felvonásban aztán Párisból Magyarországra pottyan a detektív s 
a hölgyet, aki ezúttal nem hevert az első pádon ülő gyanútlan úr ölében, 
letartóztatja. A revolver megint ott van a kezében, rászegezi a hölgyre, akit 
el kell fognia s ebben a pózban ijesztő és ha szánalmas sovány figurája nem 
volna, imponálna is, így azonban egyelőre nem imponál a revolver dacára sem, 
s cseppet sem vagyunk a hölgy sorsa felől megijedve. Annál kevésbbé sem. 
mert a hölgy ijesztően nem tudja a szerepét, folyton a súgót nézi s minden 
egyes kimondott szónál büszkén néz maga körül, így sorsát megérdemli. Hódo
latot vár, pedig néhány hetes börtönbüntetést bátran megérdemelne.

Amikor a társulat felszedte sátorfáját, megjelent a költő, hóna alatt a vers- 
kóíeltel és bekopogtatott. Ezzel a kötettel jöttem búcsúzni — mondja s már 
nyújtja felém az ijesztő-ízléstelen borítékú kötetet. »Szállongó levelek« a köte* 
címe, valahol Kalocsán nyomták vagy Gyöngyösön, a nyomdaszámla bizonyjára 
még ma is rendezetlen. A nyomdász félévenkint elindít egy-egy felszólító levelet 
oda. ahol éppen szerepelni véli a színészt s e levél hónapok múlva »címzett 
ismeretlen« jelzéssel visszaérkezik a 'feladóhoz. — De nem muszáj a kötetet meg
enni, csak tessék engem valamivel segíteni, — mondja s már nyúl a kötetért, 
hogy visszavegye.

Boldogan s megkönnyebbülten adom vissza. Hirtelen a kezére nézek s abban 
a pillanatban látni vélem a revolvert, ugyanazt, amit a színpadon használt s 
ennek a revolvernek a csöve felém van irányítva, a májam vagy a szivem 
felé, élesre van töltve s a következő pillanatban nagy dörrenéssel elsül- A költő 
szánalmas volt ebben a pózban, ízléstelen kötetével, amely 80 vagy 1 0 0  rossz 
verset tartalmaz. Pillanatnyilag szerettem volna átadni a csendőröknek, hogy 
irgalmatlanul bezárják. A merénylők sorsát szánnám neki, vizsgálóbírói kihallgar 
tásókkal, az őrizetes cellába való visszavezetéssel a törvényszék épületében, val
latást s kegyetlen zárkabüntetést, kenyérrel s vízzel, valamint kemény fek
hellyel szigorítva.

Soha armyi költő nem volt ebben az országban, mint amennyi ma, a színész 
is megpróbálta a r,kn)eke'l s amikor nem kell a színpadon keresztülvonulnia revol
verrel a kezében, vagy a harmadik felvonásban elfognia a nőt, egymás mellé 
helyezi a rímeket, ihlik s mert pénze nincs, verseket költ. Mindez nem volna 
különösebb baj, ha a konkurrens költők közül nem találkoznánk újra meg újra 
Csokonai, Berzsenyi, Arany, Vörösmarty, Ady neveivel, ha nem lett volna ennek 
az országnak Petőfije s Tompa Lászlója s az újak közül Illyése, Mécse és 
Remenyikje. Megbomlott-e, hogy idétlen verseivel be akar tolakodni a könyv-
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táramba, helyet akar foglalni olyan költők közölt, mint aminő Paul Valér}. 
Jiri Wo Iker, Ady Endre.

Ive gyepen vagy — mondja a feleségem, aki e kéziratom első gépelt oldalát 
szórakozottan a kezébe vette és elolvasta. Minek bántod szegényt? Minek is? 
A költő nem bántott, elfogadta a 20 fillért, arait a leánnyal kiküldtem neki s 
odébbállt. Nem fogom őt látni sem a színpadon, sem a költészetben, gyűlöl
ködésem csakugyan hiábavaló és értelmetlen. De izgat a kép, ahogyan ott megy 
a színpadon, szórakozottan és rejtelmesen, kezében a forgópisztoly s keres 
valakit, akit a törvény nevében letartóztasson. Keres valakit, holott ő maga 
az, aki letartóztatásra szorul. A meghurcolt Ura merénylője ő, aki lejáratja a 
lírát a vidéken. Öreg nyugdíjasokat, középosztálybeli embereket, jószándékú ipa
rosokat s gazdagabb kisgazdákat tett örök időkre a lira ellenségévé.

Nagynevű elődje, Petőfi Sándor, az akkori Nemzeti Színházban kezdte s 
amikor Kecskeméten és Székesfehérvárott színpadra lépett, már. a legtekinté
lyesebb folyóiratok, köztük az Athenaeum, hozták költeményeit. Petőfi a szín
padon is érvényesülni akart s ha kiosztottak volna nyugtalan egyéniségének 
olyan szerepet, aminőt a szinész-költő »eljátszott«, hát régen odébb áll s fel 
sem lép többet. Költőnk vállalta ezt a szerepet, otthonosan s jól mozgott a 
»világot jelentő« deszkákon, a szobaháttérrel háta mögött, amely parkot volt 
köteles ebben a darabban reprezentálni. Petőfi Kecskeméten és Székesfehér
várott próbálta s amikor tovább vándorollak, nem fogta hóna alá a kötetét 
s nem állt a bezárt kapuk előtt óraszám. Petőfi a színészetben az életet kereste, 
nyugtalan lelkének a pálya csak állomás volt, stúdium, kenyér. S Petőfi lőré
ken}' testével, szükreszab'ott életével embertelen feladatot oldott meg. Művelt 
volt, nyelveket tudott. S ha ma elolvasom; a kötetét, hát annak a kornak md|aden 
hangulata felébred bennem, a kései utódban, látom a magyar életet, amely a 
múlt század közepe táján forrt, elringat egy csodálatos tiszta világbaji s amikor 
leteszem újra a kötetet, felmelegedett szívvel gondolok a költőre. Ady kötetét 
már nem olyan könnyű felemelni, az az érzésem, hogy a koporsó fedelét nyitom 
fel s a verssorokból döbbenetes igazságokat kiált rám a költő. De ez az üzenet 
elevenembe vág, igazságai oly közel állanak hozzám, hogy szinte ujjaimmal 
érzem, idegeimmel érzékelem őket.

Ha száz év múlva valakinek kezébe akad a revolveres színész kötete, vájjon 
tnegérez-e valamit ebből a zavaros korból? Akkor már nem áll ott a költő revol
verrel az olvasó háta mögött s az olvasó Ítéletét így mi sem befolyásolhatja- 
De hisszük, hogy a kötet önmagát pusztítja el a közeli évtizedekben, kötetek 
kidobják maguk közül, könyvtárak szemérmesen megtagadják s mire az idő 
malma előröl néhány évtizedet, a költő semmivé válik. De váljon is semmivé. 
Ila hiányzik belőle a költő köteles szemérme, pusztuljon a lira templomának 
lépcsőjéről is.

igen, a kisebbségi költészet hősi éveiben voltak, akik hónuk alá vették 
köteteiket s bekopogtattak az ijedt házak aj tain. De ennek a házalásnak kötelező 
ereje volt a kisebbségi kultúrmunka harcosai számára. Itt új hitet kellett ki
építeni, megzendíleni újra a lélek húrjait, letenni az ebédlőasztalokra a könyvet, 
amelyet egy kétségbeesett nemzedék kizárt országából. Ó, itt hősi halottak voltak, 
akik az első esztendők szelektálódása után hősi gesztussal eltűntek a térből 
és időből, eltűntek minden lelkiismeretfurdalás nélkül. Az ő hivatásuknak vége 
lett akkor, amikor egy hatalmas költői gárda szelektálódott, Mécs Lászlók. 
Győry Dezsők és Tamás Lajosok voltak már akkor, akik méltó felkészültség
gel zengték a lira örökké hangzó énekét. Senkinek sem jutott eszébe akkor még 
ott maradni, azon a helyen, ahová őket egy szellemi kényszer állította. Azaz 
Csányi Sándor nevű költő maradt, a losonci nyomdában nyomott két ormotlan
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kötele hét vármegyét kacagtatott m!e>g s még hét vármegyét : Íred ütött A szerző 
makacs volt tévedésében s kegyetlen. Amikor Magyarországon járt, a menekültet 
játszotta s hiszékeny embereket boldogított kötetével. Külföldön nemzeti hős volt, 
talán idegenlégionista, aki a vendéglátó ország csapataiban küzdött s vándor 
magyar író volt, aki bátorkodik kötetéi néhány líráért felajánlani. E revolveres 
költő karrierje a grafológia mezejére sodródott, Pozsonyban a Carlton-szálló 
pompás szobájában rendelt, titkárnőije volt s jól ment neki. ..

S ott a revolver a szerkesztőségnek beküldött versek között, láthatatlanul, 
minden szerkesztő érzi ezt s ha tehetetlen düh keseríti néha, a szerkesztői üze
netekben tesz epés megjegyzéseket a revolveres költőre A tehetségtelen költő 
eljárása ez, aki versének súlyát igyekszik meggyőzőbbé lenni erőszakosságával 
s ezzel a ténnyel máris bizalmatlanságot kelt maga iránt. A vers költő nélkül 
beszéljen, sok vers pedig reprezentálja a költőt- A költő mindenkor megélt 
revolver nélkül, a kor sietett a segítségére s rántotta ki őt a feledésből az emlé
kezés verőfényére. A költő várja ki ezt a pillanatot, ne siettessen olyan folyamatot, 
amely ezernyi szálból tevődik össze s amelyet természetfeletti erők oldanak meg. 
A revolver ne legyen sokáig a költő kezében, mert a kor is előveszi a revol
vert s agyonlövi idő előtt a költőt. Sőt olyan korra is emlékezünk, amely 
guillotinet használt, s vélt igazát földalatti börtönökkel kényszerítette renitensekre.

A költészet egyetlen igazsága pedig ez: mindenkor igazat írni, még akkor is, 
ha a siker nem fényesedik azonnal a költő árva feje felett. Igazat írni s tisztának 
Lenni. Ez pedig még ma is többet ér, mint egy tízlövetű Frommer'-pisztoly 
a költő kezében. Marék Antal

HALÁSZ GÁBOR: AZ ÉRTELEM 
KERESÉSE
(Irodalmi tanulmányok. A Franklin- 

rTúr.salai »Kultúra és Tudomány -soro
zatúban. 211 oldal). Könyvvel most lép 
először a nyilvánosság elé Halász Gábor, 
de neve már régóta komoly értéket 
jelent a.magyar kritikai irodalomban: 
irodalmi műveltségének mély alapozott
sága, szempontjainak emelkedettsége, a 
beleélés intenzitása s a tanulmányírónak 
facullé maiiressesTje: a szigorúan bon
coló önkritika már szinte egy évtizede 
felhívták a figyelmei erre a csöndes, 
lassan bontakozó, csak érett Írásaival 
a köz elébe lépő esszé-íróra. Kötete 
most is csupán néhány régebben meg
jelent tanulmányát menti át a folyóirat- 
éLet egynapos exisztenciájából a könyv
nek maradandóbb világába: de ez a gal- 
vánozó művelet (amely igen sok író 
tragédiájává lesz, mert sűrítve csak 
még élesebben mutatják ki az író belső 
sivárságát, egy-könyvű, egy-gondolatú 
voltát) Halász Gábornál határozott bei- 
lcrmen[-et jelent, mert valósággal lélek
tani kísérlet erejével hat. Vannak tudo
mányos filmek, amelyek Zeitraffer-iel- 
vétel gyorsulásával mulatják be pár perc 
alatt azt a hosszú hetekig vagy hónapo
kig tartó folyamatot, amely a virág

bimbóba-fakadásától a gyümölcsérésig 
vezet. Ilyen időhajszoló felvétel ez a 
könyv is egy írói lélek teljes kibon
takozásáról; ahogy előszavában ő maga 
mondja: könyve tanuságtétel arról, hogy 
a fiatalos dogmatizmus hogyan higgad 
meg idővel, hogyan hajlik át a merev
ségtől a hajlékonysághoz, s hogyan cse
réli át az eszmékkel való játékot az 
emberi titkokat fürkésző szenvedélyre. 
Csakugyan: a Ura haláláról vagy az 
újabb regényről írott, inkább általáno
sító, olimpusi tanulmányok felől mind
inkább átsiklik kutató lelke az írások 
mögött rejtőzködő egyszeri ember ér
zésvilágának elemzése felé, — akár Ka- 
zinczyt, akár Proustot, akár a közéletbe 
való lépését megelőző fiatal Széchenyit, 
akár pedig a fáradt Bessenyeit vegye is 
górcsöve alá. Mindenütt vannak eredeti 
meglátásai, váratlan megismerések előtt 
való megdöbbenései, a lélek mérhetetlen 
mélységei előtt való riadt visszahőkö- 
lései. Ha igaz, amit Halász Gábor mes
tere, Babits mondott egyszer, hogy a 
költő útja a saját leikébe beleié vezet, 
akkor Halász Gábor anélkül, hogy va
laha is egyetlen verssort leírt volna 
-  lírikus a javából, aki a maga tempe

ramentumán keresztül szűri meg a má
sok lelkének kalandjait.
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' A MAI PÉCS IRODALMI ÉLETE
Átszervezés előtt a Janus Pannonius irodalmi Társaság

Abból az alkalomból, hogy a Janus Pannonius Irodalmi Társaság alapos 
átszervezés alatt áll, amattól a szellemi élet felélénkülését reméljük városunkban, 
megkérdeztük a legszámottevőbb öt pécsi írót, milyennek látják ők az irodalom 
helyzetét Pécsett. !

Elsőnek Várkonyi Nándort, (A modern magyar irod. története, 1928. — El
mék, eszmék, 1937- stb.), a kiváló irodalomtudóst és Írót kérdeztük meg.

— Először is arra a kérdésre kérnék választ tanár úr: van-e Pécsett tevé
keny irodalmi élet?

— Disztingváljunk, kérem. Van szellemi élet és van irodalmi élet. Ez a kettő 
igen nagy területeken egybefolyik s ezért talán nem merészség az az állítás, 
hogy Pécsett a múlthoz viszonyítva, csakugyan eléggé tevékeny irodalmi életről 
beszélhetünk. Főként azért, mert megvan a hivatalos s az egész ország előtt 
ismeretes kerete a Janus Pannonius Társaságban. Ez a társaság nemcsak a pécsi, 
hanem a dunántúli íróknak is alkalmat ád arra, hogy résztvegyenek az őket 
érdeklő irodalmi ügyekben; de másfelől a főváros és az ország ismert irójjt is 
állandóan vendégszerepelteti a társaság s így termékeny kapcsolatban van az 
egész magyar szellemi élettel.

— Szép és érdekes program.
— Ezt a programot a Társaság néhai elnöke, Surányi Miklós hajtotta végre 

nagy lelkesedéssel és agilitással. De épp a Társaság nagy életképességét bizonyítja, 
hogy a veszteség, amely Surányinak és alelnökének, Tolnai Vilmosnak halálával 
érte, a Társaság életében hanyatlást nem hozott magával. Épp legutóbb, novem
berben történt döntés arról, hog\ 7 a Társaság működése kiszélesíttessék aka
démiai jellegűvé.

— Az irodalmi élet egyéb keretei? folyóiratok...?
— Ami a nem-»hivatalos« irodalmi életet illeti, Pécsnek a nagyközönség 

érdeklődését kiszolgáló szépirodalmi folyóirata, sem másféle irodalmi tömörülése 
nincs. Del itt jelent meg hosszú időn át egyetlen szellemtudományi folyóiratunk, 
a Minerva, ez azonban szerkesztőjének, Thienemann Tivadarnak eltávozásával el
vesztette a közvetlen kapcsolatot Péccsel. Az egyetem másik folyóirata, a Pan
nónia (szerk. Kollay-Kastner Jenő) főkép humanisztikus kutatások szolgálatár 
ban áll; elsősorban magyar vonatkozású anyagnak ád teret, s munkatársai és szín
vonala révén országos nyilvánosságot jelentő orgánum. A harmadik folyóirat, ame
lyet szintén egyetemi tanárok szerkesztenék, a Műhely (Herényi Károly és Koszó 
János) eleven és érzékeny tájékozottsággal tart állandó szemlét az egész európai 
szellemtudományi élet eseményeiről. Mindez előkelő és magas nívójú szellemi 
életet képvisel, die — tudományt és nem közértelemben vett irodalmat, azaz 
szépliteraturát. Ez utóbbit csak szépirodalmi folyóirat adhatná meg, ilyen azon
ban Pécsett még nincs. Történt már számtalan próbálkozás, de ezek mind a 
vidéki lapocskák sorsára jutottak.

— Miért nem sikerültek ezek a kísérletek?
— Ha végignézzük ezeket a kísérleteket, bátran állíthatjuk, hogy nem a tarta

lomban, nem a színvonalban volt a hiba: Pécs s a Dunántúl írógárdája bízvást 
el tudna látni egy u- n. »fővárosi« méretű és nívójú folyóiratot, hiszen a számba 
jövő írók de facto majdnem mind az országos fonodátokban is szerepelnek. A 
hiba csak ott lehet, hogy az irodalom eltartója, a közönség, egyszerűen telítve 
van. S az a körülmény, hogy a pécsi írók nagy lapjainknál szóhoz jutnak, helyet
tesíti egy speciális pécsi folyóirat lényeges szerepét: a pécsi írók így közvetve 
eljutnak szükebb pátriájuk olvasóközön síégéhez is. Nyilvánvaló, ha a fővárosi
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sajtótermékek nem juthatnának el Pécsre, mintahogy, nem juthatnak el Kolozs
várra vagy; Pozsonyba, azonnal megindulnia a Dunántúl is olyan önálló irodalmi 
élet, mint a Felvidéken és Erdélyben.

— Mi igaz abból a vádból, hogy vidéken a kezdő író vagy agyáltalában 
nem, vagy csak nagynehezen érvényesülhet?

— A jó közlekedés, az élénk szellemi élet és a tehetségek előtt nyitvaállö 
megjelenési lehetőségek többé-kevésbé eltemették azt a kort, amikor a »vidéken 
-elkallódó«, a »kicsinyes, nyomott levegőben elfulLadó« tehetségekről beszéltek. 
Nyilvánvaló, hogy vidékén a megjelenés technikai akadályai erősebben érezhetők 
s hiányzik az írókkal, művészekkel való szélesebb érintkezés ösztönző hatása, 
de ez nem lehet tragikus, tálján mégcsak döntő sem. Akinek szűk Macedónia, re
pülőgépen háromnegyed óra alatt Pesten lehet.

— Szabad' talán most egy személyes kérdést: mik az irodalmi tervei?
— 1 hogy erre a kérdésre feleljek: látja a magam példájával is igazolhatom 

az elébbi állításaimat. Tíz éve, hogy elkerültem Pestről s azóta megszakítás nélkül 
kisérem figyelemmel az egyetemes irodalmi életet. Folyóirat és könyv a világ 
mindén részéből eljut Pécsre is. Ami a magyar irodalmat illeti, tíz éves tanul
mányaim eredményét szeretném a .1 lodern magyar irodalom címen 1928-ban 
megjelent könyvem második kiadásában leszűrni. Egy összefoglaló munkám a 
Világirodalomról megjelenés előtt áll. Nagyon vonz a legrégibb irodalmak tör
ténete is; ebből a körből talán sikerül közreadnom Weöres Sándor barátommal 
közösen készített Gilgaines-fordításunkat.

Utána Lovász Pált, (Tisza mentén, 1922) a finom, csiszolt versek költőjét, 
mint a .lanus Pannonius Társaság titkárát kértük fel nyilatkozattételre.

— Az írók az Erzsébet-Tudömányegyetem tanáraival 1931-ben alakították 
niieg a Janus Pannonius Társaságot. Klebelsberg Kunó grófnak, a Társaság tiszteleti 
elnökének elgondolása szerint a Társaságnak akadémiai jelleget kell felvennie, az 
irodalmi túlsúly kidombörításáVal. Klebelsberg grófnak, aid a Társaságot nemcsak 
erkölcsiekben, hanem anyagiakban is támogatta, elgondolását akarja most a 
Társaság megvalósítani, amikor akadémiává alakul át.

— Miben áll ez az átalakulás tulajdonképpen?
Eddig pusztán szépírók voltak a Társaság tagjai és az egyetem tanárai 

közül azok, akiknek tudományága a szépirodalommal kapcsolatos volt. Az át
alakulással most a Társaságban az egyetem más tudományágat művelő tanárai 
is helyei foglalhatnak; a Társaság osztályokra tagozódik és irodalmi osztálya 
mellett lesz jogi és társadalomtudományi, valamint természettudományi osztálya 
is. Ezzel lehetővé válik, hogy a Társaságban Pécs-város és a Dunántúl szellemi, 
életének legkiválóbb jai helyetfoglaljanak.

— Mik lennének a legközelebbi tervek?
,—■ A Társaság, az irodalmi és felolvasó üléseken kívül, most megindítja 

Könyvtárát, amelyben, a felolvasásokon elhangzott előadásokat, továbbá tagjainak 
műveit fogja kiadni. Ezenkívül tervbevette egy szépirodalmi folyóirat létesítését 
is, ez azonban mégcsak terv. A Társaságnak nem állanak elegendő anyagi eszközök 
a rendelkezésére. é

— Jelenleg ki a Társaság elnöke?
— Surányj Miklós halála óta az elnöki teendőket irodalombarát és művész- 

lelkű társelnöke: F is c h e r  Béla alispán látja el. Hivatalos elnökválasztás a legkö
zelebbi jövőben lesz

Kocsis László (Szent Ferenc miséje, Aranyampolna, Két külön világ, Min
dennapi kenyerünk, sth), a Dunántúl hírneves papköltője ezeket mondja:

—- Én nem tartom kielégítőnek az irodalom helyzetét Pécsett- Jó, hiszen van 
irodalmi élet, van. De ez valahogy mindig az írók magánügye marad s a nagy- 
közönség távol tartja magát tőle. Ezt kifogásolom én. Van Pécsett kultúra, dé nincs
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az az irodalmi levegő, ami kellene s ami abban állana, -hogy szélesebb rétegek' 
is érdeklődjenek az irodalmi ügyiek (iránt.

— A széles rétegek számára az irodalom luxus, amit nem engedhetnek meg
m ágiiknak. ,

— Ügyi van. Dg én nem is a [közönségét hibáztatom. A közönség nincs ránevelve 
az irodalmi alkotások megbecsülésére. Sosem volt itt valamiféle irodalmi élet, 
néni volt soha pl. Pécsnek komolyan számbavebető irodalmi folyóirata. Mert 
habár igaz, hogy a neves írók és költők egész sora élt Pécsett; Falud! Ferenjc,* 
Virág Benedek, Várady Antal, Garai János, Surányi Miklós... viszont ezek külsői 
okoknál fogva sohasem tudtak itt meggyökeresedni és így a »nagy« irodalom 
levegőjét, meghonosítani. De a »civilek« részéről is történtek itt nagy mulasz
tások: gondoskodni kellett volna pl. arról, hogy Pécs nagy irodalmi múltja 
és sok hagyománya ne lehessen oly könnyen a feledésé. Nagy íróink emlékét meg 
kellett volna örökíteni s valahogy jtelenvalóvá tenni a mai ember számára.

— Ügy tudom, uccákat neveztek el róluk.
— Igen, de ezit is csak néhányról s mi az? Bizonyos vagyok benne, hogy a' 

sók száz ember közül, aki naponta jár a Garai-uccában, talán egyetlen egy sein 
tudja, mért hjivják ezt az uccát épp így. Kézzelfoghatóbban kellene csinálni: 
emléktáblákkal megjelölni egy-egy lhiáz falát, ahol valamelyik széplelkű költőnk 
lakott Vagy ,pl. milyen szép volna az is, ha most, a város parkosításánál, arra 
is gondoltak volna, hogy egy-egy szépen sikerült grupp közepére vagy egy óriás 
kaktusz elé odavették volna valamelyik nagy költőnk vagy művészünk mellszobrát 
Is. S "ha még hozzá ezek a szobrok eozinból volnának készítve — hisz itt van 
ez ia m,i híres-neves Zso 1 nay-gyárun k — oly specialitása lenne ez Pécsnek, hogy 
párját ritkítaná. Ezt kellene csinálni. Úgy, hogy bármerre menne az ember, vagy 
egy ízlésesen készített emléktábla, vagy egy névvel ellátott mellszobor emlékeztetné 
mindenütt a inait élő nagyságaira jés hagyományaira. E tekintetben sokat remélek 
a Janus Pannonius Társaságtól, amely talán meg tudja teremteni a nagyközönség 
belevonásával az erre szükséges alapot is.

A Dunántúl kiváló prózaírója, Sásdi Sándor, (Nyolc hold föld, Egy nyár 
története, Szívre1 hulló kő, ősz felé, stb.) kérdésünkre ezt meséli el:

— Vagy űíz évvel ezelőtt egyik barátommal együtt elhatároztuk, hogy fel
lendítjük« Pécs irodalmi életét. Uj írások címen havi folyóiratot indítottunk, 
amelyben elsősorban} a vidéki írókat juttattuk szóhoz. Sajátmagunk szedtük össze 
a ‘hirdetéseket; annyit, hogy fedezte a nyomdaszámlát. Összesen három szám 
jelent meg belőle. A kereskedők olyan kedvesek voltak, hogy bőven adták a hir
detést, csak éppen a publikum nem volt kivjáncsi az Üj írásokra. Annyi fogyott 
csak, amennyit támpéldányonként kiosztottunk igen tisztelt hirdető-feleink között. 
Nem tehetek róla, ez jut mindig eszembe, amikor Pécs irodalmi életéről meg
kérdeznek.

'Weöres Sándor (Hideg van, A kő és az ember) pedig, két ízben a Bajuni.- 
garten-díj nyertese, így nyilatkozott Pécs irodalmi életéről:

— A pécsi irodalmi életben én nem veszek aktív részt, de ismerem az itteni 
irodalmárokat s egyik-másikkal össze is szoktam jönni. Nem régen Kocsis 
Lászlónál voltam és ő említette nekem, hogy nem érti és fájlalja, hogy 
ez a baranyai föld mért nem tud hasonló jelentőségű és mennyiségű 
irodalmi tehetséget kitermelni, mint a többi vidéki város: Szeged. Debrecen. 
Szombathely... Ezzel kapcsolatban megállapíthatom, hogy Pécsnek mégis van 
sajátos kultúrája, amit részben az egyetem jelent. Talán nem nagy igényű ez a 
kultúra, de egészen sajátos, szemben Pestnek a mindennapi élethez simuló kul
túrájával. A Pesten kialakult dinamikus jellegű kultúrával szemben a pécsi bizonyos 
statikát jeleni. Az itteni társadalmi életnek van valami jellegzetes és sajátságos 
árnyalata, amit mindenki megérez, aki hosszabb idő óta tartózkodik Pécsett: valami
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zárt, patrieiusi légkör. Ebből és más elemekből tevődik össze itt egy meglehetősen 
mozgásmentes, állandóság-jellegű szellemi élet.

— Mostanában min dolgozol?
— Várkonyi Nándorral együtt dolgozunk asszir-babiloni szövegek magyarra 

■fordításán.
. — Hogyan, le érted azt a nyelvet?

— Nem, a nyelvet egyikünk sem érti, hanem bilinguis szövegekkel dolgozunk, 
-ahol az egyik hasáb az eredeti akkád nyelv, a mellette lévő hasáb pedig ennek 
német vagy francia fordítása.

— Mégis, miféle szövegek ezek? Mondj valamit róluk.
— A szövegek ékírással vannak írva, agyagtáblákra, mind töredékesek, de 

töredékes voltuk mellett is szépek és érdekesek. Korukról fogalmat alkothatsz 
magadnak, ha azt mondom, hogy több mint kétszer annyi idősek, mint a Homérosz 
é]M)szai.

— Csekélység. És miről mesélnek ezek a régi írások?
— Örök emberi dolgokról. Vannak köztük himnuszok, eposzok, szerelmi 

dalok, más táblákon annak a kornak és népnek a törvényei, ismét másokén a 
mindennapi életnek akárhány dokumentuma maradt fenn: szerződések, üzleti 
levelek, stb.

— No az ilyen távoli dolgok kutatásához csendes munkára van szükség. 
Erre azt hiszem van mód Pécsett bőven?

— Igen. Lehet, hogy a mozgékonyabb szellemiségű íróemberek, minthogy ér
deklődésük közel áll a mindennapi élethez, Pesten találják meg a megfelelő talajt; 
ezzel szembeni a magamfajta, akit a mozgás helyett inkább az állandóság érdekel, 
— az elomlóban is az, ami tartós, — nem is kívánhat magának jobb tanyát, miint 
Pécs.

íme Pécs irodalmi élete legjelentékenyebb írói nyilatkozatainak tükrében- 
A megszólaltatott írók sora nem teljes: vannak más írók is, akik számítanak 
vagy számítani fognak a legközelebbi jövőben. De ezeken kívül is nagy sajnálattal 
érezzük hiányát Dénes Gizella, a kitűnő nevű pécsi írónő nyilatkozatának, aki 
távol a város zajától, mecsekjánosi magányában dolgozik s így őt megkérdezni, 
már nemi volt módunkban; s ugyancsak hiányoljuk a fiatal, tehetséges költőnek, 
Zsikő Gyulának véleményét, áld nem akart beszélni, mert szerénytelenségnek érezte, 
hogy nyilatkozzék a megszólaltatott neves férfiak sorában. Mégis közöltük van az ő 

'  helye, ezé a kulturált, izig-vérjg íróemberé, akinek képességeit »Szavak, szavak', 
szép szavak« és épp most megjelenő »Vágy, munka, élet« c- verskötetei és szám
talan cikk, tanulmány, elbeszélés jelzi. Hozzátartozik ő a pécsi irodalom arcula
tához; éppúgy, mint Bertalan Kornélia, a sajátságos atmoszférájú, költői finom
ságú s amellett realisztikus regények írója.

Mérlegre téve az írók nyilatkozatait úgy találjuk, hogy a mai Pécs irodalmi 
élete nein rendelkezik azon a gazdaságon és mozgalmasságon, amit ilyen nagv- 
multú, nagykultúrájú várostól várni lehetne. Itt nem dúlnak a világszerte uralkodó 
politikai, nemzeti és társadalmi viharok, úgyhogy semmiféle irányok, meggyőződé
sek nem érzik a szükségét az irodalmi harcnak s így nem is támogatják. Ez a város 
sokkal inkább alkalmasnak látszik egy bizonyos fajta humanizmus, a politika
mentes tiszta kultúra képviseletére, amelynek egyszer talán mégis el jön majd 
az ideje. A humanisták szelíd tollának per,cégesét egyelőre százszorosán elnyomja 
az ágyúgyárak gépeinek zakatolása.

Pécs ma második helyre szorult olyan városok mögött, mint Szeged vagy. 
Debrecen, amelyeknek nacionalista, népi kultúrája ma jobban kell a hazának. 
Középút ma már tulajdonképpen nincs is. S így a mérsékelt szellemű, humanista 
kultúrájú Pécs nem szerepelhet az élvonalon. Wawruch Gábor
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LONDONI LEVÉL
Franciaországon kívül talán sehol sincs olyan súlya és tekintélye a PEN- 

klubnak, mint Angliában, ami érthető is, hiszen itt alapították. Havonkint ren
dezett vacsorái a hires Pagani-éti eremben az angol irodalom szinejavát gyűjtik 
össze. Decemberben Michel St. De n i s ,  a franciaszármazású londoni rendező 
volt a »Guest of Honour«. St. Denis »Macbeth«-pr odúk dójával keltette föl a 
figyelmet; Shakespeare legproblematikusabb darabjához a számára idegen anya
nyelvű angol színészeken keresztül is ez a francia mozgékony fiatalember 
férkőzött legközelebb az utolsó néhány évtizedben.

A januáriusi vacsora kevésbbé ünnepi formák közt folyt le, viszont jóval 
érdekesebb volt. Anglia írói szembenéztek a fehér asztal mellett azzal a probléma- 
sorral, amelyet a könyvkiadás és könyveladás új formái jelentenek számukra. 
Anglia ugyanis most, az utolsó hónapokban fedezte föl az o l c s ó  könyvet. 
Eddig is volt néhány sorozat, amely azonban a legalacsonyabb rétegnek szólt 
és a jó polgári osztályt nem érte el. Mindezt megváltoztatta egy fiatalember, 
amikor megindította a P e n g u i n  B o o k s  sorozatát. Angliában rengeteg a 
Woolworth-árúház, ahol minden hat pennybe vagy egy shillingbe kerül. Allen 
L a n e  ezekbe az árúházakba bevitte a k ö n y v e t , — hat pennyért adott teljes, 
rövidítés nélküli regényt, eleinte csak másformában már megjelent müveket, 
később teljesen új könyveket. Ma már P e l i c a n  néven második sorozata is 
van; átlagban 60.000 példányt ad el egy-egy számból, de némelyik eléri a 
300.000-et. Pedig ezek óriási számok Angliában, ahol a legnagyobb, szédületes 
regénysiker 60.000—100.000 példány körül mozog.. A »Penguin Shakespeare«, 
amelynek kiadása most folyik, valósáigos forradalmat okozott.

Ugyanakkor a kölcsönkönyvtárak és a különböző könyvklubbok kérdése is 
égetővé vált. Anglia népe általában nem vásárol könyvet, csak kölcsönvesz. A 
szigetországban 3000 l e n d i n g  l i b r a r y  működik, nemszámítva a kisebb, 
nyilván nem tartott újságárús bódékat, ahol szintén lehet könyvet kölcsön kapni. 
Rettentő konkurrencia ez a könyvkereskedőnek, de ugyanakkor valóságos iro
dalmi cenzúra. Mert az angol kiadó nem szívesen mond le arról a sanszról, 
hogy egy-egy könyvéből 1000—1500 példányt átvegyenek a kölcsönkönyvtárak, 
amelyek egyetemes intézmények lévén, erősen konszervatívak. Ilyenformán a 
merészebb témájú vagy hangú könyv — különösen, ha ismeretlen, kezdő ember 
írja — már eleve hátránnyal indul a kiadóknál. A különböző könyvklubbok 
terén pedig valóságos káosz tombol. Van baloldali könyvklub (a kiváló Victor 
G o l l a n c z  csinálja), van jobboldali, és van a centrumnak is. Külön könyv- 
baráti egyesülete van a katolikusoknak, a zsidóknak, a wesleyállasoknak és egyéb 
szektáknak. Van olyan könyvkereskedés, ahol az ember egy shillinget lefizet, 
a legújabb könyvet hazaviszi s aztán ha kiolvasta és vigyázott rá, visszaveszik 
s megint lefizethet egy shillinget a legújabb regényért vagy tudományos mun~ 
káért. Könyvet egyre kevesebben v á s á r o l n a k , ami részben az angol könyv
kereskedő hibája: egy-két kivételtől eltekintve nem sokat tesznek, hogy a vevő 
bejöjjön boltjukba.

Ezekről s hasonló problémákról folyt a vita a PEN-klub vacsoráján, amely
nek díszvendége Z e i t l i n  dr., a német PEN-klub egyik alapítója volt. A feb- 
ruáriusi vacsorán ismét német ember a díszvendég, Dr. Karl F e d e r  n, aki
Daniéról, Mazarinről, Richelieuről írt nagy könyveket s ma Dániában él.

*
A kiadók körül átmenetileg csend van; a tavaszi újdonságok csak néhány 

hét múlva jelennek meg. Az első szenzáció, amelyből megjelenés előtt 10.000 
példány fogyott el, egy Dave M a r l o w e  nevű — pincér önéletrajza. »Co*
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mi ng ,  sir!« a címe, Harrapék adták ki s mindenesetre újszerű propagandát 
csináltak neki, amikor rövid híradó-filmet készítettek, amely a M a r c h  of  
T i m e című filmsorozatban fut. Marlowe friss, vidám, érdekes könyvet írt, 
amely a pincér, a kiszolgáló szempontjából mutatja be a jobbmódú emberi
séget. Marlowe a könyv sikerének ellenére is megmaradt állásában.

A második szenzáció N o g a l e s  spanyol újságíró könyve a »H e r o e s  a n d  
Be as t s «  (Hősök és állatok), amely kilenc kisregényből áll. Nogales egyfor
mán megundorodott a spanyol bal- és jobboldaltól s elmenekült hazájából, de 
csak néhány héttel ezelőtt. Novellái megdöbbentő, éles fénnyel világítanak 
rá az örök igazságra: minden háború aljasság, de a polgárháború sátáni gya
lázat A hatalmas, anarchista kovács; az öreg, szadista márki; a fiatal szőke 
lány, aki az ostromolt Madridban Francóék kéme — csupa olyan alak, aki 
megdöbbentő valóság. A könyv előbb folytatásokban jelent meg az E v e n i n g  
S t a n d a r d  hasábjain, spanyol művész illusztrációival.

Két világhírű szerző viszont csalódást okozott olvasóinak. H. G. We l l s  
úgylátszik végképp elbúcsúzott a hosszú regénytől. Filmszcenáriumain kívül 
főként hosszú novellákat ír. A legutolsónak y>T h e B r o t h e r s « a címe és 
szintén a spanyol polgárháborúval foglalkozik, amely különben is nagyon 
izgatja az angol író és olvasó fantáziáját. A véres káoszban kerül össze két 
ember s kiderül, hogy jobb és baloldal között nincs olyan különbség, ha a vég
letek találkoznak. Nem nagyjelentőségű írás, amint a »C r o q u e t  P l a y e r « 
és a »S t a r  B e g o t t  e n« sem az, amelyek múlt év őszén jelentek meg. S o m e r- 
s e t  M a u g h a m  viszont önéletrajz-félét adott ki, amely nagy felháborodást 
keltett a kritikusok körében. Valóban: cinikusabb, hányav étibb, kiábrándul- 
tabb könyv kevés íródott. A színház halálharangját kongatja és a film dicső
ségét zengi; ami pedig az embereket és az emberiséget illeti, hite és reménye 
nincs már semmiben. Mindez bizonyára jogosult álláspont, ha az ember néhány 
százezer font boldog birtokosa, — de Maugham könyvének hangja és tartalma 
egyaránt kegyetlen, csaknem embertelen. Közönségsikere szintén nincs a könyvnek.

D r. Cr on i n ,  akinek C i t a d e  l-je olyan nagy botrányt kavart föl angol 
orvosi körökben, Amerikából tért vissza és hosszú cikksorozatban számol be 
erről az úgylátszik még mindig fölfedezetlen világrészről. (Minden európai 
író felfedezi. Az utolsó évtizedben csak a két orosí humorista, 11 f és P e t r o v  
tudott igazán újat mondani a U. S. A.-ról.) Amerikábari van J. B. P r i e s t l e y  
is, akinek egyszerre három darabja futott még nemrég Londonban s aki most 
amerikai előadásukat készíti elő. Néw-Mexicóban, a sivatag határán pihen Al- 
dou? H u x l e y ,  akinek »E n d s  a n d  Me a n s « című ragyogó essagkötele hit
vallás a pacifizmus mellett

Nagy divatja van a magyartárgyú vagy Magyarországon játszódó regények
nek. Val C i e l g u d  és Holt M ar vei ,  a két rádióigazgató. »D e a t h  in B u d a 
pes t « című detektivhistóriáján kívül hamarjában három készülő ilyen műről 
tudok. Az elsőt John B r o p h y ,  egyik legigazibb barátunk írta, »A Gh o s t  
a n d  a H e a r t « (Egy kisértet és egy szív) a címe, s úgynevezett »nagy« 
regény. A második Mrs. Dennis W h e a t l e y ,  Eve Chaucer könyve, »T h e  
Gi r l  Wh o  Wasn' t  C l a u d i a « (A leány, aki nem volt Claudia) könnyed, 
erősen romantikus, de Budapest szépségeit melegen méltató lektűr. A harmadik 
a kedves, finom Renée S h a n n üde regénye, amely négyes ikrekről és a Szent 
Gellért-hullámfürdőről szól. Igazán nem panaszkodhatunk, hogy hazánk nem 
népszerű az angol irodalomban. A magyar írók angliai elhelyezése már sokkal 
nehezebb probléma: az angol nem szereti a fordított könyvett s a magas fordítói 
honoráriumok viszatartják a kiadói is. De erről majd legközelebb.

Tábori Pál dr.
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A KON /
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E Z E K R Ő L  
E5!S"-fi VEKRŐL

NEK...
VERSEK

HARS LÁSZLÓ: KERESS EGY MÁSIK
CSILLAGOT
Bevezető versében — érdemtelenül — 

rossz költőnek mondja magát és előre 
jelzi, hogy nem számít a kritika elis
merésére. Megrendítő ez a bevezető val
lomás, amelyben niegvallja, hogyan küzd 
a verssel, az anyaggal és hogyan marad 
— érzése szerint — alul ebben a küz
delemben. Ám mégsem hallgat el, mert 
kötelességének érzi, hogy versben is szót 
emeljen a ma bűnei ellen, mert a rossz 
költő »bár tudja, hogy ezért bűnhődni 
log, s a Pamassuson sohasem üdvözöl, 
mégis kimondja, mit elhallgatott a köl
tőtárs, ki tornyos csúcson ül, kihez se 
baj, se zaj fel nem hatolt, s nem lát már 
semmit önmagán kívül«. Finom tehetség 
ez a szerény költő. A kötet sok szép 
verse közül kiválik a »Töpreng a táj«, 
a »Nyár« és megkapó az egészséges 
akasztófahumorral megírt »Kávéházi vi
rág és a »Születésnapi köszöntő .

SZÁLAI IMRE: ELHAGYOTT JÁSZOL
(A Vajda János Társaság kiadása. 

200 oldal.) Elmélyült, finomhangú író 
Szalai Imre, aki ebben a novellásköteté- 
ben széles skálájú írásművészetéről tesz 
bizonyságot. Három történeti elbeszé
lése közül az első Petőfi kortársának, 
Bozzai Pál honvédköltőnek az alakját 
ássa ki a méltánytalan feledésből, a 
másodikban igen érdekesen és megkapó 
formában érzékelteti Livingstone és 
Stanley találkozásának jelentőségét; a 
két ellentétes lélek profilját igen fino
man rajzolja. A .harmadik érdekes fel
fogásban mutatja Judás szerepét. A tör
téneti novellákat a mai életből vett el
beszélések követik Többnyire nyo

masztó atmoszférájú történetek, ame
lyeknek hősei erősen elütnek a normális 
szabású embertől. Érdekes, hogy az író 
fantáziája: ha a múltba néz, a har
móniát látja, — míg a jelenben a dúlt, 
a bizar, sőt, gyakran a grand-guignol-ig 
menő borzalom köti le érdeklődését. 
VÖRÖSMARTY, MIHÁLY: CSONGOR

UND TÜNDE
(Übertragung von Jenő Mohácsi. 

Vájná György dr. és Társa kiadása. 175 
oldal). Ha Mohácsi Jenőnek Madách- 
fordítása, amely méltán aratott a német
nyelvű rádiókban és színpadokon nem
zetközi komoly sikereket, főként a mű 
bölcseleti mélységeinek átültetésével je
lentett a fordító számára nagy, de iga
zán mesterien megoldott, nehézségeket, 
ezúttal Vörösmarty lírájának selyem- 
puhaságú — a Szentivánéji álom hab
könnyű ritmusaira emlékeztető — ver
seinek egyértékű fordítása az, ami Mo
hácsi költői tehetségét mutatja be kli
maxán. Lehet, hogy szentségtörésnek 
számít: de Jelagadhatlan, hogy a magyar 
eredetinek mégiscsak százesztendős nyel
vezete itt-olt idegenszerűen hat a mai 
olvasóra; ezzel szemben az új fordítás, 
ha mégúgy megőrzi is Vörösmarty dik- 
ciójának minden fleur-jét, a dolog ter
mészetéből folyóan mégis maibbnak hal, 
a mai ember füle könnyebben zeng 
együtt a mai szavakkal. Mohácsinak a 
fordítás elébe küldött bevezetése pedig 
tömören világítja meg az idegen szá
mára Vörösmarty e művének jelentősé
gét.
ZSIKÓ GYULA: VÁGY, MUNKA, ÉLET

(Versek. Nemzedékek kiadása, 1937.) 
Zsikó Gyula új versei egy teljesen kész, 
érett költői lelket revelálnak. Csakúgy 
megvan l>enne az igazi költő örök benső 
nyugtalansága, forrongása, mint heiyen-
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kint a bölcsesség fokát elérő szemlélet 
nyugodt realizmusa. Ez a realizmus 
azonban csak formájában nyugodt, szán
dékában egy fogékony léleknek az élet 
elesettjeivel való együttérzéséből és fel
háborodásából fakad. E tekintetben leg
jobb a Proletárok c. ciklus, amely 
helyenkint gorKíji magasságokat ér el. 
Pompás a kötet címverse is. De ezeken 
kívül is olyan költemények egész sorát 
találjuk a kötetben, amelyek gondolataik 
mélységével, a kifejezés precíz voltával, 
a rajzolás abszolút ivalilásával arra hi
vatottak, hogy helyetfoglaljanak a ma
gyar iroualom komoly értékei között 
Szerelmi lírát találunk legkevesebbet a 
kötetben, pedig ezen a húron is igen 
finom hangokat talál a költő.

MAGYAR SZÉPPRÓZA
BIBÓ LAJOS: ANNA TEKINTETES Üli

(Franklin Társulat kiadása. 214- oldal.) 
A föld regénye ez tulajdonképpen, a 
földé, amelyért izgalmas harc folyik, 
amelyért áldozatokat hoznak, amellyel 
küzdenek és amelyen végül diadalmas- 
kodnak, amikor törhetetlen akarással, 
emberfeletti munkával — minden elemi 
csapás ellenére is — arra kényszerítik, 
hogy teremjen. A városi fiatalasszony, 
Anna, elvált férjétől 300 holdas bir
tokot örököl, azzal a kikötéssel, hogy 
maga tartozik a gazdaságot vezetni. A 
regény története azt mutatja meg, ho
gyan törik bele a dáma ebbe a mun
kába, milyen nehézségekkel kell meg
küzdenie, hogy kivédje a kisváros la
kóinak iránta való rosszakaratát és ho
gyan találja meg végül a párját a szőnie 
szédos birtokosban. Két gőgös lélek 
vívódását látjuk és végignézzük a kis
városi figurák remekbekészült portréi
nak galériáját.

HARSÁNYI ZSOLT: JÓKEDVŰ KÖNYV
(Singer és Wolfner-kiadás. 256 oldal.) 

Két hét alatt elfogyott az első kiadása 
fennek a könyvnek. Nem is csoda. Mert 
azt adja, amire a mai világban a leg
nagyobb lelki szüksége van az ember
nek derűt, édes vidámságot. Mintha 
néhai jó Mikszáth Kálmán mesélő 
hangja elevenednék meg újra, úgy hat
nak ezek az aranyosnál-aranyosabb 
anekdoták. A régi, kedves békevilág fi
nom humora szólal meg bennük és 
ennek az »aranykor -nak figuráival ta

lálkozunk a történetek jórészében. Húr 
sányi Zsolt, a történelmi nagyregények 
kitűnő írója új oldaláról mutatkozik 
be itt: humorát, jókedvét csillogtatja 
megvesztegető kedvességgel.

JANKÓVICS MARCELL: KIKÖTÖK
(Franklin-Társulat kiadása. 225 oldal.) 

Tengeri utak élményeit meséli el a 
kitűnő író, a felvidéki magyar irodalom 
vezére, ebben a finom írásában. Egy 
rendkívüli kultúrájú connoisseur pom
pás meglátásai, színes leírásai és az 
írónak az a sajátos látáskészscge, amely 
a dolgok mögé tud nézni, adják az uti- 
napló különös értékét. Athén, Isztam
bul, Odessza, Patlnnos, Santorin, Rho
dos, Damascus, Korfu, Malta, Amalfi, 
Tunis, Alger, Malaga, Taormina és Tan
ger festői tájait érzékelteti színes erő
vel és a tájon belül az embert, aki 
míndenekfelett érdekli az írót. Utitársai 
és a kikötővárosokban szerzett futó is
merősei köréből a legérdekesebb port
rék képtárát vonultatja fel előttünk. 
Pazar bőkezűséggel szórja dús anyagát, 
mert hisz’ majd mindegyik figura köré 
egészen külön regényt írhatott volna, 
annyira lenyűgözően érdekes mindegyi
kőjük.

NÉMETH LÁSZLÓ: KOCSIK SZEPTEM
BERBEN
(Franklin-Társulat kiadása. 227 oldal.)
A mélyen átérzell élmény ereje duz

zad ebben a csodálatos finom, művészi 
írásban, amely egy falusi kisfiúnak a 
tanulás lehetőségeiért folytatott harcát 
meséli el. A kis Jó Péter módos falusi 
gazda fia. Rokonsága már az uriosz- 
tály felé kapaszkodik, de az ő apja tu
datosan marad meg »okos« parasztnak, 
öntudatos kisgazdának. Módja felől is
koláztathatná a fiát, de szándékosan 
nem akar belőle urat nevelni, mert azt 
tartja, hogy a parasztból lett úr fél
ember és meggyőződése, hogy többel 
jelent az értelmes paraszt — úgy a 
maga, mint a falu számára —, mint az 
úrrá erőlködött, idegen talajában bi
zonytalan fajta. De a gyerek jóeszű és 
megbabonázza a tudomány. Egész lei
kével csak arra vágyódik, hogy kiemel
kedjék a paraszti sorból, többre vigye, 
mint az apja. Minden áron tanulni akar, 
magasabb iskolába akar kerülni, oda, 
ahová szeptemberijén a faluból kigör
dülő kocsik sora viszi a falu tehetősebb-
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jeinek gyermekeit. Ő többet tud ama
zoknál, többre tudná vinni: ez erős 
meggyőződése és éppen ezért százszoro
sán fáj neki, hogy őt az apai akarat ki
rekeszti a tudomány paradicsomából. 
Az érzékeny lelkű, okos gyermek szen
vedését, ravasz kis harcát írja meg bril- 
liáns regényében Németh László, egé
szen addig a pillanatig, amíg Péterkének 
mégis sikerül kiharcolnia, hogy gimná
ziumba mehessen. Ez a regény — amely 
önmagában is befejezett egész ugyan — 
csak első része annak a regényciklus
nak, amelyet »Utolsó kísérlet címen 
tervez az író.

KÜLFÖLDI SZÉPPRÓZA
BRUNNGRABER, RUDOLF: RÁDIUM

(Egy felfedezés regénye. Ford. Bibó 
Istvánné. 2 köt. 215+191 oldal.) Mintha 
Balzac agyából fogant valamely nagy 
korfestő regényt olvasnánk, olyan ez 
a könyv, — holott szereplői még 
mind itt éltek közöttünk: a szerény 
lengyel-francia felfedezőnő, Mme Curie, 
akinek felfedezése nyomán felborult az 
egész addigi, jól megalapozott világren
dünk, itt vannak még az első orvosok, 
alak a rádiumot az emberiség egyik 
legsúlyosabb nyavalyájának, a ráknak, 
terápiájába bevonták, itt vannak még 
a bankárok és fezőrök, akik nyomban 
ráfeküdtek az új üzleti lehetőségre s 
a tudományos misztérium leple alatt 
könyörtelen hadjáratot viseltek az em
beriség egészsége ellen s csak a legtehe
tősebbeket engedték a gyógyulás forrá
sához hozzájutni, vagy pedig a nagy 
szociális közületeket kényszerítették arra, 
hogy óriási befektetésekkel szerezzenek 
be egy-két milligramot a csodaszerből, 
s itt vannak még azok a boldog föld- 
tulajdonosok, akiknek addig értéktelen 
földbirtoka máról-holnapra sokezer szá
zalékkal emelkedett értékben, mihelyt a 
rádium felfedezéséig fölös melléktermék
nek ítélt salakföldről kiderült, hogy az 
új elemnek, az uránnak leggazdagabb 
lelőhelye. Harminc év alatt valóságos 
nemzetközi noszorkánytáncot rop a rá
dium körül az emberiségnek műiden 
nemes és becstelen indulata. Ismeret
len földrészek egyszeriben a nemzet
közi tőzsdék legkedveltebb papirosaivá 
változnak. Magánexisztenciák, szerelmek 
roppannak össze, új életlehetőségek tá
madnak, új vágyak ébredeznek, s új

világszemlélet születik meg a rádium 
performációja nyomán, amely arra mu
tat, hogy minden egyes elem a másik
ból ered; új alkimia kerekedik; misz
tikum és természettudományos valóság, 
idealizmus és üzlet tarka amalgámmá 
sűrűsödik össze három évtized alatt. 
Ezt a furcsa emberi tragikomédiát fogta 
meg ügyes kézzel a szerző.

MAUGHAM, SOMERSET: ÖRÖK SZOL
GASÁG
(Fordították: Gáspár Miklós és Lányi 

Miklós. Bárd Ferenc és Fia kiadása. 538 
oldal.) A mai angol irodalom egyik leg
érdekesebb és talán legizgatóbb egyéni
sége, Somerset Maugham, önéletrajzi re
gényét írta meg ebben a grandiózus 
könyvben. Két részletben Íródott a re
gény és hosszú évek szünete választotta 
el egymástól a két részlet megírását. Az 
író maga vallja be, hogy a 24 éves 
korában befejezett életrajzi vallomás 
folytatása szinte kényszer-szerűen tört 
Iá belőle: megírásával szabadulni akart 
egy elviselhetetlen nyomás alól és ez 
csakugyan sikerült is, mert amikor el
készült a korrektúrával, egyszeriben fel
oldódott a ránehezedő lidércnyomás. 
Már ebből is kitűnik, hogy a regényben 
úgy adta magát, mint a pszichoanaliti- 
kai kezelés alatt a beteg az orvosának: 
gátlástalanul, feltétlen őszinteséggel és 
a lélek legmélyebben rejtett elfojtott ér
zéseit feltárón. Megrázóan izgalmassá 
teszi ezzel egy tétova fiatalember életé
nek történetét. De megráz azzal is, hogy 
általános érvényű igazságokról bebizo
nyítja, hogy azok — hazugságok. Min
denekelőtt azt a közhitet végzi ki, hogy 
a fiatalság boldogságot jelent. Ez csak 
az öregek illúziója, — mondja Maugham 
és hozzáteszi. »A fiatalság tudatában 
van nyomorúságának, s mivel csupa 
olyan ideállal tömték tele a fejét, amely 
ellenkezik az élet valóságával valahány
szor szembetalálja magát az élettel.- 
megsérül, sebeket kap. Azt hiszi: va
lami összeesküvés áldozata, mert olvas
mányait szükségképpen idősebbek vá
logatják meg, eszményi szempontok sze
rűit és ezek az idősebbek, akik már a 
feledés rózsaszin fátylán keresztül nézik 
a múltat, még beszélgetéseikben is egv 
valószerűtlen életre készítik elő. Minden 
fiatal embernek magától kell rájönnie, 
hogy mindaz, amit olvasott és mind
az, amit hallott, csupa hazugság. És
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valahányszor erre rájön, olyan, mintha 
újabb szeget vernének testébe, az élet 
keresztfáján«. A regény hőse, a mély
érzésű, de akaratában bizonytalan fia
talember tétován keresi a maga útját. 
Minél szélesebb felületen akarja az életet 
kitapogatni. Fiatalságát a megismerés 
experimentumára szánja. Végigéljük vele 
a kalandok hosszú sorát: a szerelem 
kalandjai mellett a művészettel való 
találkozásnak és a nyomorúságnak ka
landját. Az emberek, akikkel változatos 
életútja során összekerül, valamennyien 
izgalmasan érdekes egyéniségek, mert ő 
meg tudja látni bennük azt, ami a 
felület mögött van és mert érdekességet 
keres bennük. Hosszú évek után végre 
elcsitul benne a nyugtalanság és megta
lálja a maga »Amerikáját«, az egyszerű 
életformában. Ráeszmél, hogy eddig 
mindig mások ideáljait követte, mindig 
a jövőben élt és a jelen kicsúszott 
a markából. Bonyolult, gyönyörű szőt
test akart az élet ezernyi tényéből for
málni, de most tudatossá válik benne, 
hogy a legegyszerűbb rajz egyszersmind 
a legtökéletesebb is. Megnősül és elmegy 
vidéki körorvosnak. »Lehet« — mondja 
magában —, »hogy aki megadja magát 
a boldogságnak, vereségbe nyugszik bele. 
De ez a vereség bizony sok győzelemmel 
felér«.
MAUGHAM, SOMERSET; SZÍNHÁZ

(Fordította: Szerb Antal. Athenaeum- 
kiadás. 255 oldal.) Egy nagy szinész- 
házaspár ciciének tragikomikumát raj
zolja meg szellemesen, finom gúnnyal 
Maugham. Pompásan érzékelteti azt a 
problémát, milyen nehéz a vérbeli szi- 
nésznek önmagában a művészt az em
bertől kettéválasztania. Julia Lambert 
minduntalan rajtakapta magát, hogy éle
tének legtragikusabb pillanataiban is — 
szerepet játszik, hogy szenvedéseinek 
igaz gesztusait miként menti át a szín
padra és színpadi formáját hogyan ér
vényesítheti az életben. Ezen a vívó
dáson belül látjuk tragikus harcát, ame
lyet a hervadó asszony küzd végig, hogy 
megtarthassa fiatal szeretőjét Győz eb
ben a harcban, de mire eléri a győzel
met, már nem kell neki. Már túljutott 
a szerelmen, már ludja, hogy végzetesen 
egyedül van, de magányát széppé, szí
nessé teszi művészete, alkotóereje, amely 
több gyönyörűséget ad, mint a tucat- 
tipusú fiatalember ölelése. A döntő lö
kést, amely a magára-ismerés kemény

útjára vezeti, fia adja meg neki, aki- 
A-el megrendítő, hallatlanul érdekes be
szélgetést folytat egy nyári éjszakán. Az 
asszony ragyogó figurája mellett ko
mikus alak a férj, a tehetségtelen szí
nész, de kitűnő színházigazgató, akinek 
sejtelme sincs arról, hogy ki az a nő, 
alá mellett életét leéli, aki fiának anyja 
és színházának oszlopa. A regény mel
lékfigurái kitűnően egészítik ki a kom
pozíciót és teljessé teszik azt a nyug
talanító, izgalmasan érdekes légkört, 
amelyet a színház fogalma jelent.

WELLS, H. G.: A CSODATEVŐ EMBER.
A MODERN FAUST
(Kél filmregény. Fordította: Tábori 

Pál dr. Rózsavölgyi-kiadás. 216 oldal.) 
Két igen érdekes filmváltozatot ad itt 
Wells. Újszerű témát hoz, amelynek le
hetőségei csak a filmen használhatók 
ki, tehát színpadra nehezen alkalmaz
hatók. Az első darab hőse egy angol 
fiatalember, kereskedősegéd, aki hirtelen 
csodálatos képességre tesz szert, a >Ha- 
talmaladó« égi lény játékos szeszélyé
ből. Akár az Ezeregyéjszaka Aladdin
jának: minden kívánsága teljesül.
Egyetlen mozdulatára csodák történnek. 
Amikor ez kiderül, környezetében min
denki a maga módján igyekszik befo
lyásolni, hogy miképpen használja fel 
ezt a csodálatos képességet. Ezer bo
nyodalom támad ebből és végül a fiatal
ember — aki önkéntelenül csak bajt csi
nált a világon — elkeseredetten azt kí
vánja, hogy — ne tudjon csodát tenni... 
Az ősi vándor-népmesemotivumot igen 
érdekesen alkalmazza itt modern formá
ban Wells. — A másik darabban a 
Faust-motivumot dolgozza fel, ugyan
csak a mába transzponálva. A tudós 
képében járó Mefisztó segítségévéi egy 
tehetséges, kitűnő fiatalember testébe 
plántálja lelkét a dúsgazdag öregember. 
Mefisztó azt várja tőle, hogy bölcsessége 
és tapasztalata birtokában, ifjú erejét 
nagyszerű tettekre használja majd fel, 
de mindebből semmi sem valósul meg, 
mert a megjfjodott öregembert csak a 
szerelem érdekli. A nagyszerű kísérlet 
kudarcot vall. Mefisztó keserűen látja 
be, hogy az ember mennyire kicsinyes 
lény, mennyire nem képes a hatalom
mal élni, mennyire nem tudja a nagy 
lehetőségeket felhaszná'ni. Egyszóval 
ugyanarra a belátásra jut, mint az első 
darabban a »Hatalmatadó« égi lény.
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A Z A N T I K  V I L Á G

BALOGH KÁROLY: MARTI ALIS
(Studium R. T. Budapest kiadása. 319 

oldal.) Martialis a 18. és 19. század 
helyke francia pamflettista-ujságiróinak 
őstipusa. Spanyolországi születése elle
nére nemis hiába hivalkodik minduntalan 
a maga kelta eredetével: henne van ennek 
a népfajnak minden ötletes merészsége, 
könnvűvérű genialilása, gúnylcacajos bo- 
hémsége. Megunja a spanyolfélszigefi 
vidéki élet nyomorúságát, tehát átlelep- 
szik az itáliai fővárosba, hátha ott köny- 
nyebben, kevesebb munkával tud meg
élni. A császárság első századában va
gyunk: az élet csakugyan nem nehéz, 
hiszen a frissen szerzett gyarmatok csak 
ügy öntik a vagyonokat. Óriási kereseti 
lehetőségek vannak a nagyurak számára, 
s ha ezek jól élnek, akkor jól élnek 
mindazok, akik belőlük élnek. Tehát az 
ügyvédek, az orvosok, s persze elsősor
ban az udvaroncok, akiket ekkor kli
enseknek neveznek, s akik annak fejé
ben, hogy reggeltől estig bókokkal öve
zik jótevőiket, évjáradékokat s más al
kalmi ajándékokat kapnak. így élős- 
ködik Martialis is Rómában. Meg van 
mindene, sőt a borravalókból még kis 
birtokot is szerez magának. Csak éppen 
idővel mégis megcsömörlik ettől a lé- 
hütő élettől s főként a folytonos szép- 
mondásoktól. Amit aztán lelkében úgy 
egyenlít ki, hogy méregbe mártott pen
nával szidni kezdi a viszonyokat (so
hasem az embereket név szerint, mert ez 
mégis megárthatna csöndes jólétének: 
y.parcere personis, diaere de vitils«) és 
gúnyolódni egyes embertípusok fölött. 
Különösen konkurrensei a nagyok ke
gyének hajhászásában — az ügyvédek 
és orvosok, no meg persze a félvilági 
dámák — azok, akiket véres iróniájával 
kikezd. /Igaz, ezek is visszaadják a köl
csönt s egyszerűen csak mint »aljas 
udvaroncot« emlegetik. Ám addig, amig 
jól megy a sora, nem sokat törődik az 
ellenfeleivel. Titus és Domitianus alatt 
beválik a maga által konstruált élet
forma; de aztán Nerva alatt, aki utálja 
a széltolókat, megcsappan az üzlet, nem 
kellenek az epigrammák. Erre Martialis 
hazamegy, nőül vesz egy idősebb, de 
vagyonos özvegyet s marka mögött rö
högve emlékszik vissza nagyvárosi zsur
naliszta-korára, amelynek eredménye 15

kötet gúnyvers: teli Róma életével, apró 
pikantériáival, nagy botrányaival. Egy 
igazi chronique seandaleusc! Balogh Ká 
roly mesteri fordításokban adja most 
magyarul ezeknek a gúnyverseknek te
temes részét s beágyazza őket egy ele
ven, ideges, sokat sej tettető életrajzba, 
amely valahogy hihetetlenül emlékeztet 
III. Napóleon császárságára, erre a pak- 
fon-korszakra, amely persze kicsikét a 
mi korunk is .. „

VISY JÓZSEF: PLINIUS PANEGYRI-
CUSA ÉS A GÖRÖG RETORIKAI 
ELMÉLETEK
( Doktori értekezés a szegzdi tudor- 

mányegyetem CJassica—Phifotogiai Inté
zetéből. Nőm series IV. 80 96 L) A filo
lógiai munka mindazok számára, akik 
különösebben a részletek iránt érdeklőd
nek, érdekes és izgató munka lehet; a 
tudományos problémáknak, jelen eset
ben az elméleteknek, izenként való föl
fejtése a tudományos vállalkozást kü
lönféle mellékvágányra terelheti, ha 
nincs meg a filológusban az anyaga 
fölött való uralkodás gyakorlata és elve. 
A puszta filológiai munka még mindig 
meddő, ha csak a mozaik-elemek ösz- 
szehordásából áll, hideg és szabályos, 
mint maga a mozaik. Mind e gátlások 
megtévesztő hatása alól kellő mérték
kel tudja magát kivonni Visy József 
ebben az értekezésében. Megtudjuk be
lőle, hog}r voltakép mennyire összetett 
valami volt az ókori szellemnek egyik 
leggazdagabb megnyilvánulása, a szó
noki beszéd. Minden ilyen szellemi ter
mék, főként a szabályosan felépített 
panegyricus, apró elemekből tevődik 
össze, amellett minden apró komponens
nek külön-külön úton halad a fejlődése 
és története. A történeti adottságok, 
előzmények és következmények, vala
mint a görög szellemi élet együttes 
hatásukban hozták létre ezt a sajátos 
szónoki műfajt, amelynek a históriai 
alak felmagasztalása a célja. Visy mind
végig helyes mértéktartással és egészsé
ges szelekcióval kezeli az anyagát, any- 
nyira, hogy tolla alatt újra fölépül a 
monumentális és zsúfolt összetételű szó
noki beszéd, Trajanus császár dicső
ítésének remekműve.
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P I N T É R  U J  I R O D A L O M T Ö R T É N E T E

PINTÉR JENŐ: A MAGYAR IRODALOM
TÖRTÉNETE
fi. köt.: A 18. század végéig. 571 old. 

II. köt.: A 19. században. 65>p o ld j  
Amíg a »Képes-Pintér« a nagyközönség 
számára készült (eltekintve attól, hogy 
a huszadik század magyar irodalmát 
bőven ölelte fel s így egyenesen hézag
pótló munka a szakember számára is), 
s amíg a hétkötetes »Nagy-Pintér« a 
magyar irodalom-kutatók nélkülözhetet
len Insírumentáriuma, addig' a most meg
jelent kétkötetes »Közép-Pintér (ha sza
bad ezzel a fogalommal megjelölnünk) el
sősorban a tanárok és egyetemi hallgatók 
szükségleteit öleli fel. Lényegében benne 
van minden, csak természetesen lerö
vidítve, ami a »Nagy-Pintért« annyira 
kitüntette és a szakirodalomnak hosszú
hosszú időkre zászlós művévé avatta. 
Rendszerében és felosztásában tehát kö
veti a nagy művet: századonként cso
portosítja az anyagot, s minden század 
elé általános históriai bevezetőt ád. Eb
ben a művében is bekapcsolja Pintér 
— igen helyesen — a kor latin irodal
mát, kitér a művelődéstörténet egy
korú mozzanataira. Az egyes száza
dokon belül aztán részletesen fog
lalkozik az egyes írók alakjaival és 
jelentőségével, kapcsolataival a magyar 
és a külföldi irodalom felé, köz- 
és magánéleti szerepével. Jelentős
nek tartjuk az új irodalomtörténet
ben, hogy a szerző sok olyan kérdés
ben, amely eddig a felburjánzó szak- 
irodalom szövedéke közepette teljesen 
elveszítette tiszta és határozott kontúr
jait s a legkülönbözőbb állásfoglalá
sokra adott alkalmat, most tiszta ren- 

‘ det teremt s rövid, világos, apodiktikus 
szavakkal leszögezi a szaktudomány vég
leges állásfoglalását. Ilyen például a 
magyarság finnugor vagy török erede
tének sokat vitatott kérdése, amelyben 
Pintér állásfoglalása most már röviden 
így hangzik Valószínű, hogy valame
lyik török törzs leigázta az ugor ere
detű magyarságot s a két nép idővel 
egybeolvadt. A török nyelvű harcosok 
megtanulták a hatalmuk alá kénysze- 
rített magyarok nyelvét és a magyar 
nyelv török jövevényszavakkal bővült. 
Vagyis, amit magunk régóta hangsú

lyoztunk: ugor anyák közvetítették a 
török apáktól származó gyermekeikhez 
az új keverék-nyelvet; az ugor anya 
megőrizte eredeti nyelvtanát, de az új 
kultúrfogalmakat a törökből vette 
hozzá, csak éppen ugor nyelven ra
gozta az új szavakat. Ugyancsak fon
tos — a sok pszeudomisztikus haland- 
zsázás után — Pintér határozott állás- 
foglalása a magyarok ősvallása tekinte
tében. A magyarok samánkodó nép 
voltak. Ehhez persze hozzá kellene fűz
nünk, hogy a sámánkodásnak nem mai, 
etnográfiai értelmében, hanem a szó
nak históriailag származott értelme sze
rint: mint az északindiai-turk buddhiz
musnak egyik, tantrizmussal keveri, 
származéka. Az archaeologiai leletek ma 
már tisztán bizonyítják a középázsiai 
turk sámánizmusnak ezt a kései budd
hista eredetét. — Igen jelentős az új 
irodalomtörténet függeléke. Részletes ki
mutatást közöl ez a függelék arról, hogy 
az egyes műfajokban kik, minő írók 
jeleskedtek; azután gondos időrendi táb
lázatot kapunk arról, hogy melyik év
ben minő munka jelent meg. Kitűnő 
helyrajzi mutató helységenként gyűjti 
fel, hogy hol-ki született vagy balt 
meg. (Ebben a kimutatásban Budapest 
jelentőségét húzza alá a tény, hogy 
bár a 19. század végéig csak ö író 
született itt, viszont 38 halt itt meg, 
amely adat plasztikusan mutatja be, 
hogyan lett az ország fővárosa az iro
dalomnak is centrumává.) Kitűnő ösz- 
szefoglalások vázolják, hogy a négy or
szágrészben (az Alföldön, Dunántúlon, a 
Felvidéken és Erdélyben) mely írók 
születtek. Külön összeállítás foglalkozik 
az írók foglalkozásával (földbirtokos- 
nemesurak, katonák, papok, tanárok, 
tisztviselők, ügyvédek, orvosok, szer
kesztők, színészek), s megint más ' táb
lázat az írók életkorát mutatja be (a 
legifjabb korban Nagy Imre és Bajza 
Jenő halt meg — 23 évesek voltak —, 
a legidősebb az írók közül Lévay Jó
zsef, aki 93 éves kort ért meg). Az új 
»Pintér« a szakirodalomban nyilván az 
elavult »Nagy-Beöthy« helyére kívánko
zik, mindenesetre annál rendszeresebb, 
világosabb, átfogóbb, instruktivabb 
munka.
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VÁNDORLÁSOK A MAGYAR VIDÉK MÚLTJÁBA
KRISS, RUDOLF: DIE SCHWÄBISCHE

TÜRKEI
(Forschungen zur Volkskunde. Heft 30. 

L■ Schwann, Düsseldorf■ 100 oldal.) A 
»Schwäbische Türkei« meghatározás 
meglehetősen önkényes és egészen ér
telmetlen, mert a feldolgozott terület: 
Baranya, Tolna megye és Somogy megye 
egy része nem sváb és még kevésbbé 
— török. Erről a területről állítja az 
elfogult és tendenciózus szerző, hogy 
»zárt német terület«! Nyilvánvalóan a 
Bleyer-féle nemzetiségi térképre támasz
kodik ennél a megállapításnál és figyel
men kívül hagyja, hogy ennek a meg
tévesztő adatokat feltáró térképnek a 
tévedéseit már helyreigazította a tudo
mányos statisztika és a pécsi egyetem 
kisebbségi intézetében elkészült új nem
zetiségi térképen bizony egészen máskép 
fest Baranya megye, mint a Bleyer-félén! 
Tolna és Somogy megyéiméi persze 
ugyanez a helyzet. Bleyerék egyszerűen 
azt tették, hogy ahol néhány svábot 
találtak egy-egy községben, ott egysze
rűen az egész megyét sváb színre fes
tették !.. Ezt a tendenciózus beállított
ságot tükrözi az egész könyv, amely 
hamis tudományosságával csak a pán- 
germán propagandát szolgálja. A szerző 
néhány hetet töltött mindössze a fel
dolgozott területen és ez a felületes 
munka bizony erősen meglátszik a 
gyűjtött folklorikus anyagon is. Hogy 
egyebet ne mondjunk: a magyar »orvos« 
szó jelentőségét összetéveszti a kuruzs- 
lóéval... Érdeklődve várjuk a pécsi 
kisebbségi intézet illetékes válaszát erre 
a »tudományos« munkára.

MÓ’SA JÓZSEF: HAJH, — ERDÉLY-
ORSZÄG!
(Vázlatok Erdély közelmúlt fából. Bu

dapesti Hírlap R. T. kiadása. 212 oldal. 
Ára 5 P) 1919 óta a magyar politikai 
és közélet vezetése — Teleki Pál és 
Bethlen István közbenjöttével — meg
lehetősen »eltranszilvanizálódott«. Mi
nisztériumok fontos helyeit erdélyi cso
portok foglalták el s mindentalan akadt 
egy-egy furcsa, számunkra, »magyar- 
országi« magyarokra nézve érthetetlen 
közéleti jelenség, amire nem volt más 
magyarázatunk, mint hogy »erdélyi do

log ez, kérem«. Sőt idővel már odáig 
sűrűsödtek ezek a jelenségek, hogy végül 
az egyik Házelnök száján kibuggyant 
a súlyos szó: »Figyelmeztetni keli a 
messze Keletről jött erdélyieket, hogy itt 
nincsenek a Balkánon . . .« Mó'sa József, 
ősi székely nemzetségnek leszármazottja, 
aki rokonsági kapcsok révén a legelő
kelőbb erdélyi mágnáscsaládok króni
kása és mindenttudója, ebben a könyv
ijén arra törekszik, hogy a Lranszilva- 
nizmusnak« e kissé elnagyolt, kissé el
túlzott fogalmazása ellen harcoljon: a 
tények szavával is megmutassa, minő is 
volt hát az az igazi erdélyi lélek a kö
zelmúlt generációkban, minő értékeket 
csiholt ki magából ez az emberfajta. 
Megismerkedünk a Telekiek, Bethlenek, 
Wesselényiek, Kemény bárók, Bánffyak. 
Mailáthok. Rhédeyek. szemerjai Szászok 
benső életével. Egész sor nálunk ke
vésbbé ismert figurát is felelevenít a 
szerző a félmultak homályából: a nagy 
unitáriusokét Ferenc József püspökét, 
Berde Mózesét. Megismerjük a nagy- 
küzdelmü kolozsvári színház vergődé
seit s ezzel kapcsolatban Uitrói Móric 
alakját. Az erdélyi földszerelmes urak 
küzködését a hegyes föld megjavításá
ért. Találkozunk a világhírű erdélyi ré
gésznek, Thorma Károlynak, majd az 
»utolsó fejedelemnek« Barcsay Domo
kosnak kuriózus figurájával, hogy végül 
Balázs Árpádon keresztül az erdélyi 
nótafa újkori kivirágzását mutassa be. 
Kedves, nosztalgiás könyv ez, mélabúsan 
konduló harangszó egy alkonyaiba bo
ruló históriai tájék fölött.

KERTÉSZ JÁNOS DR.: ZEBEGÉNY
(Kiadja Zebegény közönsége. Több 

fényképpel, SÍ oldal.) A történelmi, sta
tisztikai és bibliográfiai monográfiái ré
vén ismert szerző ezúttal Zebegénynek, 
ennek a dunamenti nyaralóhelynek le
írását adja úgy történelmi, mint de
mográfiai és balneologíai szempontból. 
Megtudjuk, hogy régibb vélemény sze
rint Zebegény neve valószínűleg a né
metből ered, s voltaképpen »Seebeginn*-1 
jelentett.
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F O R R O N G V A  V A J Ú D Ó  V I L Á G K É P

BENES, DR. EDVARD: NEMZETEK
FORRADALMA
(Fordította Donner Pál. E. Präger 

könyvkiad óvállaFAa, Pozsony. Három 
kötet.) Benes elnök e három kötetben 
kimerítően, leplezetlen őszinteséggel szá
mol be a világháború négy súlyos esz
tendőjéről s háborúalatti forradalmi és 
államépítői tevékenységéről. Benes elnök 
tárgyilagos előadásmódjában már maguk 
az események is megrázó érdekességű 
olvasmánnyá teszik e három kötetnyi 
emlékiratot. A politikai egyéniségek, az 
immár történelmi távlatba merült arcok 
egész sora új megvilágítást kap, a lát
szólag vaktában egymásbarohanó ese
mények magyarázatot nyernek. A cseh
szlovák politika egész háborúalatti tevé
kenysége, a »Maffia működése, titkos 
kapcsolata a külföldi mozgalommal, iz
galmas futárszolgálata, a külföldi forra
dalmi akció minden mozzanata, a nyu
gati szövetségesekkel folyta'olt tárgyalá
sok, a csehszlovák légiók szervezése, a 
szibériai harcok, a központi hatalmak 
összeomlása, a békekonferencia, — 
mindez az aktív szereplő közvetlen kö
zeléből és mégis történelmi távlatból 
kerül itt az olvasó elé. Benes elnök a 
magyar kiadáshoz új előszót írt, amely 
bizonnyal hozzá fog járulni a csehszlo
vák és a magyar nép kölcsönös meg
értéséhez.
LOCKHART, R. H. BRUCE: EGY BRIT

DIPLOMATA EMLÉKEI
(Ford- Juhász Andor. Réoaj-kiadás, 

399 old. Ára 6 P.) Lockhart tekintélyes 
skót családból származott. Angliában, 
Francia- és Németországban tanult, majd 
az előkelő angol famíliák tradícióihoz s 
az ifjúság kalandvágyához híven, né
hány esztendőt a hátsóindiai gyarma
tokon töltött. A maláji kirándulás után 
visszatért Európába, diplomáciai szol
gálatba állt, s hamarosan a moszkvai 
konzulátusra került, itt élte végig a há
borút, tanúja volt a forradalmaknak s 
az új Oroszország megszületésének. Fon
tos pozíciót töltött be, Anglia nem- 
hivatalos követe volt a bolsevista Orosz
országban, megbízatása ugyanaz volt, 
mint orosz részről Litvinové Angliában. 
Személyesen megismerte Lenint, Trockijt 
s a szovjet többi vezetőit. Ellenforra
dalmi tevékenysége miatt a cseka le is

tartóztatta. Személyes élménye lett az 
utolsó negyedszázad történelme. De ezt 
a történelmet nem tudós írja, hanem 
vérbeli író, aki fontoskodás nélkül, bölcs 
humorral tudja az életet s a maga sor
sának fordulatait szemlélni. Stilusa egy
szerű, nincs benne semmi dilettáns íz, 
álirodalmi próbálkozás. Oroszországról, 
a forradalom előkészületeiről, atmoszfé
rájának kialakulásáról, majd az esemé
nyek kirobbanásáról megdöbbentő köz
vetlenséggel számol be.

BÉNÁMY SÁNDOR: EURÓPÁTÓL
ÁZSIÁIG
(Egy idegzet hajóra száll. . .  Henri 

Barbusse előszavával. Második kiadás 
Epocha-könyvkiadó, F.p st. 198 oldal.) A 
Levanténak — a Földközi-tenger keleti 
partvidékének — lisztes irodalmi ha
gyományai vannak Ovidiustól Pierre 
Lotiig. A 18. század pszeudo-keleties 
rokoko-irodalmától fogva földünknek ez 
a része mjndig bizonyos bazár-roman
tikában úszott (olyan volt ez, mint az 
operettszmpad mandarin-Kinája, vagy a 
teréziánus kor szobaberendező művésze
tének chinoiserie-jai), amely mögött a 
valóság, a keserves, mindenféle imperia- 
lisztikus politikák által agyonnyomoir
tott, a pasavircsaft által kiszipolyozott 
élet az emberiség tudata alá merült. 
Benamy nagy feladatra vállalkozott, 
amikor ennek a tapéta-Kelelnek emberi 
rehabilitálására vállalkozott s levantei 
útjával azt akarta felderíteni, hogy az 
ember a Keleten is ember, ott is a 
könyörtelen kapitalizmus kifosztott rabja 
s hogy még a cionizmus álom várai sem 
épültek —- fenékig tejfelből. (Érdekes, 
hogy csak legutóbb is ismertethettük itt 
Ormos könyvét, amely ugyancsak nagy 
kiábrándulást jelenteit a Paleszlina-ál- 
modozók számára). Benamy mélyen be- 
levájkál a Levante kérge alá; felkeresi a 
kikötővárosok ismert slum-jeit, elzarán
dokol ismeretlen, középkort álmodó 
klastromokba, benyomul a felkelő ara- 
busok közé. Mindenütt a szegény em
ber életfelfogásának lámpájával kutatván 
az igazságot. Érdekesek az új zsidó 
kolóniákban szerzett tapasztalatai is, 
amelyek azt igazolják, hogy az ember 
nem egykönnyen vetkőzi le évszázados 
beidegzettségek és égövi hatások marad
ványait.
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DRUCKER GYÖRGY DR.: A KÜLPOLI
TIKAI KÖZVÉLEMÉNY KIALAKÍTÁSA

(A külföldi külpolitikai intézmények 
szervezete és működése. A Magyar Kül
ügyi Társaság kiadása. Időszerű Kér
dések-s or ozat, IX. füzet. 74 oldal.) A 
nemzetközi problémák legnagyobb tu
dósa, az amerikai P. B. Potter profesz- 
szor állítása szerint »a nemzetközi vo
natkozások tudományának elégtelensége, 
illetve ennek a problémakörnek a nem
ismerése miatt haltak meg milliók a 
világháború alatt«. Erre a tételre hi
vatkozik ennek a kitűnő szakmunká
nak nagy felkészült'égű írója, aki egyéb
ként a Magyar Külügyi Társaság igaz
gatója és a Külügyi Szemle szerkesz
tője. Potter tételét tényekkel bizonyítja: 
hivatkozik arra, hogy Berlin viharo
san ünnepelte a világháború első nap
jaiban Japánt, mint hű szövetségesét, 
noha akkor már a nagykövet zsebében 
volt a Németországnak szóló japán had
üzenet; felemlíti, hogy Belgium sein- 
legességSénck megsértése és a korlát
lan búvárhajóharc elrendelése a köz
vélemény tökéletes félrevezetésével tör
tént; emlékeztet arra, hogy nálunk még 
a világháború legutolsó évében sem tud
lak olyan nagyjelentőségű tényről, aminő 
az 1915. évi híres londoni egyezmény, 
amely már a háború második évében 
felosztotta a Monarchia területét és nem 
tudtuk, hogy a németek már 1911-ben, 
a marnei csatánál elvesztették a há
borút ... Mindezek a lények bizonyít
ják, hogy mennyire életbevágóan fon
tos a nemzetek életére nézve, hogy a 
közönség kimerítő tájékoztatást nyerjen 
állandóan a külpolitikai kérdésekről és 
külpolitikai iskolázottságra tegyen szert. 
Ezt a célt szolgálják világszerte a kü
lönféle külpolitikai intézmények, ame
lyeknek szervezetét és tevékenységét 
nagy alapossággal, kimerítő adatokkal 
ismerteti a szerző. Ezek az intézmények 
főként a háború óta szaporodtak el 
rendkívüli mértékben, mert a lényege
sen megváltozott politikai helyzetek, új 
államalakulások és a békeszerződések 
maguk is egész sor olyan problémát 
vetettek fel a nemzetközi tudományban, 
amelyekkel azonnal behatóan foglalkozni 
kellett. »1919-ben, a rendkívül elágazó 
tárgyú és tartalmú hé ke tárgyalások al
kalmával, — amikor Németország le-

fegyverezésétől Mkwawa szultán kopo
nyájának az angol királyi kormány ré
szére való kiszolgáltatásáig és a Cognac 
védjegyéig mindent megvitattak, — Paris
ban százával összesereg’ett szakértők és 
tanácsadók szinte öntudatlanul egy nagy 
külpolitikai intézet mggvát képezték , 
— állapítja meg Drucker dr., majd el
mondja, hogyan vezethető vissza a leg
több mai külpolitikai intézmény ala
kulása ehhez a párisi konferenciához. 
Az öt kontinens minden fontosabb ilyen 
intézményéről világos és áttekintő ké
pet fest, rámutat arra, hogy a külpo
litikai közvélemény kialakításában mi
lyen fontos szerepük van ezeknek az in
tézményeknek és hangsúlyozza, hogy 
amint bukásunkat a felelős közvélemény 
hiánya okozta, emelkedésünket csak en
nek helyes kialakulása hozhatja meg.

(r.  m. )

TÖRD A LÁSZLÓ DR.: A ZSIDÓKÉR
DÉSRŐL
('»Világkép«,, 8. szám. 40 oldal, ára 

40 fill.) A szerző álláspontja szerint a 
mindenkori zsidókérdés szoros függvé
nye a mindenkori termelési viszonyok
nak: »a zsidóság nemzeti sorsa tulaj
donképpen szükségszerű következménye 
annak a társaualmi és gazdasági szerep
nek. amelyet a zsidóság az emberi
ség történetében betöltött Ez alapelv 
logikus kiépítésében aztán elkíséri a 
zsidóság történetét az emberiség gaz
dasági fejlődési fázisain keresztül, egé
szen az 1873 körül kezdődő nagy válság
periódusig, amely Európában a berlini, 
bécsi és párisi nagy tözsdekrachokban 
jelentkezik először láthatóan s egyúttal 
párhuzamosan a modern antisémitizmus 
megszületését is magával hozta A mo
dern kapitalizmus kezdődő összeomlá
sának korát éljük s ennek csupán egyik 
kisérőtünele a modern antisémitizmus, 
amely a fennálló szociális válságnak 
egyben produktuma és kifejezője is A 
szerző szerint tehát az antisémitizmus 
nem is orvosolható és nem is tüntet
hető el addig, amíg a mai társadalom 
válságát nem oldják meg. A társada
lom mai rétegződésének szükségszerű 
megváltozása magával hozza majd a 
zsidó tömegek kasztszerű különállásá
nak megszűnését is.
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A Z S I D Ó K É R D É S
SÓS ENDRE: BECSAPOTT AJTÓK

ELŐTT
(A m a g y a r  . zsidóság sorskérdései. 

»Napjaink zsidó problémái 1. sz. Pe- 
riszkóp-kiadás, 36 oldal.) A Literat u ra  
tavalyi 403. oldalán ismertette Molnár 
Ákos Forlunátus-regéjnvét s ismerteté
sét ezekkel a szavakkal végezte: Mol
nár Ákos ezzel a könyvével hatalmas 
lépést tett tehetsége kivirágzása felé, vi
szont — az az érzésünk — becsapott 
maga előtt egy csomó ajtót:. Sós dr. 
erre a mondatra visszahivatkozva adta 
tanulmányának ezt a címet: Becsapott 
ajtók előtt«, s a zsidóság mai világ- 
helyzetére céloz vele munkájában, ame
lyet a Pesti Izr. Hitközség Szabadegye
temén előadásként mondott el. V szer
ző a maga hitsorsosainak harcos kiállást 
javasol annak dokumentálására, hogy 
ők ugyan vallásukra nézve öntudatos 
zsidók, viszont legalább is éppoly jó 
magyaroknak tudják magukat, mint 
ahogy — szerinte — az internacionális 
katolicizmushoz való tartozás senkinek 
magyar érzését nem csökkentheti. E 
célkitűzés érdekében egész sor propa- 
gandisztikus indítványt is tesz külön
böző könyvkiadványokra, amelyek a 
magyar zsidóság érdemeit vázolnák a 
magyar múlt és kultúra szolgálatában. 
Azonkívül fontosnak tartja a »szociális 
zsidóság« konstituálását, megint csak 
katolikus példára, amely a »Quadrage- 
simo a n n o « óta mind erélyesebben áll 
az elnyomott néposztályok mellett a 
porondra. A szerző két axiómájával 
szemben azonban lenne némely tisztelet
teljes különvéleményünk. Az egyik ez: 
A vallás és a tudomány ellentétét ma 

már csupán a bolsevista istentelenek és 
a nemzeti szocialista újpogányok hir
detik«. Itt Sós dr. nézetünk szerint a 
harc hevében kissé elvetette a súlykot. 
A vallást tessék mindig és minden kö
rülmények között a politikai faktorok 
közül kihagyni! Nem vezethet az jóra 
mert olyan területekre vezeti a szükség
képpen bekövetkező reakciói, aminőkre 
éppen a mai világhelyzet mutat pél
dát. Ahol ma szervezett vallástalanság 
uralkodik, ott ez a mozgalom mindig 
csak reakciója egy előzetes ellentett 
irányzatú törekvésnek, amely a val
lást akarta a politika tényezőjeként ki
használni. A vallás és tudomány ellen-

télének tagadása mellett felhozott két 
példa pedig — két neves természet tu
dós nyilatkozata — nem döntő érv: 
legalább is százszor annyit lehetne az 
ellenkezőjére, éspedig éppen a termé
szettudósok köréből, felhozni. A má
sik megjegyzésünk pedig a szerzőnek 
következő mondatát illeti: A zsidó kö
zösség erkölcsi erejével kell kény szer í- 
tenünk a »nagyzsidókal több zsidó 
fiatalembernek és leánynak az alkalma
zására. A zsidó nagytőke egy része 
ugyanis — gyávaságból vagy áldozat- 
készség hiányából — kivonta magát a 
szolidaritás parancsának teljesítése alól«. 
Nos, ez határozottan túlzás. Konkrét 
esettel bizonyítjuk az ellenkezőjét, ahol 
egy ismert nagyvállalkozás vezetője 
éppen frissen ébredi zsidó-öntudata ki
folyásaképpen — valóságos pogromot 
rendezeti a vállalat keresztény alkal
mazottai között, hogy aztán nagyszámú 
zsidó alkalmazottat vegyen fel. S az 
eredmény? Ma az illető vállalkozás in- 
tranzigens antisémita kezekbe került s 
az új vezető máris erősen újnémet irány
zatú munkatársakkal vette magát körül. 
Nem tettük volna ezt a kiáltó példát 
szóvá, ha nem éppen a Sós dr. által 
is jól ismert Szombat c. zsidó feleke
zeti lap emlegette Volna fel. Kellett ez 
a reakció? Amely csak annak volt kö
szönhető, hogy előzetesen egy harcos 
zsidó« kiállás kereszténj'telenítette a 
mondott vállalatot. Elvi álláspontunk 
ebben az egész kérdésben ez: ha a 
szomszédban tűz ütött ki, semmikép
pen sem segítünk a dolgokon azzal, ha 
a magunk házát is felgyújtjuk. Ha a 
szomszédban megőrültek az emberek, 
abból még nem következik, hogy most 
már magunknak is nadragulyát kell 
ennünk profilaktikumnak. S ha egy lo
komotív vezetője megőrüli s vadul vág
tat a pályán, akkor ennek nem ellen
szere az, hogy magunk is drezinára 
ülünk s az ellenkező oldalról ugyancsak 
vadul nekivágtatunk az elszabadult ma
sinériának. Hitéletét ám rendezze be 
pi'o foro intér no kiki úgy, ahogy meg
győződése diktálja, de a közéletnek 
többé-kevésbbé mindenkor szennyes po
rába a hitvallás nem való: ne tessék az 
embereket aszerint osztályozni, hogy 
zsidók-e vagy sem, — de ez a recipe 
vonatkozik ám a zsidókra is!



H A Z A I

U D Ó
Igentisztelt Szerkesztő Ur!

•Becses folyóiratának februáriusi szá
mában B a r ra b  ás Tibor szentel egy 
tanulmányt Grünwald Bélának, kivel a 
S z é p  S z ó  1937. októberi számában e 
sorok írója is foglalkozott. Azt akartam 
bebizonyítani, hogy Grünwald Béla a 
nemzetiségi kérdésben, a kiegyezés utáni 
évek közkeletű magyar imperialista elkép
zelését tette magáévá, — s mégis, ami
kor ugyanez a Grünwald Béla, aki mint 
az erőteljes magyarosítás híve, ugyan
csak bebizonyította sovén hazafiságát, 
szociális tekintetben radikális, haladó 
'programjával elszakadt a feudális Ma
gyarországtól, az úri rend valósággal 
mint hazaárulót megtagadta öt.

Cikkemben az erőteljes magyarosí
tásra vonatkozólag ezzel a körülírással 
élek: »A nemzetiségi államot árvalány- 
hajas, illetve inkább zergetollas magyar 
kalap alá akarta fogni«. A z e r g e t o l 
l as  m a g y a r k a l a p b a n  Barrabás 
Tibor a dzsentri-Magyarország jelképét 
látja s elismervén cikkem jóhiszemű
ségét, azt hiszi, hogy nem ismerem 
a kor politikai viszonyait és ezért el
tévedtem a kiegyezés utáni idők eszméi
nek és pártjainak útvesztőjében. Barra
bás tehát in  u s u m D el p h i n i ösz- 
szefoglalja számomra, ugyancsak jóhi
szemű és jószándékú cikkében, a ki
egyezés utáni kor történetét s végül 
ugyanoda lyukad ki, ahova én, hogy t. i 
Grünwald szociális tekintetben előreha
ladott, de nemzetiségi tekintetben vissza
maradt reakciós volt. Mért kellett te- 
hát a megleckéztetésl Alighanem azért, 
mert az árvalámyhajas, illetve zerge- 
tollas magyar kalapnak könnyen félre
érthető hasonlatát Barrabás úgy ma
gyarázta, mintha nem volnék tisztában 
Grünwald Béláinak rendiség-ellenes ma
gatartásával. C i k k e m  az t  b i z  o- 
n y i t j a ,  h o g y  n a g y on i s t i  s z- 
t á ban  v a g y o k  vel e.  Ami pedig 
Grünwald Bélát, mint nemzetiségi poli
tikust illeti, tényleg a magyar tradíciós 
szolgabÍTÓ-politikát követte, azaz, hogy
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ismét a magam hasonlatéival éljek, hety
kén csapta fejébe a zergetollas kala
pot. Természetes, hogy ezek az ellent
mondások Grünwald Béla munkáinak, 
különösen a »Régi Magyarországának 
értékét legkevésbbé sem csökkentik.

Kitűnő tisztelettel 
IV-ik Kákay Aranyos 
*

T o n e l l i  S á n d o r ,  a neves kul- 
tnrhistórikus, egyben a szegedi iparki- 
manának főtitkára is. Ebben a minőségé
ben adott ki most egy magvas érteke
zést (»Uj irányok az érdekképviseleti 
politikában«.), amelyben az idevágó szak- 
irodalom alapos ismeretében foglalko
zik az ohasz, a német és az osztrák új 
alkotmány ok-(tiktól fa érdekképvisel ii

* politikával
»Valamikor — írja fiatalabb éveimben 

nagyon imponáltak nékem ezek a tulaj
donságok. Tetszett nekem a német rend 
és a porosz fegyelem.. De amint hala
dok előre az esztendők során, kezdem 
látni, érezni és tudni, hogy a szerve
zés nem önmagáért való valami... Meg
értem, hogy miért tartoznak egy na
gyobb egységbe az olasz vagy a német- 
alföldi piktorok, miért más a gótika 
F ranciaA ngol- és Németországban, 
miért más az orosz és a francia anali
záló regény, miért van más lelke a 

Volgának, a Rajnának és a Loire-nak. 
Megértem, hogy a népek lelkének kü
lönbözősége intézményeikben is meg
nyilatkozik ... Hiszem, hogy a magyar*. 
ságnak is joga van a saját maga állal 
kialakított életformához... mert nem a 
következetesen kiépített és geometriailag 
szépen felrajzolt rendszer, hanem a sok
rétűség és változatosság az, ami az éle
tet széppé, gazdaggá, becsessé és mrn- 
denekfölötl emberivé teszi . Nem hisz- 
szük, hogy hamarjában ukadna a ma
gyar szakirodalomban még egy írás, 
amely ennyire érthetően, meggyőzően 
magyarázná meg az illetékeseknek, hogy 
a diktatúrán rendszerek miért nem valók 
nekünk!...
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A KÖNYVKERESKEDELEMNEK UJ UTAKRA 
KELL TÉRNIE!

R o y k ó V i k t ö r d  r.. az ismert, lel
kes kiskunfelegy házai könyvkereskedő, 
aki valósággal apostoli munkát végez 
a könyvnek a magyar falu-népe között 
való terjesztése érdekében, a napokban 
a könyvesboltja mellett fennálló olvasó
teremben előadást tartott Georges Du
hamel »La défense des lettres« című 
tavalyi, nagy feltűnést keltett munkájá
hoz kapcsolódva. A nagy lelki és szel
lemi kulturáltságról tanúskodó előadás 
tíz követelményben csendült ki. Ezek a 
következők: 1. A könyvkereskedelmet 
képesítéshez kell kötni, a szakoktatást 
meg kell szervezni. 2. Minden magyar 
könyvkereskedő egyetlen közös hivatalos 
érdekképviseletbe tartozik bele; az egye
sületi szabályok betartását szigorúan 
kell ellenőrizni, végső esetben akár az 
iparigazolványt is el kell kobozni. 3. A 
könyvkereskedéseket szakszerűen kell 
berendezni, kölcsönkönyvtárral, olvasó
teremmel, irodalmi szalónnal kell kibő
víteni. 4. A könyvkiadók és könyvkeres
kedők egymáshoz való viszonyát őszin
tén tisztázni kell; a kiadók állítsák 
vissza úgy a tankönyveknél, mint egyéb 
kiadványaiknál a régi engedményeket: 
kapcsolják be a könyvkereskedőket a 
részlelosztályok működésébe, még pedig 
u könyvügynökökével azonos feltéte
lek mellett; a kiadók utasítsák a trafi
kokat s egyéb viszontelárusítókat a 
könyvkereskedőkhöz, ezek szolgálják ki 
és ellenőrizzék a viszontelárusítókat. 5. 
A kiadói üzletpolitika helyezze át a súly
pontját a könyvkereskedőre s szervezze 
meg propaganda- és eladószervezetét a 
könyvkereskedőkkel való szoros együtt
működés értelmében. 6. Meg kell terem
teni az írók, a könyvkiadók és a könyv- 
kereskedők együttműködését. 7. A köny
vet önmagához méltó eszközökkel kell 
terjeszteni; a könyvkereskedések legye
nek a szellemi élet kulturgúcai, a könyv

barátainak meleg otthona s a könyv
propaganda erődítményei. 8. A magyar 
klasszikusokat nagy példányszámban, ol
csó, filléres átrakón kell a közönséghez 
juttatni. 9. Mind ezeket, mind pedig az 
olcsó, de irodalmi értékű belletrisztikai 
és ismeretterjesztő könyveket a heti
piacokon is kellene terjeszteni, mégpedig 
külön könyvpavillonok útján. 10. A fa
lusi és tanyai nép számára meg kell 
szervezni a könyvkölcsönzést, mégpedig 
mozgókönyvtárak utján. — E javaslatok 
nagy részével teljesen egyetértünk. Van 
azonban közöttünk olyan is, amellyel 
szemben álláist foglalunk. Éspedig min- 
gyárt az első két alapvető indítvány 
olyan, amelyet nem tehetnénk a ma
gunkévá., főként ma nem. Ez a két javas
lat ugyanis többé-kevésbé a könyvkeres
kedelemnek a s t a t o  c o r p o r a t i v o  
értelmében való fascizálását jelentené 
ma. Egész életünket már úgyis annyira át 
meg ód fogjóik a parancsuralom nyűgei, 
hogy alóluk legalább is a könyv terjesz
tésének lehetőségeit szerefnök felszabadí
tani. Egész iparunk és kereskedelmünk 
amúgy is vészterhesen tér el a régi 
iparszabadság elvi alapjától: iparkod
junk legalább a gondolatok terjesztésé
nek eszközeit az egykéz politikájától 
függetlenül tartani. Mert azt már tudjuk 
egyéb példákból, hogy a különböző 
élethivatásoknak »képesítéshez való kö
tései a gyakorlatban mit jelent, s azt is 
tudjuk számos példából, hogy »az egyet
len közös, hivatalos érdekképviselet« 
mit jelent. A Közép- és Keleteurópában 
terjengő etatizódás légkörében az ilyen 
»egyetlen hivatalos« szervek nem az ér
dekképviseleti autonómiák erősödését, 
hanem illegális befolyások tulsúlyraju- 
tásál jelentik. Ez a két indítvány tehát 
ma legalább is nem időszerű. Majd. 
kedvezőbb időkben — ha ugyan nem
zedékünk ilyeneket még megérhet —



újra lehet róluk beszélni; egyelőre ne 
kívánja maga a könyvkereskedelem a 
gillolint a nyaka köré! — Ami pedig a 
könyvkiadóknak és kereskedőknek egy
máshoz való viszonyát tárgyaló )—6. 
pontokat illeti: az előadó túl idealiszti
kusán látja a dolgot. Évek óta figyeljük 
annak az egyesületnek a működését, 
amelynek az lenne a hivatása, hogy a 
könyvkiadók és könyvkereskedők érde
keit közös nevezőre hozza. Ennek az 
egyesületnek a működése, valljuk be, ki
sebb m o d u s  v i v e nd i-k létrehozásán 
túl csak kevéssé mutatkozik termékeny
nek. A mai kiélesedett gazdasági harc
ban nem is lehet az, amikor az egyik 
fél — a könyvkereskedő — egyrészt tel
jes indolenciával viseltetik a maga leg
sajátosabb érdekei irányában, másrészt 
persze gazdaságilag is annyira gyönge, 
hogy a kiadó kénytelen az a c t i o n  d i
re c t e útjaira térni, hacsak nem akarja 
a maga üzleti számításait, esetleg a saját 
létét is veszélyeztetni. Lássunk tisztán: 
a magyar könyvprodukció terén a ter
melés erőteljesen meg van szervezve 
(gazdaságilag is!), viszont a fogyasztás 
(s illetőleg a könyv terén ezzel bizonyos 
(okig összefüggő közvetítés) szervezetle
nül széthullik. A könyvkereskedői ér
dekcsoportok kicsinyes percent-kérdé- 
seken rágódnak, ahelyett, hogy, minden 
más fogyasztói és közvetítői szervezet 
mintájára, a fogyasztást is iparkodnának 
gazdaságilag tömöríteni: az egységes ter
melői érdekekkel szemben az egységes 
fogyasztói érdekeket mérlegbe állítani. 
Itt persze (ismét mondjuk) nem holmi 
fasciszta rendi tömörülést gondolunk, 
hanem közös gazdasági szövetkezést, 
olyat, amellyel az egységes kiadói ér
deknek számolnia kelljen és lehessen! 
Ha a könyvkereskedő, egyrészt mint 
fogyasztó, a maga hitelképességét szö
vetkezeti eszközökkel állandósítja és 
normalizálja, másrészt pedig, mint köz
vetítő, vevőkörének a standardizálásáról 
is gondoskodik (vagyis leleményesebben, 
közérthető szóval: gusztusosabban tá
lalja fel portékáját s a maga kisebb kö
rében úgy szervezi meg a maga külön 
vevőkörét, ahogy ezt az egyes nagyki
adók a maguk ügynöki hada segítségé
vel megcsinálják), akkor majd a kiadó 
is kénytelen lesz a könyvkereskedővel 
számolni, és valószínűleg ő lesz a boldo
gabb, ha csakugyan számolhat is ezzel 
a megbízható, helyhez kötött, márcsak 
exisztenciális érdekei révén is. a könyv

sikerhez fűződő réteggel. Nincs ilt per
sze helyünk arra, hogy ezt az elgondo
lásunkat részletezzük, sőt nem is tartjuk 
ezt a mi hivatásunknak. Hivatott szerve 
ennek a könyvkereskedői szakosztály: 
gondolják ott jól át ezt a j ószándékú 
elgondolásunkat, amely — meglássák — 
ugyanolyan sikerre kell vezessen, mint 
az ugyancsak a L i t e r a t u r  a-f-e! ve
tette könyvnapi yohdolat. — Mégegyszer 
visszatérve tehát a Dr. Roykó-féle in
dítványokra: igenis, szorosabb megszer
vezés, de nem restriktiv és szinte már a 
politika határai! érintő merev rendi 
formák között, hanem a gazdasági ér
dekazonosságok figyelembevételével, fo
gyasztói hitelszervezet létesítésével. Erre 
ne mondja senki, hogy hiszen a kiadók 
ma is nyújtanak hitelkereteket az egyes 
könyvkereskedőknek. Más az, amikor 
egyéni hiteligénylőkkel áll szemközt 
a kiadó, és más az, amikor 
az egyetemesség garanciájával számol
hat. A felállítandó hitelintézmény ám 
legyen akiadók alapítása (hogy a könyv 
érdekkörén kívüleső puszta bankhitel 
drágító hatását el lehessen kerülni), 
de egészen másként kalkulálhat a ki
adó is, ha az egyetemesség által fedezett 
biztos esedékességekre számíthat, mint 
ha hol erősebb, hol gyengébb fizető- 
képességű egyedekkel áll szemközt. Per
sze, ennek a hitelintézménynek aztán az 
is a hivatása körébe tartozzék, hogy a 
könyvkereskedőt a saját gazdasági ér
dekeinek , intenzivebb szemmeltartásám 
nevelje, hogy közös propangadisztikus 
eszközöket, szervező-módszereket adjon 
tagjai kezébe. (Mint ahogy a Könyvnap 
eredeti elgondolásában — amelyet, saj
nos, teljesen figyelmen kívül hagytak 
az illetékesek —- is fontos szerepe volt 
annak, hogy a könyvnapi haszon egy 
hányadát feltétlenül egy állandó jellegű 
könyvpropagandisztikus intézmény cél
jaira kell tezaurálni). Tessék elhinni: 
az önkéntes gazdasági szervezkedés sok
kal nagyobb erőt képvisel, mint a még
oly hangos parancsuralmi tömörülés.

(s. U-7

A havonta kétszer megjelenő 
LITERATURA

szerkesztéséért és kiadásáért 
SUPKA GÉZA dr. felel 
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BESZÁMOLÓ A  SZELLEMI ÉLETRŐL
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I R O D A L MI  KÖZL ÖNYE

(Karikatiir, Isztanbul)

—  Mért veri az urad olyan dühösen a gépet ?
—  Úgy látszik, éppen egy nagy veszekedési jele

netet ír le férj és feleség között. . .

T A R T A L O M :
Tamás Ernő: Vasvári Pál (101). — Supka Géza: »1848« (103). — Sárközi György: 
A falukutatás múltja és jövője (105). — Kemény István dr.: D Annun- 
ziádák (107). — Rónay Mária: A rejtélyes Mennyei Birodalom (110). — Ezekről 
a könyvekről beszélnek (114). — Kétezerév a főváros művészetéből (118). — 

Judaicae rés (119).— A magyar múlt dokumentumai (120).
A borítékon: A Franklin-Társulat emlékkiállítása. — Magyar bibliográfia.
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U D Ó S Í T Á S O K
A F r a n k l i n-T á r s u l a t meghívót 

küldött az általa rendezett L ä n d e r e r -  • 
és H e c k e n a s  t-E m i é k  k i á l l í t  ás
ta.  Csak dicsérnünk lehet minden olyan 
vállalkozást, amelg a magyar kultúra 
múltjának értékeit iparkodik nemzedé
künk számára felfrissíteni, megelevení
teni A mondott kiállítás ellen sem lenne 
semmi kifogásunk, ha az csakugyan 
megmarad egy kulturhistóriai kiállítás 
kereteiben s ennek határai között meg
mulatja a közönségnek, mit produkált 
annak idején a Landerer-nyomda s mik 
voltak a vele egyesült Heckenast Gusz
táv kiadványai. A Franklin-Társulat 
azonban tovább megy egy lépéssel, s 
amikor azt hirdeti, hogy »a Franklin- 
Társulat közvetlen utóda a Länderer és 
Heckenast-cégnek«, jónak látja egyben 
azt is hangsúlyozni, hogy »n e m c s a k  
az  ü z l e t e  t, h a n e m  a s z e l l e  m e t 
is ö r ö k ö l t e  a L ä n d e r e r  é s 
He c k e n a s t - c é g t ö l .  U g y a pia z a 
n e m e s  k o n s z e r n  a t i  v i z  m u s, 
i r o d a l o m- é. s h a g y o m á n y t i s z- 
t e l e t  j e l l e m z i ,  m i n t  e l ő d e i t «.

Hál hogy minő szellemet örökölne a 
Franklin az elődjétől, arra nézve rövi- ■ 
den utalhatunk a L i t e r a t  ur a  1931. 
évfolyamának 55 58. lapjain megjelent 
tanulmányunkra, ahol bizony sem iro- 
da'omtiszteletről, sem nemes konszerva- 
tii izmusról, sem pedig öröklésre méltó 
sze’lemről szó nem esett. Ellenben kö
zöltük P e t ő f i  levelét A r á n  yhoz. 
amelyben panaszkodik Heckenast ellen
— aki n o t a - b e n e  soha Petőfinek 
egyetlen művét ki nem adta —, meny
nyire ridegen viselkedett vele szemben.

Nekem a napokban — írja Petőfi
— 508 pengős váltót kelt kifizetnem. 
Mentem Heckenasthoz, hogy az Él e t 
k é p e k  szerkesztéséért előlegesen fel
vegyek 201 pengőt, de a s i l á n y  f r á 
t e r  nem adott többet száz pengőnél, 
aszongya. hogy nincs pénze .. .

Közöltük aztán K o s s u t h n a k  Z s e- 
d é n y i  Edéhez küldött leveléből az

egyik részt, amelyből eziíltal csak ezt 
a mondatot akasztjuk lejjebb:

— Lanaerer és Heckenast uraknak
minden mértéket meghaladó s z e  n y 
íl y e s p i s z k o s s á g á t tói ábbad tűr
nöm lehetetlen. . .  »

Bebizonyítottuk, hogy a V ö r ö s- 
m a r t y-árvák dolgában mennyire kis- 
vonahían s magyar könyvkiadóhoz 
mennyire méltatlanul viselkedett, úgy
hogy De á k  azzal utasította el Hecke
nast ajánlatát, hogy »az ilyen ajánlat 
nem kereskedőhöz méltód!

Ezek vonatkoznak a Franklin elődjé
nek »irodalomtiszteletére«. Most nézzük 
azt a s z e l l e m e t ) amelyet a Franklin- 
Társulat — saját kijelentése szerint — 
a Länderer és Heckenast-cég »nemes 
konszcrvalivizmusának« nevez. Lássuk 
mindenekelőtt De á k  Ferencnek Ko s 
s u t h o z  18Í4 nov. 2-ikán írott levelét:

— Landerernek k i s z á m í t o t t  go
n o s z s á g a  rutul megcsalta nem 
ugyan bizodalmadat, mert hiszen o ly  
e m b e r  i r á n t  b i z o d a l  nva d n e m  
l e h e t e t t  —, hanem becsületes számí
tásodat. Te azt hitted, hogy mivel Lan
derernek anyagi legvastagabb érdekei 
szorosan kötve vannak szerkesztőséged
hez, á l n o k s á g a  ellen ez által biz
tosítva vagy, de kifelejtéd számításod
ból, hogy ő a közhír szerint nem  
u t o l s ó  t a g j a  a t i t k o s  p öl i  c iá
nak,  s ha ez igaz, akkor magaviseleté, 
könnyen magyarázható, meri i l y  em 
b e r e k  e l a d j á k  mg. g u k at  p é n 
zért ,  h a s z o n é r t ,  p á r t f o g á s é r t  
s ők többé magok sem rendelkezhetnek 
önmagokról szabadon s én i ge n  h i
sz  e m, a ra it n é k e d  L ....... e do
l o g r ó l  m o n d o t t . . .

Amit Deák akkor csak mint feltevést, 
igaz, alaj>osan hihető feltevést mondott 
e levelében, azt azóta a bécsi titkos 
rend őrség Sitzungspro'oko'íjai, amelyek 
nemrégiben kerültek napfényre, ugyan
csak bőséggel igazolták. Megtudjuk belő
lük, hogy Heckenast a bécsi rendőrség



A M Á R C I U S I  N É P S Z Ó N O K  E L F E L E D E T T  Ú J S Á G C I K K E I

Vasvári Pál — a közíró és történetbölcselő
Nemcsak a pesti ifjúságot, hanem az, 1818 19-iki forradalom szellemi ve

zetőit is az Emberi Jogok Deklarációjának eszmeköre lelkesítette. Míg Kossuthot 
az Északamerikai Egyesült Államok szabadságmozgalma és alkotmánya ihlette, 
addig a francia .forradalom eszmevilága nem csupán költőket, mint Petőfit. 
újságírókat, mint Pátffy Albertet, hanem kiváló államférfiakat is, mint Széniére 
Bertalant, sőt katonákat, mint Xugy-Sándor Józsefei, a vértanú-tábornokot is. 
varázskörébe vonta. A francia forradalom eszméinek álmodozója, megszállottja 
volt Vasvári Pál is, aki ma csupán mint márciusi népszónok és a szabadság- 
harc hőse él a közludatban, holott 1818-ban mint közíró és lörténetbölcselő 
is megnyilatkozott. A Vasvári Pál-Kör 1920-ban állított emléktáblájának lei- 
irata már megkopott és barbár kezek összekarmolták, ceruzával befirkállák 
a Nemzeti Múzeum lépcsőzelének oldalfalán . . .

Vasvári Pál — családi nevén Fejér Pál görögkalolikus pap fia. szülő
helyéről. Xijir-Vasvárihól egészen fiatalon 1848-ban került Budapestre az egye
temre. A szorgalmas és zseniális ifjú mindjárt a francia nyelv tanulásába fogott 
és mesterének, Horvát Istvánnak hatására maga is történetírónak készült 
Michelet és Cabet munkáit tanulmányozta és már 1846-ban történelmi vonat
kozású cikkeket írt, magyar történelmi jellemrajzokat és korképeket az P.let- 
képekhen, a Pesti Divatlapban meg a Társalkodóban. 18 10-ban jelent meg 
Michelet és a német tudományos rendszer című cikke az Életképekben, 1847-ben 
összegyűjtött egy füzetre való történeti jellemrajzot, korképei és Történeti Xévtűr 
címmel kiadta. Ekkor már Vasvári néven szerepelt. Korán hangoztatta, hogy 
»Világnézeteket kell szereznünk ... .1 világnézet szárnyat ad az embernek . . .

A forradalom előestéjén, március 14-én az Ellenzéki Körben Vasvári volt 
az első szónok és beszédében sürgette, hogy a 1 2  pontot amelyet Irinyi
József azután felolvasott vigyék az országgyűlés vagy a király elé. Nem 
egy kortársa ékesszólását Kossulhéhoz hasonlította; március lő-ikének egyik 
tündöklő szónoka. Beválasztották a közcsendi bizottmányba és a március 18-ikán 
Pozsonyba ment peliciós küldöttségbe. Pozsonyban így köszöntötte Széchenyi 
Istvánt: »Bonjour citoyen Széchenyi!« — Bonjour sansculotte Vasvári — 
felelt a forradalmi üdvözlésre a gróf. Pesten a forradalom napjaiban ő a hi
vatalos népszónok. Petőfivel és Jókaival együtt népgyűlési hívott össze a vá
lasztási cenzus ügyében. Április 14-ikén a Pestre érkező minisztereket fogadó 
tömeg ünnepi szónoka A budapesti nép nevében köszöntötte a kormány
tagjait és figyelmeztette őket:

— Ti egy újjászületett, egy hatalmas nemzet előtt jogtok számolni eljárás- 
tokról s ezért a haza szent ügyét figyelmetekbe ajánljuk.

Vasvári Pálnak ez volt az utolsó népszónoki szereplése. Gróf Teleki Blanka 
újrendszerű leányiskolájának volt magyar nyelv- és történelem-tanára, tervezte 
a francia forradalom történetének megírását és a márciusi ifjúság óhajára pá
lyázott az egyetem történelmi tanszékére. Eötvös József báró azonban nem 
nevezte ki. Részivel! a nemzetőrség szervezésében, majd a pénzügyminiszter- 
inkára, vidéki toborzó és Kossuth polgári futárlisztje a horvál betörés idején.
' (Óbb katona. 1849 elején a kormány engedélyével zászlóaljat szervezett és 
mint őrnagy, katonáit Erdélybe vezette, itt július 18-ikán kézitusa közben mellbe
lőtték, elfogták és dárdával agyonszurták
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Történetíró helyeit így leli zászlóalj parancsnok és hősi halói l; még a 
nagykorúságát sem érté el. Ám amíg Pesten élt, 18^8-ban mint közíró dolgozott, 
de Jókai lapjában, az Életképekben megjelent értékes cikkei ma már ismeretlenek. 
Március 23-ikán kezdte meg az Életképekben Irángeszmék című tanulmányát, 
amelyben mint lörténetbölcselő-közíró szólt kortársaihoz.

A világot elvek, vélemények, eszmék kormányozzák. Ezekből alakul a köz- 
szellem...«, — cikksorozatának ezek az első szavai. A múlt megmutatta — 
rejtegeti —, hogy »a hibás nézeteken alapuló) korszellem is sokáig tud uralkodni 
a milliókon... A tekintély kormánya igen könnyen elfajulhat«, mert »...az 
egyéni önérdek lenyomja a milliók üdvének mérlegét, ha a vezér rosszakarattal 
bir . . A tekintély korszaka csak addig tart, míg a felvilágosultság el nem ér
kezik«. Hangsúlyozza, hogy a népek életének célja nem bámulatos tények vég
hezvitele, hanem a boldogság. »A tekintély korszaka tehát az állam végcélja 
nem lehet. Ez a nemzetélet gyermekkora«. Mint látjuk, cikkében ma is idő
szerű kérdésekkel foglalkozik.

Szónokias stílusban, biblikus és ókori példákra hivatkozva vizsgálja a hely
zetet, amelynek bilincseiből Európát az újabb kor szabadítja ki »A nyilt sisakkal 
fellépő önkénje meg nem birja gyilkolni a nemzet életét. De ha a zsarnokság 
parancsai törvényalakban adatnak elő , ha eltakarják az igazi célt, akkor a 
képmutatás alattomos utain játsza ki a milliók akaratát. A zsarnokság alapja 
a balhiedelem, a tudatlanság, a lelki sötétség. Idézi Voltaire, Michelet gondolatait. 
»Szabad sajtó nélkül a közvéleménynek uralkodnia nem lehet«. »Hogyan fejlőd
jék hatalmasra a korszellem, hol annak forráséit betömik, eltemetik? Az ész a 
törvényhozó, apostola a sajtó. Egyenlőség és testvériség alapjaira kell a mű
veltséget, a társadalmat helyezni.

Irányrajzok az első francia forradalomból című tanulmányában amely 
július 9-ikén kezdődik az Életképekben - azt vizsgálja, mi robbantotta ki a 
nagy-forradalmat és mi tette vérengzővé. »A forradalom égi háborúja meg- 
tisztítá az eszmék levegőjét, kiderítő a népek látóhatárát, villámaival sujtá a 
nép zsarnokait«. Hangsúlyozza, hogy a forradalom nem egyéb, mint »országos 
átalakulás«, ami lehet vérleien is; de ha a korszellemmel dacol a társadalom 
egy része, a sors kerekébe fogódzik és akkor az kegyetlenül eltiporja. Ez 
okozta a polgárháborút Franciaországban. Idézi Schillert, aki szerint a szabad 
embertől nem kell félni, de rettegni a rabszolgától, ha letépi láncát. Cikkei 
nem tudományos művek, hanem felvilágosító írások, egyként jellemzőek a kor
szellemre és fiatal szerzőjük felfogására, történelmi és irodalmi műveltségére.

A márciusi ifjiiság című, kortörténeti szempontból érdekes, cikket írt (jú
nius 4-ikén), amelyből megismerjük a pesti forradalmat köznapi világításban 
és a vádakat is, amelyek ellen Vasvári megvédi a »rendtöréssel« gyanúsított 
pesti ifjúságot. »A középponti ifjiiság egyetlen egy hibáit követett el. Tovább 
akart menni a tények mezején, mint amennyire nemzetünk el volt készülve . . . 
Jgv szakadt el egymástól a pesti ifjúság és a nemzet«, - írja. — »Az egyetemi 
ifjúságnak nem engedtetett meg önálló sereg alkotása... A pesti ifjúság azt 
tévé, mit Lőle idő és körülmény követeltek. Az ifjúság többe jelenleg egy for
radalmi lépési sem fog tenni. Csak egyet akarunk. A vélemény szabadságát 
Vasvári e cikkében éppen úgy, mint Pálffy Albert a maga lapjában, a Március 
Tizenötödikében — sürgette az önvédelem megszervezését. A történelem mind
kettőjük felfogását tragikusan igazolta a kormány halogató politikájával szemben

Vasvári Pál írásai és tettei tanúskodnak, hogy őszintén hitte: a francia 
forradalom ideális eszméi megtestesülhetnek, a magyar nép javára megvaló
sulhatnak és e hitéért becsülettel élL és halt. Tamás Ernő
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SU PK A  GÉZA:  1848
A SZERZŐ A KÖNYVÉRŐL

A Literalura általában minden hozzá beküldött könyvről be szokott számolni. 
S miután a Cserépfalvi-kiadó ismertetésre beküldte azt a könyvet is, amelynek 
szerzője véletlenül e folyóirat szerkesztője, valahogy úgy érzem, egészen hely
telen álszemérem lenne erről a könyvről csak azért nem írnom, mert törté
netesen én vagyok a szerzője. Dicsérnem a könyvet természetesen nem illik; 
szidnom: még sutábban festene. Nem marad hát számomra más megoldás, mint 
hogy elmondjam, mi a legmélyebb értelme ennek a könyvnek s miért Íródott 
úgy, ahogy megírtam.

Mindenekelőtt ne csodálkozzék az olvasó azon az őszinte vallomáson, 
hogy könyvem kéziratát, mielőtt nyomdába ment volna, jogi életünk két ki
válóságával — egy egyetemi jogtanárral s egy nyugalmazott kúriai bíróval — 
olvastattam el, s csak amikor mindketten arról biztosítottak, hogy emberi előre
látás szerint sikerült minden veszedelmes paragrafust körültáncolnom, akkor 
adtam a könyvet szedésbe.

S most hát már azt is megmondhatom, mi volt a bennem élő végső cél 
a 48-as forradalom újraátélése közben. Ez egyúttal azt is megmagyarázza majd, 
hogy a könyvnek miért lehet esetleg sikere is.

1848 eddigi értelmezése rendszerint beleveszed a lelkendező frazeológiába 
vagy a pártpolitikai ékesenszólásba. De óvatosan kerülték eddig, hogy ezt 
a forradalmat beleiktassák a magyar nép egyetemes fejlődésének történetébe 
és Keleteurópa ébredő nemzeteinek egyetemes forrongásába. Másrészt az a 
feladat is rámhárult, hogy a 48-as eseményeknek legendává idealizált s ennél
fogva értelmében megcsonkított történetét leszállítsam a fölös és természet- 
ellenes koturnusról: humanizáljam tehát a 48-at, megmagyarázzam kortársaim
nak, hogy a »félistenei« is csak emberek voltak, s a körülmények, amelyek 
között éltek, éreztek, gondolkodtak, munkálkodtak, szintén csak emberiek voltak.

így aztán persze nyomban megváltozik a dolgok távlata. Egészen másként 
fest a pozsonyi (rendi) országgyűlés képe, ha megértjük, hogy ott elvégre 
is emberek voltak, akik védték a maguk és gyermekeik kis vagyonkáját s ezért 
bizony nehezen mentek bele a vagyoni létalapjukat tevő feudálizinus lerombo
lásába. A magyar parasztnak a forradalommal szemközt való magatartása is 
másként fest, ha mint embert mérlegelem s nem mint heroikus klisét: embert, 
aki alig várja, hogy megszabaduljon a robottól, dézsmától, s lehetőleg kevéske 
földhöz is jusson.

Ember-voltukból kifolyóan meg kell az egyes szereplők lelkiségét 
is érlenünk. István nádor-főhercegnek furcsa kétlaki játékát nyomban 
megértjük emberileg, ha azt a szörnyű dilemmát nézzük, amelybe belekerült 
az udvar és a magyarság ellentett érdekei között. Kossuthnál is meg kell érte
nünk a forradalommal szemben kezdetben tanúsított averzióját: elvégre már 
46 esztendős, meglett ember, amikor elébe mered a nagy sorskérdés, s ő, aki 
addig már egy életet élt le a nemesi gondolatkörben, természetesen nem tud 
egyik pillanatról a másikra átnyergelni, s némi időre van szüksége, amíg a 
radikális pesti ifjúság eszmekörébe bele tud illeszkedni.

Emberi nézőpontból kell a tisztek nehéz helyzetét is figyelnünk, akik máról- 
holnapra két kötelesség kontroverz tüze közé kerülnek s bizony olyikuk nehezen 
tud nyomban dönteni. Humánum szempontjából kell a középosztály szereplését 
is megítélnünk, amely a hirtelen kirobbant pánikban rohan az új állásokat, 
új életlehetőségeket kínáló beamteri stadionok felé; s ugyanúgy emberileg érthető
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a diákok forradalmi szereplése az egyetemen és a középiskolákban, akik a 
nékik kellemetlen tanároktól a forradalom űrügyén meg akarnak szabadulni 
vagy végkép be akarják szüntettetni a kalkulus-osztogatást.

Emberileg érthetővé válik a minisztereknek egymás között való torzsalko
dása, vagy az akadémikusok huzózkodása a forradalomba való bekapcsoló
dástól. Megértjük az írók késlekedését, amikor arról van szó, hogy beváltsák 
verseik, lelkesítő cikkeik nagy felbuzdulását s most már maguk is siessenek 
a zászlók alá.

Mindez, ismétlem, most — a humánum-nak enyhén világító fénye mellett — 
új értelmet, új jelentőséget, emberi közelséget nyer s ennyiben jelent egyúttal 
új, reális szemléletet is a 48-as forradalommal szemben, örök-emberi, tehát 
egyben mai színt is kapnak az események, aktualizálódnak, valósággal a magunk 
életének részévé lesznek. Hogy ezenközben persze nem lehetett az emberi gyen
geségek előtt sem végkép szemet hunynom, az az előzők folytán szinte magá
tól értetődik. De éppen mert emberi dologról van ilyen esetekben is szó, nem 
ironizáltam, nem használtam fel a szatírának kézenfekvő, de nagyon is olcsó 
fegyverét. Egy csöndes, megértő fejbólintás ilyen esetekben rendszerint beszéde
sebb kritika, mint a legvéresebb gúnyba mártott penna.

Az ember természetesen nem csak individuum, hanem egyben az őt környező 
társadalomnak tagja is, miliőlény, akinek állásfoglalását néha alapjában vál
toztatja meg tömeglény-volta. Ennélfogva különös hangsúllyal kellett a 48-as 
társadalom szerkezetét is kutatnom: osztályonként keresni a hangulatok vagy 
éppen állásfoglalások gyökereit. Duplán kötelező volt ez a feladat olyan kri
tikus korszakban, aminő 48 volt, amikor — legalább is elvileg — egy régi 
osztályállam omlott össze, hogy helyet adjon újabb osztáHalakulásoknak. A 
forradalom hullámverése más-más dinamikát fejt ki minden egyes osztálynál; 
sőt az egyes osztályokon belül is szigorúan elhatárolt reakciókban jelentkezik 
a forradalom célkitűzése, vagy remélt, esetleg félt eredménye. A dúsgazdag 
gróf Esterházy miniszter egészen más szemszögből nézi a forradalmat, mint a 
koldusszegény Eötvös báró, holott közjogilag mindketten ugyanazon főrendi 
osztály tagjai. S a céhekben tömörült keresztény iparosok homlokegyenest más
képpen ítélik meg a forradalmat, mint a céheken kívül szorult »kontárok«, akik 
csak nyerhetnek egy forradalom által.

Uj, az eddiginél sokkal nyíltabb szavakat kellett aztán a bécsi udvar po
litikájával szemben is találnom. Amikor még Jókai vagy Gracza írták meg a 
forradalom napjait, élt még a császár, aki ugyan később formálisan megbékélt 
a magyarsággal, de hálószobájában mindvégig ott őrizte a forradalom három 
legfájóbb emlékét: Lamberg tábornok legyilkoltatását, Hentzi hősi halálát és 
a győri csata emléklapját (amikor is nőket kellett botoztatni a fiatal császárral 
szemben tanúsított tiszteletlen magatartásuk miatt). Ez a kor tehát nem írha
tott még a szükséges nyíltsággal a bécsi udvar praktikáiról, amelyek hetven 
év múltán Magyarország tragikus felbomlását idézték ránk.

Szóval egész sor olyan új szempont nyomult már rég óta parancsolólag 
1848 megítélése dolgában a történetírás elébe, amelyekről tovább hallgatni bűn 
— a nemzeti élettel szemben való súlyos mulasztás — lett volna. A dolog egy
szerűen úgy áll. hogy 1848 helyes értékelésétől függ igen sok részben hazánk 
további boldogulása. Éspedig éppen azért, mert 48 tegigazibb értelmének lassú 
eltorzulásával a legalapvetőbb kérdések megoldatlanok maradtak és hullaként 
akaszkodtak bele nemzetünk fejlődésébe.

Ha könyvem csak kicsit is segít ezeket a hullákat elföldelni, máris meg
lette történelmi, emberi és magyar kötelességét. (s. g.)
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A FALUKUTATÁS MÚLTJA ÉS JÖVŐJE
Sárközi György, a modern magyar lírikusok fiatal generációjának1 

egyik kiválósága, egyben a falukutató írók csoportjának is vezet/'-tagja, 
a „Válasz' c folyóirat szerkesztője és értelmi szerzője annak a könyv- 
sorozatnak, amely a falu szociális problémáit feltárja. Az alábbiakban 
elmondja, hogyan indult meg a modern falukutatás és minő eredményei 
mutatkoztak ennek az újszerű irodalomnak.

— A kiindulás dönlő lökését az adta ineg, hogy a háború utáni fiatal írók 
kutatni kezdték: milyen mulasztások történtek a múltban, amelyek a mai keserves 
jelent eredményezték. így figyeltek fel arra, milyen katasztrofális a falu élet- 
szintje és felismerték, hogy ennek a problémának a megoldásával áll vagy 
bukik az ország. Ebből a felismerésből támadt az a nagyszabású szellempolitikai 
mozgalom, amely főcéljává tűzte ki, hogy a népi kérdéseket felszínen tartsa 
és azok megoldását kiharcolja. Ennek az elvnek a szolgálatára született meg 
a Márciusi Front és a Válasz folyóirat is. A mozgalomhoz tartozó írók aztán 
különböző könyvekkel harcoltak és harcolnak a maguk módján a probléma 
megoldásáért.

Az úttörők
Legelőször az irodalomban hangzott fel a nemzelalalli« magyarság szava: 

Erdélyi József és Illyés Gyula lírájában, Kodolánvi János, Tamási Áron, Németh 
László, Darvas József prózai írásaiban. Ugyanekkor Féja Géza, Veres Péter. 
Kovács Imre, Erdei Ferenc, Szabó Zoltán és mások tudományos és publicisztikai 
úton kezdték feltárni és megismertetni a népi helyzetet. A Buday György 
vezetése alatt álló Szegedi Fiatalok Kollégiuma pedig személyes élmény útján 
igyekezett behatolni a népélet mélységeibe és felszínre hozni a tapasztaltakat. 
Rajtuk kívül is az ifjúság legkülönbözőbb csoportjai indultak el a falu felé.

— De hogy ezekből a különféle mozgalmakból komoly szociográfia legyen, 
ahhoz erősebb hatású külföldi példaadás kellett. Érdekes, hogy nem az ame
rikai, angol vagy német példa hatott legerősebben, hanem a — román. Amikor 
Romániában Gusti professzor vezetésével megindult a szisztematikus falukutató 
és szociográfiai munka: az erdélyi magyar fiatalság utánozni kezdte és tőlük 
tanulta el aztán a magyarországi fiatalság ezt a munkát, az ő révükön sodródott 
a mozgalomba.

Különböző kísérletek folytak a falu-monográfiák megteremtésére. Eleinte 
persze nagyon kezdetleges módon fogtak hozzá: kérdőíves rendszerrel dolgoztak, 
ami hamarosan csődöt mondott. Bebizonyosodott, hogy a statisztikai módszer 
nem kielégítő, csak két módon lehet komoly, tudományos értékű eredményt 
elérni, vagy szakszerű és hosszú ideig tartó csoportos kiszállás útján való 
kutatással, vagy pedig az egyéni írói kutatás és átélés útját kell választani.

— Szigorúan tudományos szempontból természetesen az előbbi módszer a 
célravezetőbb. Ezt követte a Pro Christo diákok-házának falukutató csoportja, 
amikor »Elsüllyedt falu a Dunántúlon« címen, csoportos kiszállás alapján meg
írták Keni se község monográfiáját. Ebben az úttörő munkában Kovács Imre és 
társai vettek részt. Központi szervezés is irányítás nélkül, pusztán néhány 
fiatalember lelkes, áldozatkész munkájára alapozva azonban a háromezernél 
több magyar falu közül még a legfontosabb típusok feldolgozását is lehetetlen 
volt keresztülvinni. Ilyen úton reménytelennek látszott a magyar falukutatás jövője.
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Tíz tájrajz
— Ekkor vetődött fel az a gondolat, hogy részletkutatás helyett — vagy 

mellett — legalább nagy vonalakban megrajzolt képet adjunk az egész ország 
mai társadalmi állapotáról. így született meg az az eszme, hogy »Magyarország 
felfedezése« címen, tíz kötetben, tíz író dolgozza fel az ország tíz tájegységének 
szociális képét. Hangsúlyoznom kell, hogy ez a gondolat a magyar sorskérdé
sekkel foglalkozó írók körében vetődött fel, nem pedig egy kiadóvállalat üzleti 
elgondolása volt. A kiadó csak vállalkozott az írók elgondolásának megvalósítására, 
így tehát teljesen jogosulatlanok azok a támadások, amelyek akár az írókat 
érik a vállalat miatt, akár a vállalatot az írók miatt.

— Ebben a sorozatban azok az írók vállaltak munkát, akik amúgyis ottho
nosak voltak egy-egy tájon, vagy pedig már előzetesen szerepet vittek a népi 
irodalmi mozgalomban: Illyés Gyula, aki a »Puszták népé«-ben egy nagy mező- 
gazdasági réteg egész ismeretlen sorsát tárta fel, Szabó Zoltán, akinek Tardi 
helyzet« című könyve nagyon sokat tett a probléma népszerűsítésére, Kovács 
Imre, Boldizsár Iván, Kodolányi János, Ortutay Gyula, Németh László: akik 
már valamennyien dolgoztak valamelyik rokon területen.

— A sorozat első kötete Féja Gézának »Viharsarok« című könyve volt. amely 
Magyarország legelesettebb sorsú népéről adott őszinte beszámolót. A könyv 
fogadtatásáról és sorsáról nem kell beszélni: mindenki ismeri. Ezután a Szegedi 
Fiatalok közül kikerült Erdei Ferenc »Futóhomok« című könyve jelent meg. 
amely már ismerteknek vélt kérdésekről adott teljesen új képet.

— Egy más, hasonló célú vállalkozás a »Szolgálat és írás« sorozat, amely
ben eddig Szabó Zoltán és Kovács Imre könyvei jelentek meg. Nagyon fontos 
megvilágító munkát végeztek még Veres Péter könyvei, Nagy Lajos és Darvas 
József munkái. Legújabban a »naposabb oldalon« álló írók tollából is kikerült 
egy-egy érdemes munka, pl. bejei Németh Andoré és Heller Andrásé.

A magyar jövő építése
— Hogy volt-e eredménye ennek a sok munkának és annak, ami remél

hetőleg még következik majd? Mint minden új mozgalom: kétféle hatást váltot
tak ki ezek a munkák. A helyeslésnek és az ellenérzésnek visszhangját. Termé
szetesen: miután az ellenkezés érdekelt rétegek részéről történt, ennek az írókra 
nézve súlyos, exisztenciális következményei lettek. Ez azonban csak megerősítette 
őket írói hitükben és — mint minden üldöztetés — igen nagy propagandaerőt 
jelentett mellettük.

— Ezen túl azonban kétségtelen, hogy az írói munkának konkrét eredményei 
is voltak és lesznek, mert hiszen a magyar társadalmi problémák megoldását 
késleltető erők ellenében ezek a művek siettető erőt jelentenek. A leg»gutgesinn
tebb« szakemberek is elismerik, hogy a falukutató írók által teremtett közhangulat 
igenis hatással volt a hatalom szociális intézkedéseire, — bárha ezek az intéz
kedések távol állnak attól, hogy kielégítőek legjrenek. A Parlamentben is sokan 
támadták a falukutatók munkáját, de ma már egyre többen hangsúlyozzák törté
nelmi jelentőségét.

— Természetesen maguk a falukutató-írók sem gondolják, hogy irodalmi 
utón gyökeres társadalmi változás idézhető elő. Inkább az a reményük, hogy 
idővel jönnek majd olyan politikusok, akik már egy új közszellemből születtek, 
amely közszellem kialakításához ez az irodalmi mozgalom is hozzájárult. Erre 
az új magyar politikus-gárdára vár az a feladat, hogy a magyar társadalmi szer
kezet gyökeres átalakításával segítsen azokon a bajokon, amelyeket a falu
kutatás feltárt.
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D’ANNUNZIÁDÁK
DE BENEDICTS RAPAGNETTA HALÁLÁRA

D'AnnunzióróI halála alkalmával a napilapok többé-kevésbbé — inkább ke- 
vésbbé — elmondták, mi volt a szerepe az irodalomban. D'AnnunzióróI, az íróról 
tehát ezúttal nem akarunk már búcsúztatót mondani; kisebb-nagyobb munkái 
amugyis alighanem sokkál hamarabb elvesznek majd a feledés homályában, 
mint azt ma bárki is hinné. De az emberről és a politikusról ide kell jegyez
nünk még néhány adatot. Nem törekszünk teljességre, hanem inkább csak 
lerögzítünk az évek sodrából néhány olyan mozzanatot, amely nélkül De fíene- 
dictis Rapagnetta igazi arcát az utókor nem rajzolhatja meg.

D’Annunzio, a politikus... Ezt a megjelölést persze nem kell túlságosan 
szigorúan vennünk. 34 éves volt, amikor a politikába belekóstolt és már az 
első szereplésével a botrányok sorozata járt együtt, amiért azután el is hatá
rozta, hogy a belpolitikának véglegesen hátat fordít. Ettől kezdve kizárólag 
külpolitikai problémák megoldásán törte a fejét és bár Tripolisz 1911-ben 
történt megszállásától Olaszországnak a központi hatalmak elleni hadbaindulásán 
keresztül egészen Fiume önhatalmú elfoglalásáig hosszú út vezet, meg kell 
hagynunk, hogy a költő külpolitikai kiruccanásai nyomán állandósultak a bonyo
dalmak.

A pozőr
Aminthogy komplikációk jelentkeztek életének sok egyéb vállalkozásában is. 

Szerelmi ügyei meglehetősen zavarosak és közöttük helyet foglal a leányrablás 
csakúgy, mint a teátrálisan megjátszott és világbotrányt keltett nagy élmény 
— a szerencsétlen Dúsénak nemcsak élete ment rá erre az élményre, hanem 
évtizedeken át összekuporgatott vagyona is —, de hát D’Annunziónak még az 
olyan botrányok sem ártottak, amelyek mást alighanem egy életre lehetetlenné 
teltek volna. Mindössze az történt, hogy a jobbízlésűek egy-egy fintort nem 
tudlak elleplezni, Mussolini pedig vagy tíz esztendővel ezelőtt így nyilatkozott 
róla Bojei norvég író előtt:

— D'Annunzio szerepe Itália irodalmi életében végétért. I f  Annunzio pozőr 
volt. A mai Olaszországnak ilyen emberekre nincsen szüksége.

Ez a nyilatkozat eléggé kemény volt, később azonban D’Anniuizio már csak 
jól felfogott érdekei következtében is igyekezett az új olasz állam megterem
tőjének véleményét kedvezőbbre hangolni. Alighanem nagyrészt ezt a célt szol
gálta az a gesztusa is, amellyel közjegyző előtt hivatalosan és visszavonhatatlanul 
úgy rendelkezett, hogy halála esetére egész vagyonát, kéziratait, könyveit, házát, 
villáját, egyszóval mindenét Dáliára hagyja. Amikor pedig valaki megkérdezte 
tőle, mi lesz fiaival, egyszerű vállvonogatással felelte:

— Dolgozzanak és akkor meg fognak élni.
Aki a halaknak prédikált

Pozőr volt, mondja Mussolini és hozzá keli tennünk, alighanem a század 
legnagyobb pozőrje. Titokzatos villájába elvonulva igyekezett a világot minél 
távolabb tartani magától, a villát állandóan fegyveres őrök védték hogy ki 
ellen, azt vájjon ki tudta volna megmondani?! —, volt a kertjében egy apró 
kis patak, palló vezetett rajta keresztül és ezt D’Annunzio a Kívánságok Hídjának 
nevezte el Ha nagyritkán mégis fogadott vendéget, elvezette erre a helyre, 
pénzdarabot kért tőle és azt szertartásosan a vízbe ejtette. A vendéget pedig 
megnyugtatta, hogy kívánsága teljesedni fog. Valamivel odébb vízesések zuhogtak 
és az alattuk lévő k’őmedeneében ezüst pikkelyes halak suhantak ide-oda. A szó̂
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raélyzet egy ízben elárulta a kiváncsi újságírónak, aki a házigazda távollétében 
tekintette meg a csodakertet (lásd Kállay Miklós cikkét a Lantos Magazin 
1930-as évfolyamában):

— Itt szokott a mester a halaknak prédikálni.
Ebben a villában írta egyébként évek hosszú során át kisebb-nagyobb 

munkáit, itt rendezte sajtó alá összegyűjtött műveit, az Opera Omnia nyolcvan 
kötetét. Persze, hogy rengeteg időt vett igénybe ez a művelet, mert D’Annunzio 
féltő gonddal javítgatta a kefelevonatokat is. Ha valaki, ő bizonyára őszinte 
respektussal viseltetett saját irodalmi munkássága iránt. Néhány évvel ezelőtt 
valakinek, akiben nagyon megbízott, megmutatta a híres »Forse die si, for se 
che no« korrektúráját és a látogatóban volt annyi rosszmájúság, hogy cikkben 
számolt be arról, amit látott. Többek között arról, hogy az utolsó lap alján 
a költőnek ez a sajátkezű feljegyzése állt: »Imprimatur. Gabriele D'Annunzio. 
Elragadtatással önmagam iránt. 1927 szeptember 18.-nak éjszakáján.«.

A Duse-ügy
A »Talán igen, talán nem« nagy visszhangja után miközben egyébként 

megoszlottak a vélemények arról, hogy D’Annunzio talán nagy író, talán nem 
megfontolásra érdemesnek látszó ajánlatot kapott. Egy amerikai kiadó ötvenezer 
dollárt kínált neki, ha emlékiratait megírja. D’Annunzio azonban fejedelmi gesz
tussal napirendre tért az ajánlat felett és arra hivatkozott, hogy összegyűjtött 
munkáinak nyolcvan kötete olyan kimerítő önéletrajz, amelyet kibővíteni már 
nem is lehet. Ebben volt is valami, hiszen ha csak a Fuocóra gondolunk 
amelyben Dúséval való szerelmének történetét írta meg olyan kíméletlen rész
letességgel, hogy világbotrány lett belőle —, akkor meg kell hagynunk: külön 
önéletrajzra nincs itt szükség. A Fuoco miatt ellene indított támadásokkal 
szemben védekezett is, ez a mintegy harminc oldalas kézirat azonban nyom
tatásban nem jelent meg és vagy öt évvel ezelőtt’ árverésen tornászta fel 
magát hihetetlen magas összegig. A kéziratnak az volt a címe. hogy »A Fuoco 
tisztasága« és benne az író mindenképpen ki akarta mutatni, hogy a vádak 
alaptalanul érték. Az eredmény nem is maradt el. Amikor a kéziratról tudo
mást szerzett a világ, mégegyszer utoljára fellángolt a részvét a szerencsétlen, 
közben már meghalt Duse emléke iránt.

Igaz: a nagy őszinteségért nagy példányszámot kapott. Az ilyen módon 
szerzett sikerre azonban az írók ritkán szoktak büszkék lenni. Nagy volt a 
felháborodás odahaza Olaszországban is, ahol az ország legnagyobb színésznőjé
nek brutális levetkőztetése példátlan felháborodást keltett. Ö leplezte le Dúséval 
való viszonyát, viszonzásul leleplezték D'Annunzio egész magánéletét: csúnya 
adósságait, zavaros üzletkötéseit és különböző gazdag, de már éppen nem fiatal 
hölgyekkel való kapcsolatait. Olyan felháborodás robbant ki a leleplezések nyo
mán, hogy a költő évekre kénytelen volt Párisba emigrálni.

A kihúzott fogtól a halálos fürdőig
Azután múllak az évek, a háborús szereplés sok mindent elfelejtetett és 

D’Annunzio egyik-másik gesztusa szinte őszintének hatott, pedig alighanem ekkor ! 
is a pozőr szólalt meg cgy-egv pillanatra. Elég az hozzá: a múltat elfelejtették 
és D'Annunzio ettől kezdve nyugodtan sütkérezett az állami költő szerepében. 
Extraturjairól azonban ekkor sem mondott le. Milánóban egy D’Annunzio-darab 
előadása alkalmából a darab főszereplői, Emma Gramaticával az élükön, jóté
konysági bazárt rendeztek. A bazár főattrakciója a költőnek egy nemrégen ki
húzott foga volt, amelyet díszes dobozban bocsátottak áruba. Az irodalmi 
értékű« fogat Milano városa vette meg háromezer líráért.
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Nincs ilt helyünk arra, hogy az összes D'Annunziádákal felsorakoztassuk. 
De azért még megörökítésre vár az a klasszikus levél, amelyet az író a mull 
évben intézett Staracehez. a fascista párt főtitkárához. A levélben elmondotta, 
hogy nagy tetszéssel olvasta Starac.enak az abesszíniái hadjáratról szóló könyvét 
és elismerésként egyik könyvét és egy értékes érmet küldött ajándékba a fő
titkárnak. No meg még valamit, legújabb találmányának pontos leírását. Starace 
alighanem nagy csodálkozással olvasta azután a leírást a korszakalkotó talál
mányról. D’Annunzio ebben kifejtette, hogy ha majd közeledik utolsó órája, 
olyan fürdőt készíttet a maga számára, amelybe belépve, halála azonnal bekö
vetkezik. A fürdővíz vegyi összetétele olyan, hogy nemcsak azonnal öl, hanem 
a halál után nyomban feloldja a holttestet, úgy, hogy semmi sem marad meg 
belőle. Az író hangoztatta, hogy találmánya feltétlenül biztos, amint azt állatokon 
végzett kísérletei is beigazolták. Mégsem kerülheted sor arra, hogy annak hatását 
— önmagán is kipróbálja.

Utolsó stikli: hadjárat a szomszéd villa ellen
Alig néhány hónapja annak, hogy D’Annunzio mégegyszer hallatott magáról. 

Ugyancsak nagy gondot okozott ekkor az olasz hatóságoknak, mert esztétikai 
okokból — ágyúztatni akart egy szomszédos villát. D’Annunzio gardonei villá
jának kertje tudvalevőleg egyedülálló volt a világon: az író a háború után 
megvett egy ócska, kimustrált páncélos cirkálót, orrát leszereltette és beépítette 
a kertjébe. A hajóorr fedélzetén ágyú is volt. Ha a költőnek nagyon kedves 
vendége érkezeti, fehér lengerésztiszti egyenruhában a hajófedélzeten várta az 
érkezőt és tiszteletére elsüttette az öreg ágyút. Néhány hónappal ezelőtt azután 
a költő a hajóra felvonalta a hadilobogót és közölte a hatóságokkal, hogy 
lövetni fogja a szomszéd villái. Ezt a villát egy német nagyiparos építtette és 
rózsaszínűre festette a falait. A költőt felháborította ez az esztétikai merénylet, 
amely szerinte tönkretette a környék hangulatát és jegyzékei intézett szomszéd
jához azt követelve, hogy festesse át a házát huszonnégy órán belül narancs- 
sárgára. Amikor pedig a jegyzéknek nem volt eredménye, a hajóágyút a szom
széd villa ellen fordította, mire a megrémült nagyiparos a rendőrségre szaladt 
és bejelentette, hogy ha a legkisebb baja esik, a német nagykövetség közbe
lépését fogja kérni. A rendőrség értesítette a prefektust az ügyről, ez a belügy
minisztériumot, ahol azután salamoni ítéletet hoztak: Elrendelték, hogy a házat 
át kell festeni, de az állam költségén. Ebben azután mindkét fél megnyugodott 
és a hadműveletek befejeződtek.

Ez volt D’Annunzio utolsó nyilvános szereplése. Néhány hónap csendben 
telt el —r hiába, öregszik az ember — és mindössze egyszer foglalkozott a 
világsajtó a gardonei remete alakjával, amikor elterjedt a hír. hogy állítólag 
huszonhét évvel ezelőtt a Monna Lisa ellopását is D’Annunzio irányította — 
feltűnési vágyból. A lapok komolyan tárgyalták a fantasztikusan hangzó hírt, 
amelyről már nem derült ki, hogy volt-e valamilyen alapja. De hogy ez a 
mese egyáltalában hitelre talált, abban nagy része magának az írónak volt, 
aki hozzászoktatta az embereket ahhoz, hogy mindent elhigvjenek róla.

Most hát vége az egész különös életnek, pozőrségnek, nemzetközi feltűnés
nek, irodalmi és egyéb hírnévhajhászásnak. Amíg élt, rengeteg ellensége volt. 
Szinte mesterségesen tenyésztette az ellenségeket. Most, hogy meghalt, alighanem 
az eddigi ellenfelek nagyrésze- is megbocsátó mosollyal tér napirendre a sok 
galiba felett, amelyet az évek során okozott. Különös ember volt. de egyben 
jellegzetes szili egy különös világ szinegyvelegébeh. Most meghalt - egy szín
nel szegényebb lett a világ

Kemény István dr.

109



A rejtélye# Mennyei BirodAlom
Az exotikus világok irodalmában egészen különleges helyet foglal el Albert 

Gervais-nak, a kitűnő francia orvosnak, Kínáról szóló könyve, az »Esculape en 
Chine«. (Most jeleni meg magyar fordításban Nehéz orvosnak lenni Kínában« 
címmel.) Axel Munthe tette híressé az orvos-írót. Gervais méltó kollegája nagy
nevű elődjének, úgyis mint orvos, úgyis, mint író. Témája azonban sokkal 
érdekesebb, vonzóbb, mert exotikus világot tár fel az olvasó előtt, olyan köz
vetlenséggel, annyi bájjal és olyan plasztikusan, mint még soha senki. Egyet
len Kínáról szóló könyv sem hozta ennyire közel ezt a titokzatos birodalmat 
az olvasóhoz, mini Gervais írása, amelyből megdöbbentő és ugyanakkor mégis 
vonzó kéj) bontakozik ki Külön értéke ennek a könyvnek az író könnyed, 
üde hangja, szórakoztató készsége, enyhe szatirikus éle és francia szellemessége.

HIVATALNAK PACKÁZ ÁS AI...
Morei nevű angol kollegájával indul útnak Szecsuán-ba Gervais, akit a 

tartomány fővárosának kórháza élére hívtak meg, Morei pedig az ottani bakterio
lógiai intézet vezetésére kapott megbízást. Elragadóan mulatságos, amit éltjük
ről ír. A két kollega folyton ugratja egymást és diákos vidámsággal fogadják 
az út váratlan és ritkán kellemes meglepetéseit : az ellcéppesztően piszkos kínai 
fogadókat, a teherhordó kulik szemtelenségeit és a kínai rablókkal való incidenst. 
Közben a kínai francia konzulátusról is szó esik, nem éppen rajongó hangon... 
A tengerparti kikötőváros konzulátusi hivatalnoka semmiféle segítséget nem nyújt, 
ellenben roppant nagyképűen három nagy láda »fontos diplomáciai okiratot« 
biz a két orvosra, hogy szállítsák el a maguk holmijával együtt a tartomány 
fővárosában székelő francia konzulátusra. Rengeteg baj van a három ládával, 
de ők izgatottan vigyáznak a fontos diplomáciai iratokra, mígnem az egyik 
láda — folyni kezd és kiderül, hogy okmányok helyett — pezsgő van a lá
dákban ...

A kínai vámhivatallal is meggyűlik a bajuk, noha a csentui francia kórház 
orvosszerei vámmentesek. Ezer szaladgálás után azt kívánják a siető utasoktól, 
hogy bontsák fel az összes ládákat és állapítsák meg, hogy a 875 üvegcse való
ban a szállító cég számláján megjelölt orvosságokat tartalmazza-e .. . Hiába min
den könyörgés: a fővámtiszt kérlelhetetlen. De amikor tíz dollárt nyomnak a 
markába: szalutál és lelkiismerete nyomban megnyugszik ...

A MISSZIÓS ATYA GONDJAI
Az egész szeesuani tartomány területén nincs vasút, úgyhogy riksán teszik 

meg a sokezer kilométernyi utat a tengerparttól a fővárosig. Útközben a kínai 
fogadókbeli csúnya tapasztalatok után, lehetőleg a katolikus missziókban száll
nak meg. így ismerkednek meg a missziós atyák óriási munkájával és mindenre 
kiterjeszkedő gondjaival. Ni-csang-ban a megérkezésük előtti napon épp nagy 
harc folyt: a helyőrség katonái, akik három hónapja nem kaptak zsoldot, 
fellázadtak, kifosztották a boltokat, megöltek több száz embert és felgyújtották 
a város egy részét. A menekülők elözönlötték a missziót, magukkal vitték házi
állataikat is. A missziós atyának kellett számukra élelemről gondoskodnia

A wang-sien-i missziós atyánál látják aztán a legfurcsább esetet. Az atya 
asztalán alkoholban ázik egy emberi kéz ujja. Kérdezősködésükre az atya el
mondja, hogy kínai rablók támadtak meg egy kínai keresztény családot, el
rabolták 50 dollárjukat és levágták az asszony ujját, amelyen olcsó gyűrű 
csillogott. Ö ezt nem tűrheti, tehát magához hivatta a rablóvezérl, összeszidta 
és ráparancsolt, hogy adja vissza a pénzt, a gyűrűt és a levágott ujjért fi-

310



zessen 30 dollár kártérítést a férjnek. A haramia szégyenkezve, bűnbánóan 
fogadta a szidást és némi alku után teljesítette is az atya parancsát. Gervais 
és barátja ámulva látták, minő hatalma van az atyának a vad rablóvezér 
felelt, mire ő mosolyogva magyarázta meg a titkot: a rablók sok pénzt zsák
mányolnak, de — alapos okokból — nem merik vagyonukat a kínai bankra 
bízni, hanem az atyától kérik pénzük megőrzését. Ennek a szívességnek fejé
ben eléri náluk, hogy az ő keresztény híveit nem bántják, ha pedig mégis 
megtörténik valami »tévedés«: bűnbánóan helyrehozzák amit vétettek.

Aranyos ravaszkodással vonzza az any ászén tégy ház kebelébe a híveket Wang- 
sien missziós atyja, aki tisztában van ugyan azzal, hogy ezek a megtérések még 
nem őszinték, de a katolizált családok gyermekeit már a misszió neveli igaz 
keresztényekké és ezért az eredményért érdemes ravaszkodni, érdemes elnézni 
az őszintetlenséget a szülők részéről. »Ebben a birodalomban, ahol csak a faj 
élete számít, ahol az időnek nincs értéke, ha győzni akar az ember, szüksége 
van az örökkévaló egyház egész türelmes erejére«, — mondja a bölcs atya.

HARC A SZOLGÁKKAL ÉS A KÍNAI NYELVVEL
Hosszú hetek fáradtságos útja végén megérkeznek állomáshelyükre és el

kezdik otthonukat berendezni. Furcsa meglepetésekkel kezdődik az életük. Ki
derül, hogy »egyelőre beérhetik a következő személyzettel: egy boyjal — aki 
olyan főkomornyik-féle szerepet tölt be, — két szakáccsal, négy székhordóval, 
egy kertésszel, egy mosóemberrel, egy vízhordóval, egy kulival, egy portással és 
egy éjjeliőrrel... Később rájönnek, hogy a boy minden vásárlásból húsz szá
zalék »kosárpénzt« csinál magának, amihez úgyszólván törvényes joga vau, — 
a takarítás abból áll, hogy a szemetet a bútorok alá rugdossák, — hogy min
den szolga féltékenyen őrzi a maga hatáskörét és az istennek sem hajlandó a 
másik dolgát elvégezni, mégha csupán egy ajtónyitásról van is szó, — s hogy 
miután a személyzet kizárólag kínai nyelven ért: borotva helyett ennivalót 
hoznak nekik, ha pedig ebédet kérnek: a grainmofont indítják meg...

Uj meglepetés, hogy a nevüket meg kell változtatniok, mert csak kínai név
vel boldogulhatnak Kínában. Előveszik a kínai szótárt, amikor is kiderül, 
persze tolmács segítségével, — hogy ugyanannak a szónak vagy húsz értelme 
van, a hangsúly változása szerint. Morei végül a Mu nevet választja, ami többek 
közt: anyát, bolhát, sirl, erdőt, lucernát és fenségest jelent...

Nagy energiával vetik bele. magukat a kínai nyelv tanulásába, de majd 
megőrülnek, amikor a legfonákabb helyzetek származnak abból, hogy hangsúly 
szerint mást és mást jelent ugyanaz a szó. Szolgájuk neve például Lao-Tin, 
ami »ócska szög«-et jelent, ha helyesen ejtik, de ahogyan ők hangsúlyozzák — 
vén disznó-nak hangzik, amin persze a szolga felháborodik...

»NEHÉZ ORVOSNAK LENNI KÍNÁBAN«
Gervais végül megkezdi munkáját a kórházban. Egyelőre tolmács útján 

érintkezik a betegekkel, akik bizony meglehetősen bizalmatlanok az európai orvos 
iránt és még azt is nehéz belőlük kivenni, mi a panaszuk. Arra a kérdésre 
hol fáj? azt a választ kapja például: »nem fáj semmi, csak a májam levegője 
nem jön ki...« Láza van? — kérdi az egyiktől, — »igen, a bal tenyeremben«,

hangzik a válasz. .. Egyik beteg azzal a kérdéssel keresi fel, hogy ki- 
fa ima-e ő egy fürdőt?...

A vérnyomásmérőt gyógyító eszköznek vélik egyesek, mások szerint a be
tegség súlyosságát mérik vele. Az injekciót erőnek erejével a beteg felületre 
akarják kapni. Ha egyik betegnek használt valamilyen gyógymód, akkor rokonai 
és barátai, akiknek merőben más bajuk van, ragaszkodnak ahhoz, hogy őket 
ugyanazzal a gyógymóddal kezeljék. A jobbmódüak pénzért óhajtanak örvös
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ságot venni, olyat, amely azonnal« gyógyít és sehogysem értik meg, hogy gyógy
módnak kell magukat alávelniök. Kuruzslókhoz és vándoi'-gyógyszerárus sarla
tánokhoz vannak szokva, azokban bíznak és azokhoz mérik az európai orvos 
munkáját. Nyílt sebeikre tehéntrágyát kötöznek és értetlenül állnak szemben 
a legelemibb higiénikus követelményekkel.

Higiéniáról szó sem lehet olyan városban, ahol a tekervényes, szűk sikáto
rokban magasra halmozódik a szemét, az állati és emberi hulladék, ahol ku
tyák, macskák hullái hevernek, de nem ritkán emberi holttesteken marakod
nak az állatok, ahol dögleletes bűz tölti be a levegőt, ahol a roskatag bambusz
házakban csupa tömeglakás van. Egy-egy apának 15—20 gyermeke zsúfolódik 
össze a nyomorúságos szobában a felnőttekkel. Persze egészségesek és betegek 
együtt élnek. Rengeteg a beteg. A járványok úgyszólván sohasem szünetelnek, 
hisz, ha semmi egyébről nem szólunk: a szabadon heverő emberi írágya már 
önmagában nagyban tenyészti a bacillusokat.

Járványok elleni védekezésről szó sincs. A kínai ember úgy védekezik
a kolera ellen, hogy — cipruságat tesz a ház küszöbére. A hatóság pedig egye
nesen szükségesnek tartja a járványt, amely sírba visz néhány ezer embert és így 
több jut a megmaradottaknak. . . Mert a nyomor minden fantáziát felülmúl. 
Valóságos grand-guignoli színpadkép, ahogyan a koldusok szervezetét és mcn- 
helyét lefesti Gervais.

KÍNAI ÉTIKÉT
A kínai, udvariasság közismert. Cifra szóvirágok elengedhetetlenek a társa

dalmi érintkezésben, ahol kutyakötelesség önmagát lebecsmérelni és a másik felet 
egekig magasztalni. Annál furcsább, hogy a végtelen finom, gyöngéd beszélge
tések közben vígan — köpködnek a szőnyegre a legelőkelőbb társaságban is.

A legelőkelőbb társaságbeli betegek részéről is a legnagyobb ostobaságot 
és a leghajmeresztőbb állapotokat tapasztalja az orvos A város leggazdagabb
kereskedőjének feleségét, aki halálos betegen kínlódik, nem engedi megvizs
gálni és gyógyítani az anyós, mert az »nem illik«, hogy férfi hozzányúljon az 
asszonyhoz. Végül a legvadabb erőszak útján tudja csak Gervais az asszony 
életét megmenteni. Eredmény: örök ellenségeket szerez magának, megvetik, és
ezt a magatartásukat azzal indokolják, hogy »a halott asszony helyett köny- 
nyű másikat szerezni, de az illem ellen elkövetett sértést nem lehet elfelejteni.« 
Más eset: a tábornok fiát haslövés éri, a belek perforálódnak és csak gyors 
operáció menti meg az életét. Hála helyett — kártérítésért perli a tábornok 
Gervais-t, amiért — a pici lyukból nagy sebet csinált...

A családban a gyermek valóságos rabszolga. A fiú csak azt a nőt veheti
feleségül, akit apja választott számára, akit többnyire nem is ismert előzőleg. 
Ha a fiú renitenskedik, — ami manapság már gyakran előfordul, mert az 
európai vagy amerikai egyetemeken járt fiatalság forradalmian ellenszegül a 
hagyományoknak, — akkor erőszakkal vagy csalafintasággal veszik le a lábáról.

A férjnek jogában áll feleségét eladnia, ha az meddőnek bizonyul vagy 
nem szül neki elegendő gyermeket. Elegendőn legalább egy tucat értendő. A 
nők a sok szüléstől és a sok munkától gyorsan pusztulnak, úgyhogy majd 
minden férfi három-négy feleséget fogyaszt. A feleséget pénzért vásárolják. 
Proletár-feleséget már 30 dollárért kapni.

A halált olyan sztoikus nyugalommal fogadják, hogy magától értetődő, ha 
a beteg életében már előkészülnek a temetésére és szeme előtt ácsolják a ko
porsóját. Kedves halottat gyakran a szalon sarkában temetnek el, alig fél- 
méternyire a padló a latt... Szegény halott tetemét nem ritkán kutyák hordják 
szét. Ha eltemetik: a föléje kapart pár maréknyi földből hamar kikaparják az 
állatok. De a halott szellemét nagy tiszteletben tartják. Ezért lázadt fel az
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egész város, amikor Gervais bonctant akart tanítani és egy halottat hozatott 
boncolási célokra. Ellenben a legnagyobb készséggel ajánlották fel neki. hogy 
boncoljon fel. egy halálraítélt gonosztevőt — elevenen...

A KÍNAI LÉLEK
Igen érdekesen mutat rá Gervais arra, mennyire másként látja minden 

egyes ott élő európai a kínai népet, a kínai birodalmat, ő, a maga részéről, 
minden nehézség és furcsa helyzet ellenére is szívesen tartózkodik ebben a kü
lönös álomvilágban, amelyet a legcsodálatosabb szépségű táj keretez és úgy 
érzi: lassanként maga is befolyása alá kerül ennek a mosolygó fatalizmusnak, 
amely annyira jellemző sajátsága a kínai léleknek. De azért nem veszti el ítélő
képességét: tisztán látja, hogy a kínaiak lemásolták Nyugat legrosszabb szo
kásait, a kegyetlen materializmust, a durvaságot, a pénzéhséget, a közepes 
szórakozások utáni vágyat. A hatalmas birodalom kezdetleges szervezete, tech
nikai nevelése, modern egyenrnhájú hadseregei, nem jelentenek nagyobb előré- 
haladást, mint a diákok hencegései. . . Fel kellene hagyniok a halottak leverő 
kultuszával, a rabszolgasággal, a sok gyermek utáni önző vággyal, amely a 
szörnyű éhínségeket okozza. Az önzetlenség gondolatában kellene egyesülniük,, 
túl a családon is. Végül bátorság kellene ahhoz, hogy szakítsanak sok elavult 
tradíciójukkal, veszedelmes babonáikkal, hogy azzá lehessenek, amivé lenniük 
kellene: Ázsia fényévé...«

A könyv minden oldala új és új meglepetéseket ad. fantasztikusan érdekes 
esetekkel nyűgözi le az olvasót, akit olyan közel visz a titokzatos Ázsia ősi 
leikéhez, mint amilyen közelségbe csak az ott-élés révén juthatna el egyébként.

Rónay Mária

TELCS MÁTÉ LÁSZLÓ DR: TÉR, 1DÖ,
JÓSÁG
(Gondo'a'ok a világtörténet szerkeze

téről. Nagykőrös. A szerző kiadása. 43 
oldal. Ára i P.) A szerző egy, állítása 
szerint, végiggondolt nagyobb munkájá
nak szükreszabott kivonata ez az elöl
tünk lévő dolgozat, amelyben történet
elméleti rendszerének vázlatát kívánja 
adni. így, ebben a mosti formájában 
— ne vegye a szerző zokon — az egész 
rendszer a tagadhatatlanul mélyenszántó 
gondolatoknak, sajnos, teljesen amorf tö
mege, amelyben bizonyára még a telje
sen szakavatott ember is csak tétovázva 
imbolyog. Olyan axiómákkal dolgozik, 
amelyek igy, amint vannak, teljesen ide- 
genszerűen hatnak. Lehet, hogy részle
tes okadatolás után plauzibilisebbekké 
válnak, de mai formájukban elfogadha
tatlanok. Pl. a primitiv embermiliő' ala- 
kitótényezői közül a gondolkodást ki 
kell. zárnunk«, vagy »az ősi kultúra hívta 
életre az emberi értelmet, nem pedig 
az értelem a kultúrát«, vagy »jellemző 
a sztatikus emberre a belső rezdülellen- 
ség, ó a lelkileg mozdulatlan mozgató, 
a történelemcsináló, hisztérikus típus«, 
vagy lélekről itt talán nem is lehet be

szélni, de lehet lelkesedésről«, vagy a 
»tervember« és az »ámbárember« fur
csa, eléggé el nem határolt feltevése, 
vagy hogy a szerajevói merényletet 
tiszta, szorosabb értelemben veit vélet

lennek« deklarálja. Nincs itt helyünk rá, 
hogy egyenként próbáljuk ezeket az axi
ómákat és feltevéseket cáfolgatni, nagy
részük — legalább is egyelőre, amig a 
szerző ellenbizonyitékokat nem ád — 
önmagában hordja a cáfolatot. Viszont 
teljesen téves úton jár a szerző, amikor 
a NSDP »miloszos« Rosenbergjének tu
lajdonítja az »irgalmas jóság« ellen való 
hadjáratot. így mondja a szerző: A mi 
korunk a közvetett jóság kora. Ép a mi 
korunkban cserélt ismét külső formát a 
jóság. Aki ma közvetlenül jó, az kés
lelteti a kor nagy szociális problémáinak 
dűlőre jutását«. Hát akkor vájjon hová 
tegyük a nietzschei Zarathustrának im
már ötven évvel ezelőtt elhangzott ta
nítását: »Nicht Nächstenliebe, meine 
Brüder, sondern Ferns',enliebe«? Kár 
voll ezt a történetelmélelet ilyen előze
tes, kurtára szabott, axiologikus formá
ban, peremplorikus szavakkal közreadni. 
Érthetetlenné vált s igy célját tévesz
tette.
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AKÖNY
BESZÉ

f tATkROI, 
NEK...

MAGYAR SZÉPPRÓZA
GOSZTONYI ÁDÁM: KÜLÖNÖS ESET

(Singer és Wolfner kiadása. 208. ol- 
aal.) Igen érdekes kísérletet old meg eb
ijen a regényben az író. Pszichoanaliti- 
kai segítséggel kimutatja egy látszólag 
„okkult“ esemény rugóit. Az okkultis- 
ták bizonyára berzenkednek majd a ma
gyarázat ellen, de az ellentábor annál 
jobban örül a szellemes magyarázatnak. 
Röviden arról van szó a regényben, 
hogy egy fiatal hölgy, akinek már elő
zőén is többször voltak „előre-megér- 
zései“, víziószerűen látja maga előtt egy 
teljesen üres lakásban, hogy ott egy nő 
megöl egy férfit. A férfiban felismeri 
volt vőlegényéi és amikor azzal társaság
ban találkozik, az egyik jelenlévő fiatal 
leányban felismeri a vízióbeli merény
lőt. Iszonyatos izgalommal figyeli a be
következő eseményeket, retteg' attól, hogy 
csakugyan megtörténik az, amit víziójá
ban látott. Amikor a pszichoanalitikus 
orvos azt látja, hogy a lány és a fiú 
szerelmesek egymásba: el akarja őket 
választani. Ellenkező eredményt ér el: 
összeházasodnak. — Bútorkiválasztásnál 
észreveszi, hogy ugyanolyan garnitúra 
van a választékban, mint amilyen a 
vízióbeli gyilkosságnál szerepelt. Gyor
san lebeszéli a fiatalokat arról, hogy 
ezt vásárolják meg. Persze azt választ
ják. Most még csak a lila moiréruháról 
kell az asszonykát és a maláji tőr meg
vásárlásáról a férjet lebeszélnie, hogy 
egészen bizonyosan megvásárolják. A rek- 
vizítumok már együtt vannak. A vélet
len úgy akarja, hogy a fiatal pár csak- 
ugyanabba a lakásba költözzék, amely
ben ő a víziói látta. Végül csupa

jószándékból — közli a fiatal asszony
nyal, hogy férjél egy színésznővel látta 
együtt és a nő csakugyan felemeli dü
hében azt a bizonyos maláji tőrt, hogy 
férje nyakába szúrja ... Tragédia nem 
lesz a dologból és a pszichoanalitikus 
orvos szépen megmagyarázza az esemé
nyek rugóit.
HAVAS ISTVÁN: VAN ÉRTELME AZ
ÉLETNEK.. .
(Elbeszélések, mesék. Singer és Wolf

ner kiadása.. 215. oldal.) A könyv cí
mével hitvallást lesz a kitűnő pedagógus
író: az optimizmust hirdeti és ez már 
magában is nagy érték, nagy vigasz a 
mai sötét világban. Finom, meleghangú 
elbeszélései és szubtilis meséi mind 
arra szolgálnak, hogy ezt az igazát bi
zonyítsa, hogy ráolvassa a pesszimis
tákra tévedéseiket. A jövőbe vetett erős 
hittel hirdeti, hogy „nem a bombáknak 
lesz igazuk, hanem a virágoknak“, hogy 
hiába gyűlölködnek a gonoszak, a szere
tet hatalmát nem csorbíthatják meg. 
Csendes, egyszerű emberek a hősei és 
éppen ezeken keresztül bizonyítja, hogy
ha nehéz is az élet, mégis szép, bol
dogságot adó.
KÁDÁR IMRE: A FEKETE 
BÁRÁNY

(Révqi-kiadás. 271 oldal). Nálunk ke
véssé ismert még a könyv szerzőjének 
neve, de Erdélyben igen nagyrabecsülik 
Kádár Imrét, aki a kolozsvári Magyar 
Színház igazgatója, ismert költő, tanul
mányíró és műfordító, a román folk
lore ismertetője. Ebben a regényében 
az ősi témát: a szerelmi háromszöget 
dolgozta fel; főként a férfi konfliktusa
ként állítja be a helyzetet. Hőse érzelmi

leg a feleségéhez áll közelebb, de vére



ellenállhatatlanul vonzza a szép bankár
lányhoz. Exisztenciális problémák is bo
nyolítják a kérdést, mert a lány apja a 
férfi főnöke. A súlyos lelki krízis lörté- 
netét rajzolja meg erős vonalakkal Ká
dár Imre, aki a háromszög-szituáció 
mellett egyéb sorsdöntő problémákat is 
felvet érdekes regénye folyamán.

KÜLFÖLDI SZÉPPRÓZA
AVDEJENKO, ALEXANDER: SZERE

TEK
(.Fordította: Darvas Sándor. Eugen 

Prager könyvkiadó, Pozsony. 212. ol
dal.) Az új orosz irodalomból ad ízelí
tőt ez a megrázó regény, amelyben egy 
szerencsétlen sorsú kicsi fiú nehéz éle
téről ír a szerző. Egy bányatelepen él 
a kis Szasa, ahol súlyos robotban gör- 
nyednek a munkások. A gyermek nagy
apja bikaerejű és a maga körülményei 
között nagyratörő bányász, keresztülhar
colja, hogy a közös lakótelep priccséről 
saját vályogházába viheti a családját. 
A nyomorúság előkelősége ez már és 
úgy látszik, mintha a család sorsa jobb
ra fordulna. De a végzet keg3retlen: a 
nagyapa megőrül, az apa és az anya 
iszákos lesz. Szörnyűséges jelenetek zaj
lanak le az annyira áhított „otthoni-bán, 
ahol napirenden van a szülők közötti 
durva verekedés. Apránként aztán telje
sen szétzüllik a család; a nagyapa és 
a szülők meghalnak, a legidősebb lány 
elzüllik, a kicsinyek közül egyedül Szasa 
marad életben. Iszonyú nyomorgások 
után egy tolvaj kezébe kerül a félig 
agyonvert, halálra éhezett gyermek és 
ez a gonosztevő segédjévé neveli a kis
fiút. Sorozatos rablások után a véletlen 
új környezetbe sodorja Szását. Bekerül 
az elhagyott gyermekek intézetébe, ahol 
végre emberséges környezetbe jut, ahol 
megtanítják dolgozni. A sötétmultú gyer
mek-ifjúból a legkitűnőbb mozdonyve- 
ze! ő lesz. aki nagyszerű teljesítményekkel 
tűnik ki. Végül pedig rámosolyog a sze
relem is. A fordulatos, frisshangú re
gény minden sötét színe ellenére is opti
mista tendenciájú, mert a fiatalember, 
szörnyű gyermekkorát feledve, boldo
gan örül az életének, bízik a jövőben és 
magabiztosan a maga erejével munkál
kodik érte.

BRENTANO, BERNHARDT VON:
THEODOR CHINDLER
(Fordította: Leser Lajos. Eugen Pra

ger kiadása, Pozsony. Két kötet, 256 és 
26). oldal.) Egy német család történe
tének keretében azt a lelki változást írta 
meg Brentano, amely a világháború ki
törése óta a Harmadik Birodalom meg
születésének idejéig a német polgár kö
rül és a polgárság lelkében végbement. 
Óriási anyagot zsúfol bele a történetbe, 
de hangjának egyszerű természetessége 
és a regény kompozíciójának biztos vo
nalvezetése könnyen érthetővé és átte
kinthetővé teszi a hatalmas körképet, 
amelyet erről a lázas időszakról avatott 
kézzel fest. A német vidéki város gaz
dag családjának belső életén kívül, be
mutatja a német katonát a világháború
ban, a német-francia ellentét kulissza
titkait, a német Hinterland ifjúságát, az 
1918-as német forradalmat és az új 
eszmék, új ideálok, új embertípusok 
megjelenését a német életben. Igen ér
dekes, nagyvonalú regény.

FARRERE, CLAUDE: LES IMAGiNAI
RES
(Roman. Ernest Flammarion, É d i le u r  

Paris. 212. oldal.) Matematikai lángész 
a hőse Farrére új regényének. Kápráza
tos szellemiségű ember, akinek élete 
folytonosan váratlan fordulatokkal lep 
meg. Különc, furcsa lény, aki mindig 
másként cselekszik, mint ahogyan vár
nák tőle. Csodagyerekként indul, már 
tíz éves korában játszi könnyedséggel 
fejt meg súlyos matematikai problémá
kat. Amikor pályaválasztásra kerül a 
sor, tengerésznek megy, de alighogy * 
hadnaggyá nevezik ki: otthagyja a ten
gerészeiét és beiratkozik a Műegyetemre. 
Mire mérnök lesz, már olyan nagy híre 
van, hogy azonnal állami pozícióba ke
rül. Természetesen nem elégszik meg kö
zönséges feladatokkal: a gyarmatokra 
küldeti ki magát, ahol arany-kitermelést 
végez. A legnagyobb siker idején hirte
len odavág mindent és petroleumkuta- 
tással kezd foglalkozni egy nagyszabású 
nemzetközi fezőr társaságában. Közben, 
csak úgy mellékesen, elveszít egy va
gyont a tőzsdén. Világraszóló találmá
nya hasznosítása körül összekülönbözik
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társával és otthagyja. Végigküzdi a há
borút és névtelenül nagyobb érde
meket szerez minden generálisnál, 
aztán kínai szolgálatba lép. Itt éri 
a halál. Vérbaj öli meg ezt a különös 
géniét, aki mindén tettében — még a 
szerelemben is — annyira különbözik 
a normál-embertől. Farrére alighanem 
azt is akarta bizonyítani ezzel a rend,- 
kívül érdjekes életsorssal, — amelynek 
modelje talán csakugyan élő ember 
volt —, hogy a vérbaj bacillusa milyen 
csodálatos, egyelőre felderíthetetlen mó
don befolyásolja a genialilást, mert 
hivatkozik is arra, hogy a nagy géniek 
egész sorát pusztította ez a betegség. 
..Caesar, Cromwell, Shakespeare,' Dante 
és Napoleon, valamennyien örökölt vér
baji hordoztak magukban“, — mondja 
Farrére, aki ezzel magyarázza hősének 
különös életét és megállapítja, hogy a 
..nagy ember“-re mindig egy felsőbb- 
rendű degeneráltság jellemző. Az egész 
.izgalmas történetet olyan könnyedén me
séli el, mintha feketekávé mellett akarna 
egy unatkozó társaságot szórakoztatni. 
Bájosan, szellemesen csevegve magya
rázza meg még a legkomplikáltabb mate
matikai képleteket is. Nem „nagy re
gény“ ez a könyv, de rendkívül érde
kes, szórakoztató olvasmány.

GENEVOIX, MAURICE: BERNARD
(U n  hőmmé el sa vie. Ernest Flam- 

marion, Éditeur, Paris. 2Í4. oldal.) A 
„Marcheloup“ és a „Tété baissée“ ki
tűnő írója a generációk konfliktusával 
foglalkozik új regényében. Markáns pro
filt formál az apából, az erdőkitermelési 
üzem nagykoncepciójú, kemény öklű, 
hatalmas akaratú vezéréből, de megmu
tatja az érem másik oldalát is: az erős 
ember kisiklásait. Apa és fiú között 
folyik a harc. Bemard, a fiú, érzékeny 
lélek, aki tragikus összeütközésbe ke
rül az apával és ezt a konfliktust igen 
finoman, mélyrehatóan mutatja meg az 
író, akinek sokhúrú hangszerén egy 
gyöngéd szerelmi idil hangjai különös 
finomsággal csendülnek fel. Izgalmas 
képet fest mindezeken kívül az ipari 
élet mozzanatairól is, úgyhogy ezen a 
ponton az „üzem drámájává“ szélese
dik a regény.

‘ GREEN, JELIEN: LEVIATHAN
(Fordította: Benedek Marce l. Alhe- 

ruieum-kiadás. 262 oldal). Ez a regénye 
szerezte meg a világhírt az amerikai 
származású francia írónak, aki a piktu- 
rától tért át az irodalomhoz. Nem tu
dom, hogy mint festő, az expresszionis
tákhoz tartozott-e Green, de mint író a 
lelki élet kivetülését tartja legfontosabb
nak. »Morbid író«-nak nevezték el, mert 
minden írásában döbbenetesen sötét té
mákhoz nyúl, minden hőse tikkasztó, 
zűrzavaros belső életet él, valamennyi 
pszichopatiás jelenség. Első regényében 
(Voyage sur la Terre) azt a folyamatot 
írja le, ahogyan egy fiatalember lassan 
megőrül, ezt követő két regényének hő
sei ugyancsak beteges lelkű fiatalok, a 
három könyv együttvéve a mai tébo
lyult világ kisiklott embereinek kór- és 
korrajza. Ugyanezt egészíti ki a Levia
than, amely egy francia kisváros életé
nek keretében megint csak beteges vá
gyaikkal küzdő, szerencsétlen emberron
csokat rajzol kísérteties plaszlicitással. 
Drámai feszültségű, döbbenetes jelene
tek kergetik egymást a történés folya
mán; oiyan ez a regény, mint egy iszo- 
nyatosságában meglendítő Breughel-kép: 
a dongán férni'ültek torzalakjai markol
nak kétségbeesetten az é.et örömei leié.

KADEN-BANDROWSKI, JULIUS:
BARCZ TÁBORNOK
(Ford. Erdély Elly. A Franklin »Kül

földi Lieg ény ír ók «-sorozatában. I. köt. 
178 old., II. köt. 223 old.) Egy állam 
megszülése mindig többé-kevésbbé má
gikus folyamat. S mint minden ilyen 
folyamatnál, ebben is a legfontosabb sze
repet a léleknek torz inaniiesztációi, ba
bonás gesztusai, az emberi meglátások 
eltolódásai — a,kár a végtelen távlat, 
akár a mikro grafikus apróiékosság felé 
— jálszák. Nagy események levetiiődnek 
ilyen korszakokban egyéni sorsok kis
méretű színfoltjaiba, kis emberek ár
nyéka viszont felvető! a gigászi méretek 
Gargantua-viiágába. S pláne ilyen jelen
ségekkel találkozunk, ha olyan interkon
tinentális országról van szó, mint Len
gyelország, amely a maga geopolitikai 
hatámélküliségével valósággal kész pré
dája az örökös fata-morganá-ielkiségnek; 
ahová minduntalan belezug a sztjeppék



felöl a szarmata mértéktelenség vihara, 
hogy az amúgy is túlzások felé hajló 
szláv alapréteget megcsenditse, mint a 
szellő az eolhárfát. Ezt az előttünk le
játszódott históriai teremlő-aktust, az új 
Lengve ország megalakulásának epopoei- 
áját dolgozta fel históriai korregény for
májában a szerző, aki az új lengyel 
irodalomnak Sienkiewitz és Reymont 
után egyik legnagyobb elő írója. Fel
tétlen tehetsége van arra, hogy a petits 
fails tükrében, mint gyújtópontban mu
tassa meg a történelem apokaliptikus 
erőit, s szinte visszájáról jellemezze a 
dübörgő história titáni erőfeszítéseit a 
köznap embereinek apró, anekdotikus 
cselekedetein, válságain, hazugságain és 
erőfeszítésein keresztül. EgéoZ ismeret
len világ tárul itt a nyugati olyasó elébe, 
kissé hasonlatos a cári Oroszország Go
goljainak és Turgenyevjeniek korraj
zaihoz.
LUDWIG, EMIL: KLEOPÁTRA

(Egy királynő életregénye. Ford. Sá
tori Béla. Athenaeum-kiadás. 319 oldal. 
Ára 5.W P.) Kleopatra élete érdekes, 
megrázó, nagy fejezete a világtörténe
lemnek, mint ahogy örök tárgya a 
világirodalomnak is. A Nagy Sándor- 
alapította ókori világvárosban, Alexan
driában látott napvilágot ez a viharos 
élet, amelynek történetét az ókőr és 
a Kelet, levegője, s a F'öldközi-tenger 
szellemi áramlatai lengik át. Egy-egy 
drámai szakasza egy Shakespearet, egy 
Shawt ihletett gigantikus költői a.ko- 
tásra, s egy sereg más írót és tudóst 
szebbnél-szebb életrajzi müvekre a ma
guk kortársai számára. Oly egyéni éles- 
látású életrajzírónak kellett jönnie, mint 
Emil Ludwig, hogy új történelemszem
lélettel, izig-vérig modern lélektani és 
művészi eszközökkel tárja a ma olvasója 
elé az egiptusi királynő históriáját. Eb
ben a könyvben nem a férfifaló hetéra 
lép elénk, akinek a legenda hirdeti Kleo
pátrát, hanem a szerető és az anya, a 
harcos amazon és az öntudatos, nagy 
királynő. Ámde ez a nő a szerető szen
vedélyével világokat mozgat meg, s 
Királynői élete egyszersmind az ókori 
élet izgalmas, eseményekben gazdag kró- 
ilkája, amelynek hátteréből a régi Egip- 

tus. Görögország és a vajúdó római 
császárság félelmetesen nagy és sok
színű freskója bontakozik ki.

% MONTHERLANT, HENRY DE: AGG- /
LEGÉNYEK
CFordította: Illyés Gyula. Franldin- 

Társulat kiadása. 434. oldal.) Illyés End
re mutatja be a könyv előszavában a 
nálunk kevéssé ismert írót, akiről el
mondja, hogy előkelő francia nemesi 
családból származik és 15.-—16. század
beli őseit többre becsüli, mint a ma 
embereit. A regényből is kitűnik az, 
hogy kortársai iránt főként megvetéssel 
viseltetik, előszeretettel „leplezi le“ mind
azt, ami bennük silány. Az író fiatalsá
gát a háború tette tönkre, igaz, hogy a 
fronton írta első regényét, tehát nem 
múlt el fölötte meddőn ez az időszak.
De mégis ezek az évek érlelték olyanná, 
amilyennek Írásai mutatják: hidegnek, 
erőszakosnak, gúnyosnak és a lövész- 
árokharc pusztította el lelkében az em
bertársai iránt való megértést. Az agg
legényekről szóló regényében nincs 
egyetlen figura sem, akihez szeretettel, 
elnézéssel közelednék. Amilyen megértés 
nélkül, kegyetlenül viselkedtek valószí
nűen ősei a más osztálybeliekkel szem
ben, épp olyan érzelemmel nézi most 
az unoka a maga fajtáját: a nemességét.
A tettre való képtelenséget rójja fel leg
főbb bűnéül. A tétlenséget, a különckö
dést ostorozza, gúnyolja a két arisz
tokrata-agglegény figurájában, akik in
kább mocsokban, nyomorban élnek, 
semhogy dolgozzanak. De nem kegyel
mez a legfiatalabb generációnak sem, a 
leánynak, aki a maga módja szerint 
dolgozik, őt is ellenszenvesnek találja.
A pózt figurázza ki, a természetességet 
követeli az emberektől, de közben észre
vétlenül ő maga is pózba merev ül: a 
megvetés pózába. Kitűnően megírt re
gény Az agglegények, de nem kellemes 
olvasmány és írójának túlzásait elárulja 
már maga az a tény is, hogy nem típu
sokat ír meg, hanem furcsa különcöket, 
amilyenek ritkán fordulnak elő az élet
ben.
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K É T E Z E R  É V  A F Ő V Á R O S  M Ű V É S Z E T É B Ő L
HORVÁTH HENRIK:. BUDAPEST

MŰVÉSZETI EMLÉKEI
(»Magyarország Művészeti Emlékei«,

II. kötet. Szerk. Gerevich Tibor. 97 ol
dal szöveg, 160 képes tábla, 5 oldal mu
lató.) Az osztrák műemlékbizottságnak 
az ú. n. Zentralkommissiónak a múlt 
század közepe, 1856. óta volt egy nem
zetközi vonatkozásban is óriási <■ kiha
tású vállalkozása, az ú. n. Jahrbuch, 
amely — a Monarchia akkori közjogi 
felépítése szerint — kis részben Magyar- 
ország műemlékeit is felölelte. Utóbb 
ez a vállalkozás eltért az év könyv formá
lói és geográfiai egységekbe foglalva, 
komoly művészi kiállításban ismertette 
— ekkor már csak az osztrák terület — 
emlékeit. Nálunk ilyen művészet-topo
gráfiai kiadvány eddig nem volt, mert 
a Műemlékbizottságnak régebbi kiadvá
nyai inkább a folyóirattipust követték s 
nem iparkodtak az egyes vidékek és 
városok művészeti múltját egységes ke
retekbe foglalni. A Műemlékbizottság 
mosti elnökének, a széles látókörben 
munkálkodó Gerevich professzornak az 
érdeme, hogy ezt a, hazánk művészi 
múltjának felderítésére nélkülözhetlen 
fontosságú publikációsorozatot végre 
meg lehetett indítani éspedig egyelőre 
a második kötettel, amelyet a Fővárosi 
Múzeum főigazgatója, Horváth Henrik 
írt meg. Divald Kornél úttörő könyve 
óta számos kisebb-nagyobb dolgozat je
lent meg ebben a témakörben, de ami 
anyagot most Horváth ebben a kötetben 
feldolgoz, az úgyszólván ismeretlen, pá
ratlanul fontos adalékokkal gazdagítja 
Pest-Buda művészeti múltját. Ma még 
elképzelhetetlen perspektívákat nyit meg 
például mingyárt a magyar főváros kel
ta származásának bemutatásával. Ha rá
gondolunk, mennyi még ma is a Dunán
túlon a kelta eredetű városnév; ha 
eszünkben tartjuk, hogy maga a »Duna« 
szó is kelta eredetű; ha nem felejtjük 
el, hogy a magyar közéletnek 1848-ig 
egyik legfontosabb eleme, a »jobbágyság« 
szó is kelta hagyaték (amely sehol 
másutt Európában ilyen értelemben nem 
maradt fenn); s ha hozzávesszük, hogy 
még átvett szókincsünk egy része is 
kelta-hagyaték (hogy ne említsünk mást, 
csak példaképpen a népszerű »nok-
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kedli«-t), akisor jövünk majd mind job
ban rá, mennyire jelentős alkotórésze 
szellemiségünk egyik részének még ma 
is az a kelta elem, amely pl. az irány t- 
mutató jáki gótikában is kiütközik s el
addig ismeretlen művészeti motívumok
kal gazdagította az antik-klasszikus ha
gyományokban elfúló európai kultúrát. 
Csak természetes, hogy az óbudai és 
aquincumi rómaiság emlékei, amelyek 
az utóbbi években úgy ottani, mint 
pesti ásatások eredményeivel is gazda
godtak, tarka és eddig ismeretlen képet 
nyújtanak fővárosunk antik-koráról. Igen 
finom sorokat szentel a szerző Buda
pest román és gótikus emlékeinek, mint 
ahogy most első ízben buggyan ki plasz
tikusan a török korszak budai művé
szete a türbék, a dzsámik, a mecsetek, 
a mináretek és a kilenc fürdő maradvá
nyaiban, amelyek valamikor a török re
neszánsz gyöngyei voltak. A főváros 
mai városképe a kései-bárok, a rokokó 
és a klasszicizáló 19. század eleje ko
rában alakult ki. A Városháza (az egy
kori Invalidusok palotája), a Grassal- 
kovich-palota, a miniszterelnökség (egy
kor Sándor Móric gróf háza) s a Nem
zeti Múzeum épülete a legfontosabb kor- 
jelzők, ebben a periódusban, de Horváth 
Henrik számos eddig ismeretlen részlet
anyaggal gazdagítja fel ezt a fejlődés
képet. Mint ahogy az első és a második 
pesti biedermeierhez, a Lyka által öt
letesen »táblabírókornak« elnevezett idő
höz is fölöttébb jellemző művészeti do
kumentumokat sorakoztat fel a főváros
nak eddig alig ismert kincsei közül, 
múzeumaiból, kőtáraiból. A szerző — a 
»műemlék« fogalmának megfelelően — 
az utolsó, félévszázaddal zárja le köny
vét, amelyről csak azt remélnők, hogy 
mielőbb idegen nyelveken is megjele
nik: művelt nyugati utasember számá
ra az ilyen munka lenne a legméltóbb 
ricordo a magyar fővárosról. A kötetet 
az Egyetemi Nyomda fölényes művészet
tel állította ki s csak a legjobb re
ményekkel nézhetünk a négy kötetre 
tervezett sorozat további kötetei elébe. 
Gerevich dr. ezzel a munkálattal egy 
legalább is harminc év óta esedékes, 
tervet váltott valóra.

*



J  U  D  A  I C A E  R E S

KEMPELEN BÉLA: MAGYARORSZÁGI
ZSIDÓ ÉS ZSIDÓ EREDETŰ CSALÁ
DOK
(A szerző saját kiadása. I. köt 1937, 

160 old., II. köt. 1938, 159 oldal). Hu
szonhat évvel ezelőtt jelent meg a wei- 
mari Kyffháu&er-Verlag kiadásában egy 
furcsa könyv: Weimarer historisch—ge
nealogisches Taschenbuch des gesamten 
Adels jehudäischen Ursprunges. A könyv 
pontosan követte a híres góthai alma
nach beosztását uralkodó fejedelmek, 
hercegek, grófok, bárók és nemesek sze
rint, persze csak olyan családokat so
rakoztatva föl, amelyekben zsidó vér ki
mutatható. Nagy felszisszenés követte 
akkoriban ennek a „góthának" a meg
jelenését, mert hiszen sok gondosan tit
kolt családfa-rejtélyre derült fény. A 
ma távlatából sajátságosán fest a kö
tet címlapján a tüntetőén odarajzolt 
Wotan-isten. sisakja búbján a horog
kereszttel. Hiszen Hitler ekkor még csak 
23 éves ifjú, dekorációfestő volt. aki 
talán még álmában sem gondolt arra, 
hogy valaha a Hohenzollerneknél is ha
talmasabb ura lesz antisémita'alapon az 
egységes német birodalomnak. Az is 
szatírjátéka a sorsnak, hogy ez a „gótha“ 
éppen Weimarban jeleni meg, amely
nek lelki romjain épült fel az új anti
sémita Harmadik Bii’odalom. Címképe az 
akkori egyetlen sémita uralkodónak, az 
abesszin negus-negestinek arcképét 
hozta, s talán valahogy ebben is anti- 
cipálla egy negyedszázaddal a nemzet
közi íascizmus gyarmatpolitikáját. A 
weimari „gótha“ — emlékezünk — Ma
gyarországon is kínos feltűnést keltett, 
mert sok család vérében kimutatta a 
zsidó beütődést; sőt még a kurzus 
elején is erősen szerepelt ez a könyv, 
amikor a Wolff von Wolfenau«-család- 
ról mulatták ki e könyv alapján, hogy 
őse állítólag az a bécsi zsidó Wolff An
tal, aki mint a Schuler-féle baiiküzlet 
társtulajdonosa kapta meg 1784 július 
2 1 -én a wolíenaui nemességet, s hogy 
a család maga a Gád-töizséből való as- 
kenázi-zsidó Wolff Kajafástól ered — 
Kempeleu ..semigóthája- egészen más 
léi tevésből indul ki. Nem készült pro

pagandairatnak, hanem egyszerűen egy 
lelkiismeretes történész munkájának, aki 
a napi aktualitástól függetlenül kutat 
egy tagadhatatlan tény után: hogy a 
magvar közélet csakugyan át meg át van 
szövődve zsidó és zsidó-eredetű egyé
niségekkel, akik egyben igen sok kultu
rális és gazdasági értékkel is gyarapí
tották a magyarság életét. Ha nem 
őrizné meg Kempeleu a leglel'kiismerete
sebben a történetíró tárgyilagos hang
ját, szinte még azzal is lehetne gyanú
sítani, hogy bizonyos szimpátiával, vagy 
legalább is megértéssel kiséri ezt az 
amalgám-folyamalot, amely kétszáz év 
óta tagadhatatlanul mozgalmasabbá te
szi a magyar ugar életéi. Kismagyari 
Kempeleu Béla 1907 óta foglalkozik he- 
raldikus és genealógiai kutatásokkal, 
vagy huszonöt kötetre terjedő részlet- 
kutatásai vannak ezen a téren.
SZOLNOKI ISTVÁN: A KÖZÉPKOR

FELTÁMADÁSA
(Kng. a Szép Szó-ból. 32 oldal, ára 

1 P.) A szerző rendszeresen kívánja 
feltárni azokat az ideológiai gyökere
ket, amelyek a ma divó retrográd irány
zatok eszmei alapvetése mögött bújnak 
meg. Négy fajta ilyen nízust állapít 
meg: az egyik az ujromanticizmus, 
amelynek jóhiszemű vallói nem tudják, 
minő zsilipeket tárnak fel sötét erők 
felé, amikor a haladás iránti szkepszis 
szellemét fogadják el és terjesztik; a má
sik az ujközépkori irányzat, amely bizo
nyos fokig még a marxista társadalom- 
bölcseletet is megfertőzte; a harmadik 
a szellemtörténet, amelynek illusztrá
lására kilenc modern históriai, helye
sebben historizáló munkát ismertet kri 
tikai módon; a negyedik az antiracio- 
nalizmus, amely mögött settenkedő erők 
az erőszakkal és a kegyetlen ösztönök
kel rokonszenveznek s így természet
szerűleg a középkorban találják meg 
társadalmi ideáljukat. Az uj középkor 
megvalósítása, a szerző szerint, azt je
lentené, hogy sikerülne a mi szeren
csétlen társadalmunkra a jövőben még 
több régi, • elhasználódott, élettelen és 
értelmét veszteit, de egyes kasztok ér
dekeit kiszolgáló formulákat, intézmé
nyeket, hiedelmeket és szokásokat rá
erőszakolni.
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A M A G Y A R  M U L T  D O K U M E N T U M A I

HŐM AN BÁLINT: MAGYAR KÖZÉP
KOR
(Magyar Történelmi Társulat kiadása. 

678 oldal.) A Magyar Történelmi Tár
sulat fennállásának belvenesztendős for
dultát azzal kívánta megülni, hogy el
nökének, Hóman Bálintnak, harminc 
éves történetírói működése alatt meg
jelent kisebb-nagyobb terjedelmű rész
lettanulmányait és beszédeit három vas
kos kötetben bocsátja közre. A három 
közül most jelent meg az Egyetemi 
Nyomda gondozásában az első kötet. 
Hóman — bármely oldal felől nézzük 
is politikai szereplé. ét — tagadhatatlanul 
a tudományos munkásságon keresztül 
nőtt bele a magyar közéletbe. Tehát 
nem pártpolitikai játékocskáknak, kor
tesfogásoknak vagy demagóg érdemek
nek köszönheti érvényesülését. Ezt ép
pen manapság is ismételten és hang
súlyozottan kell kiemelnünk: olyan kor
ban, amely az erőszak hirdetésével vagy 
a parasztfogások alpári eszközeivel vet 
fel máról-holnapra vezetőket, vezéreket, 
prófétákat. Hóman fejlődésűtjának eb
ben a kötetben egybegyüjtött mérföld
kövei biztosítékot nyújtanak arra nézve, 
hogy — bárminő irány felé vezesse is őt 
temperamentuma vagy az általa helyes
nek vélt nemzetpolitikai irány -- kriti
kai érzékét soha egy pillanatra sem 
fogja elveszíteni s tárgyilagosságát alig
ha fogják a fórum harsonásai eltom
pítani. A kötet első öt fejezete 
az ősmagyarság különböző problémáit 
tisztázza; megrendítő itt a kutatónak 
Ivenső harca az igazságért; szemben a 
nyelvészek által évtizedek óta hirdetett, 
bár gyakran ingadozó dogmákkal, küzd 
a históriai és régészeti tények-diktálta 
meggyőződéséért. Pompás korképeket ka
punk az árpádházi uralkodókról szóló 
tanulmányaiban, valamint egész sor gaz
daságtörténeti részletmunkájában, ame
lyek ugyancsak az Árpádkor képét alakí
tották át gyökeresen a mai nemzedék 
számára. Az árpádkori társadalomról 
festett részlettanulmányai pedig a ko
moly szociológia bevonulását jelezték 
a magyar történetírásba. A magyar ri- 
nascimento uralkodóinak portréin ke
resztül elvezet Hóman historikusi mun
kássága a magyar bárokba, a török 
uralom utáni időkbe, valamint Rákóczi 
egyéniségének világpolitikai mérlegelésé
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hez Méltón fejezi be a kötelet egy Kül
politikai irányok a magyar történetben« 
c. tanulmánya, amely persze már erőtel
jesen a roma berlini tengely gondo
latvilágában fogant meg (bár még 1931- 
ben íródott) s mindenesetre egyik iegjc- 
lentősebb publicisztikai áttörése ennek 
a politikai koncepciónak. Ennek ellenére 
is fölkeli tennünk a historikus Hóman- 
ról, hogy minden idegével sejti, mit jelen
tett a múltban az olasz sacro eyoismo 
s mit jelentett magyarságunkra nézve 
ama bizonyos német maszlag«. Hin
nünk kell, hogy tisztában van azzal, 
hogy a munkálatában említett .nagy 
keleti veszedelem« ma sokkal kevésbé 
aktuális, mint a Donauraumra irá
nyuló nyugati aspirációk.

AIXINGER LÁSZLÓ: POZSONY
(»Magyar Kisebbségi Városkönyvek , 

6. köt. Révai-kiadás. 51 oldal). Kuth'y 
Sándor doktornak, a magyar várospoli
tika agilis zászlósának szerkesztéséből! 
jelennek meg ezek a tetszetős kis köte
tek, amelyek közül az egykori magyar 
koronázó-városnak, a magyar országgyű
lések egykori székhelyének története, szí-. 
nészeti múltja, kulturális jelene, zenei 
szerepe bizonyára elsősorban alkalmas 
annak kimutatására, minő jelentős mű
velődési munkatömeg volt az, amit a 
magyarság 1920-ban egy új állam gon
dozására bizott. Ez az ezeresztendős 
múlt kötelezi az utódot is s az új állam 
csakugyan egyik erős gazdasági bástyá
jává építi ki a dunamenli ,,metropolist".

A havonta kétszer megjelenő 
' LITERATURA 

szerkesztéséért és kiadásáért 
SUPKA GÉZA dr. felel.

A Literatura szerkesztősége és kiadó 
hivatala: VII, Aradi-utca 10. II. Telefon- 
110-241. — Szerkesztőségi órák: kedden 
és pénteken 11—1-ig. — A Literatur' 
csekkszáma 249226. — Az évi 24 szám 
előfizetése 10 pengő (14 Schilling. 80 
Kő. 300 lei, 130 dinár, 2 dollár.) — Nem 
kért kéziratokat nem őrziink meg, így 

azokért felelősséget sem váll dunk



megbízásából Lipcsébe utazott, ahol a 
sógorát, Ottó ÍV i gán  dot »sikerült rá
vennie, hogy semmiféle munkát nem 
készít el nyomdájában, amely az osztrák 
kormány ellen irányul. Heckenast még 
e hónap folyamán Becsbe utazik és 
Apponyi kancellárnak s z e m é l y e s e n  
n y ú j t  m a j d  át  b i z o n y í t é k o 
k a t .. . .« Megtudjuk azt is a bécsi Sit- 
zungsprotokollból, hogy Heckenast je
lentette föl a bécsi titkos rendőrségnél 
T á n c s i c s  Mihályt, akit e feljelentés 
alapján 1846-ban letartóztattak és Bu
dán börtönbe zártak. Azt is megtudjuk. 
hogy ugyancsak Heckenast jelentette, fel 
W e s s e l é n y i t  a Lipcsében megjeleni 
»S z ó z a t  a m a g y a r  és s z l á v  n e m 
z e t i s é g  ü g y é b e n « miatt s ezután 
következett el Wesselényi ellen az osz
trák hatóságoknak szörnyű! hajszája.

íme, Länderer és Heckenast »nemes 
konszervativizmusa«/ Üzletileg s i l á n y  
f r át  e r (Petőfi szerint), akinek
»s z e n n y e s p i s z k o s s á g á t  l o - 
v á b b t ti r ni  n e m l e he t.« (K o s - 
s u t h s z e r i n t) s akinek üzleti 
gesztiója »n e m  k e r e s k e d ő h ö z
mél tó«.  (Deák szerint). Politikailag 
»n cm u t o l s ó  ta g ja a t i t k o s  p o- 
l . i c i ána k« (l)cák szerint), s olyan 
ember, »a kyi e l a d j a  m a g á t  p é n 
zér t ,  h a s z o n é r t ? p á r t f o g á s é r t « 
(ugyancsak Deák szerint). Olyan cég, 
amely a bécsi titkos levéltár adatai sze
rint rendőrkémkedéssel foglalkozik, s 
rendőrkézre juttatja a legjobb magyar 
hazafiakat: Táncsicsát, Wesselényii.

Kiderült azonban az is, hogy Hecke
nast milyen csúnya és méltatlan esz
közökkel intrigálta ki a s a j á t  r á k ö 
ti á t, a derék könyvkereskedő Wigand 
Ottót az üzletéből, hogy aztán önmaga 
üljön be annak helyére!

A Franklin-Társulat mai vezetői tehát, 
saját vallomásuk szerint, amely »tiszteli 
a hagyományokat«, állítólag ezt a »szel
lemet örökölték« elődeiktől. M i ezt 
hihetetlennek tartjuk. A Franklin-Tár
sulat vezetősége nyilván nem szokta a 
L i t e r a t u r á t  olvasni. Csak így es
hetett meg. hogy elkerülte a figyelmét 
cikkünk s elkövette azt a baklövést, 
hogy önmagát Länderer és Heckenast 
szellemi örökösének hirdeti. Sürgősen 

ajánlanák Franklinoknak: tanulják meg 
a történelmi leckéi újra, .s' vonják vissza 
ezt a meghívót,

*

Nagyszabású irodalmi esemény lesz a 
Vajda János Társaság »Szegedi Est«-je, 
amelyet március 23-án. este 8 órakor 
rendez a Zeneakadémián. Azt az egészen 
sajátos helyzetet illusztrálja ez az est. 
amelyet Szeged a magyar irodalomban 
elfoglal. Ismerteti a szegedi talajból ki
nőtt írókat és kulturmozgalmakat, va
lamint a szegedianyai népi művészetet. 
.1 nagyvonalú műsor így alakul:
Kárpáti Aurél megnyitója.
Pálfy József szegedi polgármester üd

vözlő beszéde.
Szeged-tanyai népi dalokat énekel Ha

si ides Mária, az Operaház tagja. 
Sik Sándor saját verseit mondja el. 
Tömörkény-novellát felolvas Gál Gyula.

a Nemzeti Színház örökös tagja. 
Juhász Gyula verseit szavalja Ascher 

Oszkár.
A szegedi szabadtéri játékokról beszél 

Janovics Jenő dr. a játékok rende
zője.

Szeged-tanyai dalokat énekel Molnár 
Imre dr. a Zeneakadémia tanára. 

xSzeged a magyar irodalomban« c. elő
adást tart Baráti Dezső egy. tan. segéd. 

Szegedi költők verseiből szaval Ander
sen Felicia.

Móra Ferenc novelláját felolvassa Gál 
Gyula.

»A szegedi Fekete Mária csodája« c. 
tánckompoziciót előadja Szentpál Olga 
tánc-csoportja.

A szeged-tanyai népi gyűjtésről beszél 
Qrtutay Gyula.

»Szegedi betlehemes játék«-ot előadnak 
a gyermekszereplők. Hont Ferenc ren
dezésében.

A Szegedi Fiatalok Kollégiumáról beszél 
Tolnai Gábor.

A Szegedi Kiskalendárium dalait énekli 
Hont Erzsébet.

Jegyek 0.80, 2.—, 3.—, 4.— és 5.— pen
gős árban megrendelhetők a Literatu- 
ránál. Előfizetőknek 10 százalék ked
vezmény. ❖
A L a f o n t a i n e - T á r  Sas ág  Lord 

Byron születésének 150 éves fordulója 
alkalmából f. hó 26-án, szombaton d. u. 
5 órai kezdettel a Magy. Tud. Akadémia 
előadótermében emlékülést tart. Az em
lékbeszédet Szerb Antal dr. egyet. mag. 
tanár mondja. Utána Vikár Béla Byron- 
fordításaiból Hettyey Aranka, a Színmű
vészeti Akadémia tanára ad elő. Az ülés 
második részét a 48-as forradalom 90-ik 
évfordulójának szenteli a Társaság.
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* Aixinger László: Pozsony (Révai 1938.) 
kart. ‘ P 2.80

X  Babits Mihály: Magyar irodalom (Athe
naeum 1938.) '" diszk. P 12,

Bozzmg Margit: Vörös köd (Athenaeum 
1938.) ' P 140

Brace: Zárt ajtók mögöll (Nova 1938.)
P 1.—

Cárié, Eve: Madame Curie (Révai 1938.)
kötve P 6.50

f /  Erdei Ferenc: Parasztok ( Athenaeum 
1938.) P 5 —

Európai költők antológiája. Összeálii- 
tolta Faludy Györgv. (Cserépfalvi 
1938.) /  P 6 .—

Flanders: A láthatatlan ellenség (Pan
theon 1938. 192 o.) P —.90

Gervais: Nehéz Kínában orvosnak lenni 
(Singer 1938.) P 3.60

Gorkij, Maxim: Klim Szamgin élete 
(Pantheon 1938. 370 o.) P 3.80

Grey, Zane: Úri bandita és városji 
leány (Palladis 1938.) P 1 —

Gyalókay Jenő: Az erdélyi hadjárat 
1849 nyarán (Franklin 1938.)

kötve P 4.50
Harsány i Lajos: Zugó Márton (Révai 

1938.) ' kötve P 4.80
i / -  Homo, Léon: A római kultúra (Athe

naeum 1938.) kötve P 6 .—
Kállay Miklós: Magóg fiai (Révai 1938.)

kötve P 5.60
Kollár Béla: Dr. Mezitláb (Nova 1938.)

kötve P 2.—

\ S *
X

X

Lewis, Sinclair: A tékozló szülők (Athe
naeum 1938.) kötve P 3.60

Manninger Vilmos: A sebészet diadal
éit ja (Franklin 1938.) kötve P 7.—
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K A L A N D O S  R E G É N Y E K

HILTON, JAMES: SZERET! SZERET!
(Fordította: Dr. Cavallier József né. 

Palladis Pengős Regények. 206 oldal.) 
A könyv rendkívüli érdekességét az 
adja, hogy kalandos életű hőse szemé
lyes átélés alapján ismeri meg Orosz
ország legkritikusabb korszakát: a eáriz- 
mus bukását, Kerenszkf és Lenin for
radalmát. Messze kimagaslik a kalandos
regények sorából ez a kitűnő könyv, 
amely igazán jobb sorsot és — jobb cí
met érdemelt volna a magyar fordítás
ban.

HOWARD, P.: MENNI, VAGY MEG
HALNI
(Fordította: Rejtő Jenő. Nova Kalan

dos Regényei- ,191 oldal.) A Tábori Kor
nél kitűnő szerkesztésében megjelenő ka
landos regénysorozat egyik legremekebb 
darabja ez a regény, amely úgy kompo
zíciójánál, mint tárgyánál és főként stí
lusánál fogva messze kimagaslik az 
ilyenfajtájú »irodalombból. Külön kikeli 
emelnünk, hogy a fordítás elsőrangú. 
Az idegenlégió eléggé gyakori téma a 
kalandos regényelvben, de soha ilyen ki
tünően, ilyen riporteri készséggel még 
nem állították az olvasó elé egyetlen ka
landos regényben sem. A regény első 
fele Afrika sivatagjában játszódik le, 
a második rész pedig Londonban, ahová 
az egykori légionisták, akik izgalmas 
harcok árán megkaparitották a sejk 
legendás kincsét, menekültek és most 
itt, mint dúsgazdag gentlemanek sze
repelnek, mig csak a zseniális mester- 
detektiv le nem leplezi őket. Kitűnő ka
rakterek, folytonos meglepő fordulatok 
és frissen perdülő stilus teszik értékessé 
ezt az írást.

VICKERS, ROY: AKINEK NINCS NEVE
CFordította: Vándor Iván Palladis 

Félpengős Regények. 160 oldal.) Két 
mérnök utazik az óceánjárón. Szeren
csét próbálni indultak a világba. Az 
egyiket, Derek Brunt-öt, nagybátyja 
liivta magához, hogy segítsen neki gaz
dálkodni. A fiúnak egészen más vágyai 
vannak: mérnöki munkáját szeretné 
folytatni a nagyvárosban. Ezért köny- 
nyen rááll arra a különös alkura, amit 
barátja, Lessiter, ajánl neki, hogy sze

repet cseréljenek. A nagybácsi úgysem 
ismeri unokaöccsét, akit kicsi gyerek
korában látott utóljára, tehát a személy- 
cserét sem fogja észrevenni, okoskodik 
a két fiatalember. Derek nem sejti, hogy 
Lessitert nem a falusi élet utáni vágy 
hajtotta arra, hogy felajánlja a szerep
cserét és még kevésbbé rajta akar ezzel 
segíteni, hanem véletlenül megtudta, 
hogy a nagybácsi időközben milliomos 
lett, amiről az igazi unokaöccsnek sej
telme sincs. Sok-sok izgalmas kaland! 
után derül csak ki az igazság és az 
örökség végül annak a jussa lesz, akit 
illet.

WALLACE, EDGAR: AZ EMBERVA
DÁSZ
(Fordította: iff. Kertész Árpád. Pal

ladis Pengős Regények. 208 oldal.) Iz
galmasan érdekes és bonyolult nyomo
zást folytat le, kínai szolgájával együtte
sen, Tarling shanghai-i mestérdétektiv, 
hogy kidéritse a londoni nagyáruház 
tulajdonosának meggyilkolása köré fo
nódó rejtélyt. Fordulatos, pompás tör
ténet, amely pillanatra sem lankadó fe
szültségben tartja az olvasó idegeit és 
minduntalan a legváratlanabb helyzetek 
elé állítja a cselekmény hőseit.

WREN P. C.: A LÉGIÓ KÉME
(Fordította: Balogh Barna dr. Pal

ladis Pengős Regények. 205 oldal.) A 
Kínával határos francia gyarmaton har
coló idegenlégió izgalmas harcai eleve
nednek meg a regény elején. Később 
még izgalmasabb lesz a történés, ami
kor a légióban harcoló angol Dysart-t 
kémkedni küldik a kínai rabló-tábor
nokok főhadiszállására. Egy másik an
gol kalandor: Collins »ezredes* a hadi- 
és palitikai tanácsadója a két rabló
lovag tábornoknak, akik nem is sejtik, 
hogy a kínai hadsereg kémje kilesi min
den tettüket. Dysart leleplezi a lunai 
kémet és megegyezik az egyik »tábor
nokkal«, hogy az szövetséget kössön a 
franciákkal. Persze míg idáig eljut, ezer 
borzalmas élményen megy keresztül, 
megismeri a keletiek iszonyú kínzásait, 
folytonos életveszedelemben forog és 
amellett állandóan remeg egy szép 
leány életének biztonságáért.



A Z  E L S Ő  M A G Y A R  S P I R I T I S Z T A  Í R Ó

TÓVÖLGYI TITUSZ ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA
(1838-1918)

Tóvölgyi Tilusz hosszúra szabott életében összeírt egy könyvtárra való 
alkotást, de az irodalmi kézikönyvek mégis hallgatnak róla s a nagy-Pintérben 
még csak a neve sem szerepel. Pedig Szinnyei huszonnégy önálló alkotását 
tünteti fel, részben szépirodalmi, részben politikai vonalkozásuakat. Mellékesen 
ráért arra is, bogy három újságot is szerkesszen egyszerre. Kulturhistóriai jelen
tősége pedig abban van, hogy a spiritizmus benne tisztelheti első magyar 
apostolát.

Szépirodalmi alkotásai ma már olvasatlanul porosodnak nagy közkönyvtá
raink polcain, a többi harmadrangú kortárs-író: Rózsaági Antal, Erdélyi Gyula, 
Véka Lajos munkái mellett. Még az egér sem igen bántja őket, mert Heckenast 
nem a legjobb papíron adta ki a nála megjelent könyveket. A kiegyezés utáni 
Magyarország rohamosan terebélyesedő sajtója ontotta a regényeket (Tóvölgyi 
legtöbb munkája is újságban látott először napvilágot), amelyek azonban iro
dalmi szempontból legtöbbször nem jelentettek értéket. Tóvölgyi Tilusz azonban 
mégis többet érdemelt volna, mint teljes feledést, hiszen vannak nálánál gyengébb 
korabeli írók. akiknek még ma is emlegetik a nevét. Politikai érdeklődése a 
korabeli szépirodalom politikai beállítottsága miatt hálás kiteljesedési területre 
talált. Tóvölgyi Tilusz, ha le is maradt a Tolnaival fellépő realista írók mellett, 
annyit mégis megérdemel, hogy számontartsuk a munkásságát és a nevét.

AZ ELSŐ NYOMTATOTT BETŰIG

Kiegyensúlyozott és biztos polgári alapokon nyugvó életei bizlosítolt részére 
a sors. Schaffner Titusz néven látta meg a napvilágot 1838 április 12-én, Egerben. 
Ott végezte a középiskoláit is, majd a Lipcse melletti lütschenaui gazdasági 
főiskolát hallgatla. Földbirtokai miatt végzett gazdasági tanulmányokat; 1858— 
1859-ben pedig a budapesti állatorvosi főiskolát is elvégezte. A gazdálkodástól 
azonban mégis elhódította az irodalom és az újságírás; lassankint teljesen 
ezeknek szentelte minden idejét. Feleségével együtt alföldi birtokára húzódott 
vissza, de azért figyelemmel kisérte a magyar szellemi élet minden frontját. 
És közben ontotta a könyveket. Mégis, amikor 1918-ban lehunyta a szemét, 
már a nevét sem igen ismerték az emberek.

Arany János Koszorújában kezdeti irogatni; első elbeszélései 1865-ben láttak 
napvilágot. Mig az első önálló kötetéig eljutott, több száz tárcát és vezércikket 
írt a legkülönbözőbb lapokba és folyóiratokba. Újságban jelent meg két regénye 
is: A bujdosók a Képes Világban (1870), a másik, a »Mai világból« pedig az 
Egyetértésben. Később külön kötetben is megjelentek.

A TATÁRJÁRÁSTÓL A KOMMUNIZMUSIG

Tóvölgyi hal nagy regénye közül kettő történelmi regény; a négykötetes 
»Az ezüst vitéz: a tatárjárás korából meríti témáját, a háromkötetes »Honárulók« 
pedig a legutóbbi időkbe nyúlik vissza. Tóvölgyi az ébredező realizmus korában 
is javíthatatlan romantikus maradt, annak is a kon szerv atívabb fajtájából. Hosszú 
lére eresztett leírásainak és párbeszédeinek az elolvasására azonban a ma embe
rének már nincsenek megfelelő idegei. De társadalmi regényeiben is javíthatatlanul
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romantikus; három-négy kötetnél itt sem igen adja alább. (Az anyák bűne, 
Egy fejkötő miatt, Akit nem akarnak befogadni slb.) Legérdekesebb regénye 
mégis az »Uj világ«, amelyben a szocializmus és a kommunizmus társadalmát 
festi. E két nagy világnézeti és politikai áramlat akkor még (1888) nem igen 
részesült nagyobb figyelemben, de Tóvölgyi meglátta a bennük rejlő lehetőségeket 
és megérezte, bogy nagy szerepük lesz — akár így, akár úgy —- a jövő kifor
málásában.

Regényeinél sokkal közvetlenebbek az elbeszélései, amelyekből szintén több 
kötet látott napvilágot. (Beszélyek, 2 kiadás, Szivek világa, A rónák vésze slb.) 
Itt is érdekli minden téma, minden társadalmi osztály. Ezekben már gondosabban 
dolgozik, szigorúbban szerkeszt, jobban összefogja mondanivalóit s a jellemzésben 
is művészi magaslatokra törekszik. Egyike-másika még ma is megragadja az 
olvasó érdeklődését. »A rónák vésze« két kötetében a betyárelet tárgyi emlé
kéit s a népi mende-mondákat dolgozza fel. Kultúrtörténészek a szépirodalmi 
mez alól még ma is sok érdekes adató L tudnának belőle kihámozni.

Naptárai, amelyeket fiatal lányok számára szerkesztett, a maguk idejében 
szintén igen szépszámú olvasóközönségnek örvendtek. (Eladó lányok naptára slb.)

HARC A FRAKK ELLEN

Tóvölgyi Titusz irodalmi érdemeit ma már kétségbe lehet ugyan vonni, 
de izzó magyarságát sosem lehet letagadni. Mint publicista a kiegyezés után 
is a szabadabb magyarságért harcolt s éppen ezért a kiegyezési megalkuvásnak 
tekintette. Az első, félig szépirodalmi, félig politikai munkájában, a Bach- 
korszak«-ban, amelynek a »Siralmas história« alcímet adta, az abszolutizmus 
szégyenletes korszakát támasztotta fel a könnyen felejtő magyarság előtt. Az 
emlékeztetés célját szolgálta a Magyar forradalom és önvédelmi harc 1848/49-ben 
című munkája is, amelyet a nép számára írt. Maga is átélte a magyarságnak 
ezt a heroikus korszakát; látott és láttatni akart. Mint vérbeli ellenzéki, nemcsak 
a Deák-féle kormánypártot támadta, hanem észrevette saját pártja hibáit is. 
Szerinte Deákot az indította a kiegyezésre, hogy a Bach-korszak mindennapos 
arculcsapásai elmaradjanak. Tóvölgyi szerint azonban Deák sokat áldozott fel 
a látszólagos nyugalomért. Deákot nem tartotta nagy politikusnak s így nyilat
kozót! róla »A magyar ellenzék véres küzdelme 1872-ben« című munkájában: 
»Neve emlegetett fog maradni, de nagy soha«.

Röpirataiban, amelyekben a logika éles fegyverét maró gúnyba mártotta, 
minden aktuális politikai témához hozzászólt. »Nem kell a frakk! És miért nem?« 
című röpiratában a frakk ellen hirdet harcot, mert az a Bach-huszárok elenged
hetetlen rekvizituma volt. A »Mit kell tennünk?« címűben a magyar zsidóság 
hazafisága mellett tett hitet és arisztokráciánk németesítő befolyásáról rántotta 
le a leplet. A választások visszásságait az »Imádságok és áj latos énekek a 
választásokra« c. vitriolos kis pamfletjében figurázta ki (1872). Gyökeres magyar
ságáról, korszerű meglátásairól és eleven aktualitás-érzékéről tesznek tanúságot 
a »Függetlenségi párthoz«, a »Válasz a válaszra Horvát Mihálynak és A 
becsületes emberekhez szólok« című röpiratai is.

Itt kell megemlítenünk újságírói munkásságát is. Amellett, hogy maga is 
szerkesztett két politikai lapot (Nép zászlója, Magyar Hírlap), számtalan pub
licisztikai írása jelent meg a legkülönbözőbb magyar napilapokban

LEÓ MAC Y ARII ON RAN

Utoljára hagytuk Tóvölgyi spiritiszta munkásságát, amelyben úttörő volt 
Magyarországon. Nagy irodalmi tevékenységet fejtett ki ebben az irányban is 
(A lélek mint egyén. Spiritiszta, vagy a szellemek naptára. Egv új reformáció

102



küszöbén, A mindenség föidUmi és leszármazási művelődésének természete, Az 
isteníteti emberek és a jótékony szemfényvesztők) és mellette ő indította meg 
az első magyar spiritiszta folyóiratot »Égi világosság«, címen.

Ha valaha megírják a magyar spiritizmus történetét (e mozgalom most 70 
éves), bizonyosan kiemelik majd Tóvölgyi úttörő munkásságát. A spirilizmus- 
ban új reformációt látott, amelynek az a feladata, hogy Krisztus tanait hirdesse, 
amelyek az idők folyamán elmosódtak az emberekben. Ádáz harcot hirdetett 
a katolikus Egyház ellen, mert az elítélLe a spiritizmus egyedül üdvözítő voltát 
s ebből a célból minden eszközt felhasznált. Tóvölgyi szerint a spiritizmus 
nélkül nem fog senki üdvözülni s a világosság nem volt. hanem lesz. Az Egyház 
fél a spiritizmustól — hirdette —, mert az idők folyamán már nagyon eltért 
Krisztus tanaitól. Az antispiritizmus alaptalanságát bizonyítja az is. hogy a lulvilági 
szellemek létezését egy vallás sem vonhatja kétségbe, hiszen minden vallás azon 
alapszik. »A spiritízmusnak az Egyház által feltüntetett ördögei angyalok, azok 
az angyalok pedig, akik az Egyházat Krisztus tanaitól elvezették, ördögök.. 
Tóvölgyi véleménye szerint az Egyház nem Krisztus, hanem a pogányság nyom
dokaiban jár. A spiritizmus bibliájaként báró Vay Adelma Szellem, erő, anyag'« 
c. művét jelöli meg. »Ez a könyv Krisztus tanának a bázisa. Krisztus tana és 
ez a könyv egymást kiegészítik«.

Meg kell itt jegyeznem, hogy a spirilizmushoz nem értek, nem is hiszek 
benne. A fentieket csak azért vázoltuk fel, hogy egy tagadhatatlanul érdekes 
magyar egyéniség ezirányú, úttörő munkásságát is bemutathassuk. A spiritizmus 
megvitatása a teológia feladata. Az írónak azonban, aki fel akar egy írói 
portrét vázolni, minden vonást figyelembe kell vennie.

Galambos Gruber Ferenc

CURIE, EVE: MADAME CURIE
(Fordította: Just Béla. Révai-kiadás. 

370 oldal.) Amikor 1911-ben Madame 
Curie másodszor — ezúttal egyedül — 
kapta meg a Nobel-díjat, Mittag Leff- 
ler, a nagy svéd tudós ezeket mondta 
a csendes, szerényen viselkedő asszony
nak: »Nagy megelégedésünkre szolgál, 
hogy másodszor is Önnek adhatjuk a 
Nobel-díjat, Önnek, aki olyasmit hozott 
létre, ami sohasem fog a feltevések, a 
ködképek, a múló teóriák nagy temető
jében elporladni, hanem évszázadokon 
keresztül mindig nagyobb erővel él, ra
gyog majd és mind nagyobb tért hó
dít. Annak tudatában, hogy olyan vala
kivel állunk szemben, akinek gyászában 
mindnyájan osztozunk, de akit a sors 
mérhetetlen kincsekkel ajándékozott 
meg, engedje megmondanom, hogy mi
lyen nagy kitüntetésnek vesszük, hogy 
eljött hozzánk, milyen nagy öröm szá
munkra, hogy az Ön közelében lehe
tünk, mert mindnyájan érezzük, tud
juk, hogy az Ön felfedezésének nagy
sága csakis az Ön egyéniségének ma
gasztosságával hasonlítható össze«. Eve 
Curie édesanyjáról szóló életrajzában 
pontosan visszaadta ezt a valóban ma
gasztos egyéniséget és portréjában mara

déktalanul érvényesül a tudós, az asz- 
szony, az anya és az ember. Valóságos 
legenda Curie asszony élete. Keserves, 
nyomorgásokban eltelt fiatalsága, lán
goló hite a munkájában, kemény aka
rata, amivel valóságos aszkezist paran
csol magára: hónapokig él kenyéren 
és tejen, csakhogy a tandíjakat be
fizethesse, — gyönyörű találkozása a 
vele egyívású, egyforma értékű élettárs
sal, szép házaséletük, közös munkájuk 
ragyogó eredménye, a férj katasztro
fális halála, az özvegy önfeláldozó 
élete: mind-mind egy-egv megrázó és 
egyben felemelő mozzanata annak a le
gendának, amelynek hőse Curiené. Az 
életrajzíró, aki mindenkinél közelebbről 
ismerte ezt a kivételesen nagyszerű asz- 
szonyt, kiemeli jellemének azt a vonását, 
hogy »mindig csak adott, s nem ismerte 
ezt a szót: elvenni s még ezt sem: 
kapni . .« Kiemeli lelkének kristályos 
tisztaságát, amelyet nem tudott elhomá
lyosítani sem a nagy siker, sem a bal- 
sors. »Nem tudta, hogyan kell híres
nek lenni... Megilletődve teszi le az 
olvasó ezt a könyvet, amely izgalma
sabb, mint minden karrier-regény, mert * 
nem a véletlen, hanem a genie erejét 
példázza és az igaz embert mutatja meg.
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I

I I n é g y s z e m í  k ö z t
A SZÍNHÁZ TITOKZATOS EMBERÉVEL:

A DRAMATURGGAL
Beszélgetés Bálint Lajossal, a Magyar Színház dramaturgjával

A bár lelke: a mixer. A szinházé: az a rejtelmes úr, aki sohasem jelenik 
meg a színpadon tapsokat aratni; akinek neve sohasem szerepel a színházi ro
vatban; akiről a szinlap is hallgat, ö a főmindenegyéb: szűrő, kidobó, titkok 
tudója, álmodó fantázia, időjós, felfedező, tehetségkutató-intézet, puffer, ideg- 
köteg, vattázó, mindenért felelős, terror fiú, mézesmadzag-gyáros, rosszember és 
»maga cuki«, író, költő, esztétikus, kritikus, drámaíró, nőiszabász és — kéjgáz... 
ő az alkotó, (ízlést diktál, stílust teremt), s ő a Pere Joseph, a »szürke eminen
ciás Mint a leveli béka figyeli az idők járását, kitapogatni iparkodik a Holnap 
gusztusát, lehetőségeit, vágyait. Az Idők bárpultja mögött ő a kétórás feledés
ital keverője ...

Negyedszázados dramaturg-működése alkalmából felkerestük Bálint Lajost: 
mondjon valamit a maga érdekes mesterségéről, árulja el műhelytitkait.

Amióta színházi ember vagyok, — kezdte Bálint Lajos — jóformán min
dennap jön hozzám valaki egy és más kívánsággal. Ki drámaíró, ki színész, ki ren
dező, kulisszatologató vagy ruhatárosnő akarna lenni. És minden egyéb, ami a szín
háznál lehet valaki. Kint az életben már azt is hallottam, hogy egy hóhérsegédi 
állásra huszonhatan pályáztak. De még soha nem jelentkezett nálam senki, 
aki dramaturg szeretne lenni. Ugylátszik, ez utolsóbb mesterség a hóhérsegédénél.

— De ez csak nem komoly véleménye a »mesterségéről» ?
— Talán nem egészen. De legalább is megértem, miért nem csábítja az 

ambiciózus embereket. A dramaturg a színház munkájában aféle mindenes
szolgálatot teljesít. De kifelé mindig valaki másnak a háta mögött. Ila valami 
sikerül, abban semmi része. Ha valamiben baj van, abból joga van a részét 
kivennie. Gyakran olvasható a kritikákban, hogy a dramaturg tudatlanságát 
vagy felületességét teszik egy darab hibáiért felelőssé. De még sosem olvastam, 
hogy ez vagy az a dramaturgnak sikere és érdeme. A dramaturgot* általában 
nem szokták megdicsérni.

— Szóval elégedetlen a saját hivatásával?
—' Nem. Én magam választottam és vállaltam. Mindezt csak azért mondom, 

hogy érthetővé tegyem, ha még ma sem igen tolakodnak a jelentkezők e pálya 
körül. Pedig a maga komoly részében nagyon tisztességes szándékú foglalkozás, 
komoly célokkal és rendeltetéssel. Persze, embere válogatja, hogy a feladatát 
mennyire és hogyan teljesíti.

— És mi az a legigazibb hivatása?
— Hogy ott álljon valahogy közvetítőképp a színház és a szerző között. Az 

igazi színház és az igazi szerző között. A szerző a maga irodalmi és művészi 
céljaiban a maga szuverenitását hangsúlyozza. És rendszerint mást, esetleg többet
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■követel, mint ami a színház lényege és amit a színház adni tud. A színház 
a  maga legmagasabb rendeltetésében sem Ind megfeledkezni arról, hol vannak 
a lehetőségei és korlátái, s többek közt arról sem, hogy nem egyes emberek 
számára kell élményt adnia. A dramaturg legigazihb feladata az, hogy verekedjék 
az íróval a színházért — és a színházzal az íróért. Az íróval, hogy a színház
nak és a drámának azokkal a követeléseivel számoljon, amelyek — az öreg 
Euripidésztől Shakespearen át a modern dráma legvakmerőbb reformerjeiig 
megváltozhatatlanok. A színházzal pedig azért, hogy mindig legalább egy gondo
lattal többet, újabbat és értékesebbet próbáljon adni, mint tegnap adott. Hogy 
a dramaturgnak ez a kettős küzdelme mikor és mennyire jár eredménnyel, — 
ez persze gyakran nem tőle függ.

— Szóval a dramaturg darabolvasó-feladatán kívül elsősorban a tanácsadó 
szerepét tölti be a színházban?

— Igen, de olyanét, akinek a tanácsait mindenki csak fogcsikorgatva fo
gadja el. A színházhoz egy esztendőben beérkezik átlagban háromszáz magyar 
és ugyanannyi külföldi darab. Ezek közül legjobb esetben színre kerül tíz- 
tizerikettő. El lehet-e képzelni, hogy akad olyan meggyőző dramaturg, aki e tíz 
hijján hatszáz drámaíróval el tudja hitetni, hogy az ő darabja rosszabb, mint 
azok, amelyek szinrekerülnek? Nem szeretném kiszámítani, hogy e negyedszázad 
alatt, amióta dramaturg-munkát végzek, hány tisztelő hívet és hány jóbarátot 
szerzett ez számomra. Node hát ez a tanácsadó szerep elsősorban arra a tíz- 
űzenkettőre is vonatkozik, aki valóban színre is kerül. Ritka az olyan darab, 
amelyen akkor, amikor a szerző már késznek hiszi, ne volna még itt is, ott is 
kiegészíteni és változtatni való. A dramaturgnak — persze az igazgató és a 
i'endező segítségével, sőt gyakran némi erőszakkal is — sikerül rávennie, eset
leg meggyőznie a szerzőt, hogy ezeket a javításokat elvégezze. Ha aztán sikere 
van a darabnak, a szerző kegyesen elfelejti ezeket a kellemetlen perceket, vagy 
legalább is nem emlegeti őket többé. De ha a darab megbukik, akkor nem a 
darab bukott meg, hanem több-egyebek között ezek a kívánt és végrehajtott 
változtatások buktatták meg. Tíz-tizenkét darab közül rendszerint csak kettőnek 
van anyagi és erkölcsi sikere. Hatszáz darab szerzője közül tehát mindössze 
kettő akad, aki a dramaturgnak megbocsátja, hogy a világon van De éppen 
csak hogy megbocsátja.

— De a másik fél, a színház, mégis csak megbecsüli?
Igen. Mint szükséges rosszat, őszintén szólva, néha az a gyanúm, hogy 

a dramaturg nem. is azért a tíz-tizenkét darabért van a színháznál, amely szinre- 
kerül s amelyeknek kiválasztásában és végső kialakításában néki is van több- 
kevesebb része. Hanem azért, hogy saját személyében vívja meg a harcot a 
másik ha l százzal szemben. Csak azért, hogy a színház többi tényezői nyugod
tan dolgozhassanak tőlük. Viszont a dramaturg szempontjából érdemes ez a 
verekedés. Érdemes hatszáz darabot elolvasnia vagy legalább átnéznie csak 
azért, hogy egy-két új értéket találjunk a színház számára. Érdemes, ha talál 
néha egy-egy új embert, aki még a kezdetek kezdetét járja, de akiben lehetőséget 
és értéket lát. Érdemes hónapokon át együtt dolgozni vele, tanáccsal és minden 
egyébbe] segítenie, amíg aztán egyszer majd olyan darabot ír, amelyhez nem 
kell már segítség.

És mind a hatszáz darabot el kell olvasnia?
Hogy egyszer erről is őszintén beszéljünk: nem kellene, de mégis kell. 

Legalább is a magyar szerzőket. A beérkezett magyar kéziratok hetven százaléka 
a legkezdetlegesebb értelemben vett dilettáns munka. A legtöbbjéről ‘néhány 
oldal után megállapítható, h<tgy beküldője nemcsak a dráma helyesírását nem
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ismeri, de még a hétköznapi helyesírást sem. De eljön és leül a dramaturggal 
szemben és nem ő vizsgázik a dramaturgnak, hanem az neki. A ibeküldő mindig 
abból indul ki, hogy csak azért nem fogadják el előadásra a darabját, mert nem 
olvasták el. Bizonyítékot vár arra, hogy igenis, elolvasták. A, dramaturgnak bizo
nyítania kell. És e bizonyítékok között nem szabad megfeledkeznie arról, hogy, 
figyelmeztesse a szerzőt ilyenekre: »Miért ragasztotta össze a huszonötödik és 
huszonhaLodik oldalt és még egynéhány lapot? Miért írt a második felvonásban 
néhány oda nem tartozó megjegyzést a dramaturgról?« És más hasonl.ó kis 
trükkökre, amelyekkel a szerzői csalafintaság a színházat akarja rajtakapni, 
hogy nem is olvasták a darabot. Mindezekkel a kis cselfogásokkal szemben van 
védekezés. Ezek azonban műhelytitkok. A fontos az, hogy a dramaturg bebizo
nyítsa a szerzőnek: pontosan tudja, hogy a hősnő a második felvonásban meg
szökik az ablakon s a harmadikban lelövi a csábitót. Tudnia kell ezt. annak 
ellenére, hogy az első tíz oldal után már semmire sem volt kiváncsi.

— Dehát mit remél ez a sok próbálkozó?
— Régen mindegyik ilyen önkéntes jelentkező azzal jött, hogy hírnévről és 

dicsőségről álmodik. Ma már a benyújtáskor az az első kérdése, hogy elfogadás 
esetén mennyi előleget kaphat? Fantasztikus hírek vannak forgalomban dráma
írók horribilis jövedelmeiről. Ez csábít. A legtöbbjüknél — egyéb munkalehető
ség hijján — anyagi próbálkozás. S ha már az. megpróbálják az egész ügyel üzleti
leg kezelni. Kezdik a dramaturgnál, i Néhány udvarias frázis arról, hogy a szerző 
is tudja, milyen hibái és fogyatékosságai vannak a darabnak és szívesen 
lemondana a várható jövedelem egy részéről, ha a dramaturg úr kijavítaná. Ter
mészetesen, meg van róla  ̂ győződve, hogy a darab tökéletes, és a dramaturg 
megvesztegethető. Ha a dramaturgnak jókedve van, bele is megy a játékba. 
Elfogadja az ajánlatot s csak az utolsó percben közli a szerzővel, hogy egyetlen 
kikötése van: ilyen közreműködés esetén a darab mindenütt szinrekerülhet, csak 
éppen nem annál a színháznál, amelynél ő dolgozik. Ilyenkor aztán sok unalmas 
munkája közöli mulathat is egy kicsit azon a hebegésen és kapkodáson, amellyel 
a rosszhiszemű drámaíró visszatáncolni iparkodik. A lényeg és az igazság pedig 
az, hogy ma nincs olyan színház, amely a beküldött darabokat átnézés nélkül 
visszaküldené. Ezer darabot is érdemes elolvasni azért az egyért, amely színre 
kerülhet. Nincs olyan bőség jó darabokban.

— Hát köLeles a színház minden darabról bírálatot adni?
— Tulajdonképpen nem. Főleg nem a magánszínház. Egy darab, amelyet 

nem ad elő, még lehet jó dráma, de nem ebbe a színházba való. Mégis helyesebb, 
ha a szerző úgy kívánja, véleményt adni róla. De nem a régi dramaturgi tra
díció szerint nyájas udvariassággal és hazug kifogásokkal, őszintén, nyíltan 
és gorombán. Ez a darab rossz ezért és ezért. És az írónak sem tehetsége, sem 
hajlandósága nincs. Hagyja abba a hiábavaló próbálkozást.

—- És abbahagyja? t
-- Ahhoz legalább öt színház öt dramaturgjának kell ugyanilyen őszintének 

és gorombának lennie. Akkor talán. Egyébként visszajön s amikor végre az 
ember öt különböző kísérlet után kijelenti, hogy nem hajlandó löbb darabját 
elolvasni, akkor azért könyörög, hogy még csak ezt az egyet, ezt a hatodikat, 
mert ez remekmű. — Mindezekből nagyon megértem, hogy olyen kevés elszánt 
jelentkező akad, aki a színházi munkának ezt a részét szeretné vállalni.

— Dehát a dramaturg munkájának van más komoly és értékes része is?
— Bizonyára van, de erről nem a dramaturgokat, hanem az igazgatókat

és a szerzőket kellene megkérdezni, ők talán tudnak ei'ről is beszélni. A dra
maturg nem. , •
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EZEKRŐL
A KÖNY ’fSfJA/EKRÖL
BESZÉll»ÍL-NEK...
MAGYAR SZÉPPRÓZA

HARS A M I LAJOS: ZÚGÓ MARTON
(Révai-kiadás. 2'di oldal.) A modern 

katolikus irodalom kitűnő költőjének no- 
velláskötete bizonyos fokig szociográfiai 
szépirodalom. Mjjidjen elbeszélésnek 
ugyanaz a falu a színhelye, mint aho
gyan a főhőse is mindig Zugó Márton: 
a bölcs, józan, céltudatos parasztember, 
aki irányító szerepet visz a kis közösség
ben és magánál nagyobb észt, erősebb 
akaratot csak az »öspörös« urban tisz
tel. A dunántúli község minden baját, 
de minden báját is feltárják ezek a no
vellák és rámutatnak a mai parasztság 
gondolkodására. Zugó Márton uram sok 
mindenben különvéleményen van, de 
gyakran fején találja a szegei. Legfőbb 
kívánsága az igazságtalan adózás meg
szüntetése, mégpedig olyanformán, hogy 
a városi ember akkor is több adót fizes
sen a falusinál, ha azonos jövedelme 
van, mert hiszen az adóból fenntartott 
civilizáció és kultúra áldásaiban csak 
a városiak részesülnek . . .

KALLAY MIKLÓS: MAGÓG FIAI
( Révai-kiadás. 389 oldal.) A tudós 

roppant felkészültsége és a költő intui
tív képzelőereje teremtette meg ezt a 
duzzadó erejű regényt, amely a közép
kor misztikus félhomályát világítja meg. 
Izgalmas, döbbenetesen valósághű és 
mégis valószerűtlenül meseszerű jelene
tek kergetik egymást a vérgőzös, tömjén- 
füstös, drámai feszültségű atmoszférá
ban. Sorra feltűnnek a kor kimagasló 
hősei: pápák, királyok, szentek és kö
rülöttük gomolyog a troubadourok, a 
kcreszteslovagok, az asszonyok és a nép 
tömege. Ödön legendák és romantikus 
mesék szövődnek bele a széles skálán 
játszó történetbe, amely lényegében a

kereszténység küzdelmét festi az iszlám 
és az eretnek szekták ellen. Magóg 
fiai -t — a testvérgyilkos király nem
zetségét — hol manicheusoknak, hol 
bogumilcknek, hol kataroknak, hol meg 
albiak-nak hívják, de mindenkor a jó« 
és a rossz harcát példázzák, ezt az 
örök idők óta folyó misztikus küzdel
met, amely metafizikai lag az Isten és 
az ördög csatája, amely ismétlődik min
den emberi lélekben és kivetül minden 
térre, minden időben.

NAGY LAJOS: HÁROM BOLTOS
KISASSZONY
' Singer és Wolfner kiadása. 230 old.) 

Régi meggyőződésem, hogy Nagy La
jost, ezt az egészen első-klasszisú írót, 
nem méltányolják eléggé. Üj könyvének 
olvasása mégjobban megerősített ebben. 
Ragyogó írásművészeltel eleveníti meg 
a magyar falu életét ebben a regényé
ben, amelyről nyugodtan mondhatjuk, 
hogy szépirodalmi szociográfia, de tu
dományos munkánál erősebb hatást vált 
ki az olvasóból, éppen azért, mert a 
vérbeli író nagyszerű készségével osztja 
el a színeket és egy-egy mellékmonda
tával többet tud kifejezni, mint hosz- 
szú statisztikák, grafikonok és száraz 
megállapítások hosszú sora. Minuciózus 
csipkemunkával dolgozza ki a falu ké
pét, a három boltoskisasszony életregé
nyének keretét. Ennek a keretnek fon
tossága természetesen túlnő a három 
leány sorsának fontosságán, nolia a me
sének és az alakok megformálásának 
is nagymestere az író. Nemcsak főhősei: 
a három leány és a két férj jelentenek 
eleven, megfogható valóságot, hanem a 
legkisebb mellékalak is — a bolt vá
sárlói egyenként — csupa remek, élő 
ember. Finom gúnnyal jeleníti meg az 
ál-falukutatók figuráját is. Nagy Lajos
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már eddig is adott kisebblélegzetű, ha
sonló írásokat, amelyekkel ezt a sajátos 
műfajt megteremtette, de ez a könyve 
a legtökéletesebb ezen a téren. (r. m.)

RAB GUSZTÁV: MENTONT
AJÁNLANÁM
(Singer és Wolfner kiadása. 332 old.) 

Egy kétnapos utazás tartama alatt ját
szódik le a regény cselekménye, illető
leg ezalatt ássa ki emlékezetéből a re
gényhős mindazt, aminek befejező mo
mentuma ez az út. Tehetséges, szép- 
mu'ltú férfi a regényhős, de afféle szal
mái áng-ember, aki mindenfélébe bele
kap, de semmit sem fejez be. Foglalko
zott politikával, mezőgazdasággal, iro
dalommal és mindent abbahagyott. Fá
radt lélek, akit végképp rokkanttá tett 
egy nagy szenvedély. Sok apró kaland 
után egy férjes asszonyba szeretett bele 
és vele élte át azt a nagy szerelmet, 
amely ritka embernek jut osztályré
széül. Ennek a grande passion-nak a 
története a regény, amelyet frissen per
dülő stílusban, elevenen írt meg a szerző, 
aki újságírói készségét is belevitte a 
könyv megírásába. A regény legjobban 
megformált alakja az asszony férje, a 
nagy fezőr, aki a konok akaratot teste
síti meg és az öregedő ember önzésével 
akadályozza meg a fiatalok boldogságát, 
majd az asszony halála után furcsa, 
eszelős módon akarja a férfit az asszony 
leányával kárpótolni. Az érdekes regény 
sok anyagot nyújt a pszichoanalitikus 
számára.

SZÉKELY TIBOR: MAGÁNYOS ÚRI
EMBER
(Singer és Wolfner kiadása. 228 old.) 

Két év előtt tűnt fel Székely Tibor 
a magyar irodalomban, »Bolgár Mik
lós ifjúsága« című regényével, amelyet 
nagy elismerés fogadott. Üj regényének 
kvalitásai erősen felülmúlják az első 
könyvét, itt már egészen kiforrott, erős 
egyéniség jelentkezik, aki mondanivalóit 
ökonomikusán tudja érvényesíteni a ki
tűnő kompozíción belül. Nem is egy 
rendkívül érdekes problémát vet fel a 
regényben: itt van az apa problémája, 
aki ötvenéves korán túl beleszeret egy 
fiatal asszonyba és el akarja hagyni 
‘miatta a családját; itt van a fiatalem
ber szerelmi problémája és légióként 
itt van a mai kor furcsa felfogása, 
amely többre becsüli a sportbajnokot,

mint a szellem emberét. A regény hőse: 
Sipos Géza, a tehetséges, sikereket elért 
fiatal író, nekikeseredve látja, hogy min
den vonalon mennyire háttérbe szorítja 
őt az öccse, aki úszóbajnokságot nyert. 
Ezzel a puszta ténnyel a jelentéktelen 
fiú fölébe kerekedik értékes bátyjának1: 
kiüti a nyeregből a leánynál és tönkre
teszi pozícióját a családban, a világ 
előtt pedig az író egyszerre csak »a 
bajnok bátyjáévá degradálódik. Ke
serű realitással, szatirikus gúny nélkül, 
rendkívül plasztikusan érezteti Székely 
Tibor ezt a grotteszk helyzetet, hogyan 
teszi tönkre akaratlanul és öntudatlanul 
a pillanat efemer hőse: a sportbajnok, 
a szellem értékes harcosát. »A gondol
kozó ember, akiből látszólag senkinek 
semmi haszna nincs, lassacskán kipusz- 
túl Európából«, — írja — »a nép unja, 
az üzletember megveti, a mai politikus 
pedig, pártállásra való tekintet nélkül, 
egyenesen utálja, mert sokat okoskodik«- 
Pedig kár érte, — teszi hozzá, — mert 
ami szép és jó van az életben, azt mind 
az ilyen emberek találták ki., De a mai 
kor ezt nem veszi észre. Az éber gon
dolatot, a vigyázó lelkiismeretet, azelőtt 
megbecsülték, ma: kiáltó figyelmezteté
sét túlharsogják üres jelszavakkal és a 
sportrekordoknak szóló lelkes él jenek
kel. Székely Tibor regénye igen okosan 
magyarázza meg azt a megélhetésért 
való harcot is, amely mögött a polgári 
fiatalság és a gentry-fiatalság közötti 
küzdelem áll és rendkívül finom lélek
tani felvételeket ad az apáról, két fiáról 
és a regényben szereplő nőalakokról. 
Igen komoly értéket jelent a fiatal író 
második könyve.

THURZÓ GÁBOR: ELŐJÁTÉK
(Franklin-Társulat kiadása. 3í3 ol

dal.) Csodálatosan intenzív megelevenítő 
ereje van Thurzó Gábor stílusának: 
mintha f benne élnénk, úgy érezzük a 
Váci-uccai Kreyder-ház levegőjét. Ezt a 
lankadt, kissé nyomasztó, de mégis rej
télyesem vonzó (atmoszféráit, a német pol
gár világának becsületes, fantáziátlan, 
hagyomány-tisztelő, gőgösen magábazár- 
kózott, elkülönült élethangulatát, min
den külsőségével együtt: a szobrokkal 
díszített, félig gőzfürdő-, félig fűszeres- 
szagú márványos lépcsőházat, a kíno
san tiszta szobákat, ahol a család és a 
nagy személyzet felett uralkodik a 
»Groszmami«; szikár, kemény alakja
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úgy tornyosodik fel, mint fodros hullá
mokból a sziklazátony. »Groszmami« 
alakja terebélyesedik a több mint két
száz év előtt alapított patrícius gyarmat
árú nagykereskedés boltja és raktárai 
felett is. De hatalmas árnyéka ráborul 
még a távoli Teréz templom mellett lakó 
»másik« nagyszülőkre is, akik tehetet
lenül és rettegve hadakoznak a Krey- 
der-ház ellen. Legerősebben apa száll 
szembe »Groszi«-val, aki a világhábo
rúba menekül előle, hogy aztán vissza
térve, összieomoljék előtte és teljesen át
vegye a rendkívüli akaratot, engedelmes 
eszköze, szinte mása legyen az elörege
dett nagyasszonynak, aki szinte beléje 
plántálja át a maga életét. A szelid, min
dig elnyomott .anyu és a kisfiú eltiportan 
élnek ebben a légkörbén, ahol minden 
lázadásuk eleve hiábavaló. Csak az élet 
diadalmaskodhatik »Groszi« felett és 
diadalmaskodik is egy kissé, amikor a 
kommün alatt kénytelen lemondani ar
ról, hogy a maga akaratát korlátlanúl 
érvényesítse, de teljesen fel nem adja 
a játszmát (és újúlt erőre kap, mihelyt a 
helyzet javul. Finom pszichológiával bo
gozza ki a Kreyder-ház minden egyes 
lakójának lelki összetételét a rendkívül 
tehetséges író, akiben egyforma erővel 
dolgozik az intuitív megérzés és a tiszta 
intellektus. Remekbe formált a regény 
minden figurája, a legkisebb melléksze
replőig, aprólékosan csiszolt minden 
részlete, anélkül, hogy műhelyszaga 
volna. Mint első könyv, igen nagy re
ményeket kelt ,ez a regény, írójától igen 
sokat várhatunk ilyen kész kezdet után.

K Ü L F Ö L W  S Z É P P R Ó Z A

WASSERMANN, JAKOB: CHRISTIAN
WAHNSCHAFFE
(Fordította: Berend Miklősné. Nova- 

kiadás. Két kötet, 280 és 360 oldal.) 
Wassermann valamennyi regénye közül 
ez a monumentális alkotás nyúl bélé 
legmélyebben az emberi lélek rejtélyes, 
kusza szövevényébe. Megjelenésének ide
jén óriási feltűnést kellett és évekig be
széltek, írlak róla. Legfőbb ideje, hogy 
ez a reprezentatív munka megjelent ma
gyar fordításban is. A világháború 
előtti Európa tükörképét adja, félelmetes 
erővel jeleníti meg figuráit, mozgalmait 
és eszményeit. Az írónak az volt a 
célja ezzel a hatalmas munkával, hogy' 
felrázza a társadalmi lelkiismeretet. Az

olvasó számára igen nagy élményt je
lent ez a könyv.

WHEATLEY, DENNIS: AXEL DRÁGA..
(Fordította: Braun Soma dr. Noua-ki- 

adás. 280 old.). Az Atlantis, ez az egy
kor állítólag létezett csodálatos földrész, 
amely nyomtalanul elsüllyedt egy hatal
mas katasztrófa alkalmával az Óceán 
mélyére, régóta izgatja a tudósok és az 
írók fantáziáját. Mióta Plató feljegyzé
seit ismeri a világ, sokat vitatkoztak ar
ról, valóban létezett-e az Atlantis, vagy 
csak a képzelet szüleménye. Létezése 
mellett szól az a körülmény, hogy egyes 
növény- és állatfajok azonosságát két 
távoli kontinensen csak úgy tudják ma
gyarázni, hogy valaha földrész feküdt 
a kettő között és ezen vándoroltak át 
ezek. Az inka-kultura és az egiptusi kul
túrák sok rokon-vonásját is ilyen ván
dorlásnak tudják be egyesek. A dúskép
zeletű Wheatley fantáziáját is ez a pro
bléma izgatta, amikor »They found At
lantis« című regényét megírta, amely
nek hőseit csodálatos módon elvezeti 
a tengerbe süllyedt világba. Fantasztiku
san érdekes, izgalmas regény ez.

ÉLETRAJZ
SCHIROKAUER, ALFRED:

KÉT VILÁG
(Lassalle élete. Tábor-kiadás, Bpesf. 

263 old. Ára Á.80 P.) Aki a ma Ber
linjét látja, aligha eszmél rá, minő je
lentős szerepet játszott itt vagy száz éve, 
a 19. századi romanticizmus idején, a 
zsidóság. A Mendelssohn-családtól Ra
chel Varnhagenen, Herz bankár felesé
gén, Lewinen s megannyi más szellemi 
úttörőn keresztül egészen Ferdinand 
Lassalle-ig, a Marxtól eltérő utakon járó 
romantikus szocialistáig. Lehet, hogy a 
hitleri mozgalom — minden egyéb in
dítékán kívül — bizonyos mérvben talán 
erre a berlini zsidó előtörésre is reakció; 
de azért a német zsidóknak a 19. századi 
németségben való históriai, szellemi, 
művészeti szerepe letagadhatatlan lény, 
amellyel a tárgyilagos történetírásnak 
mindenkor számolnia kell. Ebből a 
furcsa, keresztény-zsidó am algám világ
ból veszi témakörét Schirokauer regé
nyes életrajza is, amely Lassalle-nak 
szakgatott lényét, a magánember arisz
tokratizmusát s a közélet emberének 
hangsúlyozott szocializmusát, a lángész
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feloldódását az alkotó munkában s más
részt a szerelmei között minduntalan 
való botladozását, félvér-tudós, félvér- 
agitálor voltát az eseményekhez híven 
s ennek megfelelően érdekesen is tárja 
az olvasó elé.

TUDÓS ÍRÁSOK
GERő ERNŐ DR.: NŐTARTÁS

(Ezernyi kritikus jogi-, lélektani-, 
szexuális- és gazdasági kérdés. A szerző 
kiadása. 84 oldal. Ára 4 pengő.) A szerző 
nem jéghideg paragrafusok szerint, ha
nem a való élethez hűen világítja meg 
a nőtartás kérdéseit. A könyvet úgy a 
jogászvilág, mint a nagyközönség nem 
csupán tudományos gyakorlati, hanem 
a szó szoros értelmében érdekfeszítő, 
élvezetes olvasmányul is használhatja. 
Feltűnő a szerzőnek az az indokolt ja
vaslata is, amely szerint kivétel nélkül 
minden érdemi válóperben és nőtartás- 
perben orvosszakértők alkalmazását sür
geti.
KERTÉSZ JÁNOS DR.: MAGYAR LEN

GYEL KÖZÖS HATÁR
(Almanach-kladöüállalat, Budapest. 4.3 

oldal.) A szerző közös lengyel-magyar 
korridort követel a vereckei és uzsoki 
szoros mentén, a mai Ruszinszkó föld
jén keresztül, mégpedig népszavazás út
ján. Bőséges bibliográfiáját adja ennek 
a kérdésnek, amely 1920. áprilisában 
született meg egy varsói értekezlet során.
TÖLGYESI FERENC DR.: EMBER

ÉS ÁLLATHYPNOZIS
(Tekintettel az agy phylo- és onto

genezisére. Novák Rudolf és Társa ki
adása. 296 oldal, 215 részben, színes 
ábrával. Ára 6.80 P.) Völgyesi Ferenc 
dr. a kiváló hipnotizőr-orvos bebizo
nyítja, hogy a hipnotizáló szuggerálás 
exakt művélieit s a hipnózis maga elemi 
élettani jelenség, amelynek tudományos 
ismerete a gyógyításnak hathatós esz
köze lehet! Mindezt kísérleteinek és 
elérL gyógyító-eredményeinek ismerteté
sével igazolja a szerző, aki az ember
hipnózison kívül az állati hipnózis kér
déseivel is foglalkozik. Igen nagy érdek
lődésre tarthat számot a műnek az a 
fejezete is, amelyben a fogoly vadálla
tokon (oroszlán, medve, kígyók, külön
böző madarak, hüllők, krokodilok) vég
zett hipnotikus-kísérleteiről számol be 
tanulságos eredeti felvételek kíséretében.

Ez a mű bepillantást ad a hipnotizálás 
tudományának kérdéseibe és megtudjuk 
végre, hogyan is történik a hipnotizálás 
csodálatos művelete.
DEMÉNY DEZSŐ: HANGVERSENY-

KALAIJZ
(Színfóniák- színfónikus költemények, 

nyitányok. Rózsavölgyi és Társa kiadása. 
423 oldal, számos ha ng jegy példáival. Ára 
4.80 P.) A nemrégiben elhunyt Demény 
Dezső zeneszerző és egyházi karnagy a 
magyarországi vokális zenének volt har
minc év óta szószólója és előmozdítója. 
Kevés embernek köszönhet annyit a 
magyar templomi és hangverseny termi 
zene, mint ennek a csöndes, minden 
reklám elől óvakodva visszahúzódó paj>- 
nak. aki úgyis mint dirigens, de úgyis 
mint komponista, főként pedig mint a 
Ceciüa-egyesület elnöke páratlan érde
meket szerzett magának a főváros zenei 
életének fellendítése és elmélyítése kö
rül. Ha valaki, első sorban ő volt arra 
hivatva, hogy a nagyközönség számára 
kalauzt adjon a pusztán instrumentális 
és vokális zeneművek megértéséhez. 
Amíg az operazene az esetek túlnyomó 
nagy részében még a laikus számára is 
önmagát magyarázza, vagy legalább is 
megkönnyíti a zene megértését, addig a 
hangversenyzene a maga sokkal elvon- 
tabb mivoltában gyakran még a zeneileg 
legműveltebb rétegek számára is fejtö
rést okoz az értelmezés és a hangulatok 
megfelelő értékelése miatt. Demény De
zső kalauza ezen a nehézségen lendíti 
át nemcsak1 a laikust, hanem a szakem
bert is, mert mindenkor lelkiismeretes 
forráskutatások alapján interpretálja a 
leggyakrabban előadott zeneművek leg
bensőbb értelmét. 115 idegen és 8 ma
gyar szimfóniát. 12 idegen és 9 magyar 
szvittet, valamint 38 idegen és 6 ma
gyar nyitányt mutat be és kisér végig 
az elsőtől az utolsó akkordig. Johann 
Sebastian Bachtól Debussyig és a mo
dern magyarokig dolgozza fel a hang
versen dobogó zeneirodalmát, s minden 
egyes magyarázata nemcsak plasztiku
san viszi a hallgatót az absztrakt zene 
szívébe, hanem egyben költői élményt 
is nyújt. Ez a kalauz természetesen első
sorban a hangversenylátogatók előkészí
tését szolgálja • különös jelentősége azon
ban mia, a gépzene korában, a grainmo- 
íon-lemezek és a rádió által közvetített 
hangversenyek élvezői számára is szem
betűnik.
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K U T A T Á S O K  A  F A L U  L E L K E  É É  A N Y A G I  L É T E  K Ö R Ü L

A MAGYAR ÉLET ŐSRÉTEGEI
A trianoni katasztrófa, bárminő végzetes hatással volt is nemzeti létünkre, 

annyiban mégis üdvös hatással volt a magyarságra, hogy ráeszméltette végre 
népi egyéniségére, valamint azokra az erőtartalékokra, amelyek a névtelen falusi 
tömegekben még mindig rejlenek. Azok a ködös fogalmak, amelyek a nemzet« 
és a nép körül nálunk kezdettől fogva uralkodtak, végre kissé fellisztultak s 
arra késztették íróink, kutatóink legjavát, hogy ha itt-ott személyes érdekeik 
félre tételével, sőt veszélyeztetésével is — nekivágjanak az irdatlannak s a nem
zeti tudat küszöbe fölé emeljék az új megismerést, hogy van magyar nép is! 
Az etárgyú könyvújdonságok közül ismertetünk a következőkben néhány fon
tosabb írást.
A MAGYARSÁG SZELLEMI NÉPRAJZA

(A magyarság néprajzának 4. kö
tete. Zene, tánc, szokások, hitvilág, já
ték. írták: N. Bartha Károly, Gönyey 
Sándor, Kodály Zoltán, Lajtha László, 
Schwartz Elemér. Solymossy Sándor, 
Szendrey Ákos, Szendreg Zsigmond. Egy. 
Nyomda kiadása. 506 oldal. 278 ábrá
val.) Semmiképpen se vegye az olvasd 
túlzásnak, ha kereken kijelentjük: ez a 
könyv a mai magyar tudományosság
nak egyik legfontosabb kifejezése. A ma
gyar szellemiségre nézve olyan a jelen
tősége, mint a nemzetközi tudományban 
Frazer Aranyágának. Illetőleg még azt is 
meghaladja, mert nemcsupán a folklore- 
kutatások eredményeire, — tehát első
sorban a népi lélek babonás és mitikus 
alaprétegeire — zárkózik, hanem ezen
felül egész sor olyan jellegzetességet 
is felölel, amely szorosan elhatárolja 
a magyar népet Eurázsia minden más 
népiségétől s viszont egybe is kapcsolja 
velők a kultúrátvételek formájában. A 
kötet, úgy, amint van, arra kívánkoznék, 
hogy világnyelvre fordítsák: sem felgyúj
tott anyaga, sem tudományos m unka- 
technikája miatt nem vallanánk vele 
szégyent. A kötet első főfejezetét Ko
dály Zoltán írta a magyar zenéről. Sok 
kottapéldával és fényképpel kísért ok
fejtése azzal — a filológusok számára 
bizonyára meglepő — eredménnyel zá
rni, hogy a finnek zenéje annyira távol 
áll a magyartól, hogy eddig lényeges 
egyezéseket kimutatni nem sikerült. Ha 
már most tekintetbe vesszük, hogy a 
zene sokkal ősibb megnyilvánulása az 
emberi léleknek, mintsem az emberi 
nyelv, akkor ez a felismerés meglehető
sen erős csapást jelent a finn—magyar 
rokonság hirdetőire. Kodály tanulmánya

egyébként is rakva van egészen ritka 
megfigyelésekkel. amikor pl. megálla
pítja, hogy a 19. századi magyar műdal 
az emyedő középosztály, a pusztuló 
gentry lelkét tükrözi; vagy hogy a mo
dern egyszerűsítő ízlés, amely a »Szó
zat« megtisztításában érte el tetőpontját, 
magát az énektudást egy az előzőnél 
jóval primitívebb fokra szállította le. 
»Régen senki sem tanította a magyart 
énekelni, mégis jobban tudott«, — mond
ja nagy bátorsággal a szerző. A táncról 
szóló főfejezet beszédes rajzok kíséreté
ben mutatja be a magyar népi táncok 
legfőbb tipusait. A népi szokásokról 
szóló fő fejezet végigkíséri a magyar népi 
ember éleiét a születéstől a gyermek- 
és ifjúkoron, a házasságon, a tűzhely- 
lalapításon, a betegségieken, a közé'el szo
kásain, a gazdasági életen, a vallásos
ság jelenségein keresztül egészen a te
metésig s mindenütt kimutatja az egyes 
szokások mögött rejtőzködő ősi hagyo
mányt, amely minduntalan súrolja a má
gia, a babona halárait. Idetartozik a 
magyar kalendárium is: a »jeles napok« 
értelmezése és ismertetése. Legfonto
sabb és régóta várt főfejezete a kötet
nek az, amelyet Solymossy Sándor írt 
»Babonás hiedelmek és eljárások«, va
lamint »a magyar ősi hitvilág« címen. 
A mágikus népieteknek hihetetlen mély
ségeibe vezet el ez a két tanulmány, 
amely Ipolyi nagy munkája óta először 
néz szervesen szembe a magyar nép- 
milosznak megmaradt töredékeivel. Egy 
konkrét, de a régi népélet egészét át
fogó babonakötegnek, a vashoz fűződő 
mítoszoknak részletes elemzésével mu
tatja fel a szerző a magyar lélek al
kotó tevékenységét a mágikus életdimen
zió körében. Természetesen nagy súlyt
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helyez ,a szerző az ősmagyar vallás- 
formának, a samánkodásnak fejtegeté
sére. Elvileg és az európai népvándor
lási régészet adataira támaszkodva, eb
iben a kérdésben nem csatlakozhatunk 
fenntartás nélkül a szerzőnek ahhoz az 
álláspontjához, amely a sámán fogalmát 
tisztán mint etnográfiai (és néplélektani) 
adottságot fogja fel s elejti annak histó
riai fejlődéssorát, amely a buddhista 
sramanából (buddhista-török szerzetes
ből) eredteti a későbbi, népies mágust. 
Ma már a régészeti leletek nagy sora 
bizonyítja, hogy igenis az Ázsia felől 
idevándorolt népek tudatosan buddhis
ta vallási formákat követtek (bizonyí
téksorunk Norvégiától a magyar Al
földig terjed), s ezek csak kevéssé voltak 
még akkoriban attól a népies tantriz- 
mustól (varázs-mágiától) megfertőzve, 
amely a mai samánság lényegét jelenti. 
Mindaddig, amíg íolklore-kutatájnk- 
ban ez a meggyőződés nem ver gyöke
ret, mindaddig jórészt -üres malomban 
őröl mégoly lelkiismeretes, mégoly ala
pos munkásságuk. A könyv utolsó fő- 
fejezetét Bartha Károlynak a népi játé
kokról szóló érdekes tanulmánya zárja 
le. Most, hogy ezzel a kötettel az Egye
temi Nyomda néprajzi övrje befejezést 
nyert, elmondhatjuk, ha nagy Hunga- 
rologia-sorozatából csak ez a négyköte
tes néprajza látott volna is napvilágot, 
már akkor is tökéletesen megfelelt vol
na annak a mélyen értelmezett nem
zeti hivatásának, ame'ynek elvégzését kö
rülbelül másfél évtizeddel ezelőtt maga 
elé tűzte.

MÓRICZ ZSIGMOND és BOLDIZSÁR
IVÁN: TIBORC
(Kálmán Kata fényképei. »Szolgálat és 

Írás Munkatársaság« Könyvei, 4. kötet. 
Cserépfalvi-kiadás. 49 oldalJ. »Tibori
nak nevezte el Katona József azt az alak
ját, akiben a népet akarta szimbolumos 
egységbe foglalni. Ki tudja, a költő tu
data alatt tán egy más hasonló szó im
bolygóit: a tiport. De bizonyos az, hogy 
aki ezt a lélekbemarkoló 24 fényképet, 
Kálmán Kata remekbe készült alkotá
sait, végigriadja, az inkább érzi a tiport- 
ságnak nyomasztó hangulatát, mint ama 
romantikus drámának kissé teatrális he
vületét. »C'est la révolte en rnarche/«, 
ezzel az ismert napóleoni mondással 
lehetne ezt a fényképgyűjteményt a leg
hívebben jellemezni. Csupa adat, csupa

dokumentum; a legkisebb retus nem 
enyhíti, nem szépíti, de nem is formálja 
rémületesebbé az igazságot. Nyers, álom
üldöző tükör ez: az ország minden vi
dékéről — városból, faluról egyaránt — 
való 24 nyomorult kis-ember, éhes nincs
telen. Ez az igazi biblia pauperum, a 
szegények bibliája, a homo dolorum 
számtalan lélekvetületével. A másik Ma
gyarország !

NAGY LAJOS: A FALU ÁLARCA
(Nyugat-kiadás. 186 oldal.) A faluku

tatók, szociográfusok körül zajló poli
tikai hullámok, nem egyet a közérdek
lődés előterébe sodortak s így történt, 
hogy Nagy Lajos, aki a Három magyar, 
város és Kiskunhalom című munkái
ban a műfaj, magas művészi elveket 
megvalósító úttörője volt, kissé hát
térbe szorult A hatalom és a hivatalos 
tudomány kétségbevonta e sikeres mű
vek jóhiszeműségét, adataik pontossá
gát, arányaik helyességét s valameny- 
nyit -alacsony« politikai célok eszközé
nek bélyegezte. Nagy Lajos könyve vá
lasz a támadóknak és útmutatás; tö
kéletességével, módszerének művészi 
színvonalával, tényállításainak kétség
bevonhatatlan igazságával betetézi az ál
tala teremtett műfajt. Kétségbevonható 
számok helyett a falu életéi, élő embe
reit veszi vizsgálat alá. Kitudja a sor
sukat, követi őket munkájukba, gon- 
lataikba, legmélyebb indulataik tu
dattalan örvényeibe, még vágyakat 
rejtő álmaikba is. Az élet egészére veti 
a tekintetét, s a falusi nép keserű sor
sában — társadalmi és általános em
beri komponenseiben, — boldogtalan
ságuk forrását és boldogságuk le
hetőségeit keresi: »A valóságot — 
írja — amelynek ismerete nélkül 
egészen hiányos az ember világképe, 
nem lehet tetten kapni, arról nincs re
ferátum, pines statisztika, azt nem kö
zelíthetik meg az érzéseink, szóval nem 
látjuk, nem halljuk, apró jelekből kell 
azt kikombinálni«. Fáradhatatlanul jár 
a falu házai, az emberek közt, hogy éle
tük igazi, valóságos arcát és erőit fel
fedezze. Ahogy az irói ábrázoló erő tel
jességével elénk hozza: Véres bácsit, 
az idegbeteg Zsirákol, a pletykás Va- 
hunkánét, Csengeiéket, a falu bábaasz- 
szonyát, a rongyokba burkolt napszá
most és a megváltást áhító -adventis
tákat« malomalatti bibliamagyarázataik-
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kai, — a munka messze túlhaladja cí
mét és abból sejthető céljait, birálha- 
tatlan íróművészi alkotássá emelkedik. 
Regényszeríí, epikus művé teljesül, amely, 
az élet valamennyi színével és teljes 
erejével hat. Tragédiák feszítik légkö
rét, ösztönök titkolt harcait látod, s 
a nyomorúság valamennyi — nem
csak társadalmi — okát és eredményét. 
A falu az emberi élet és az emberiség 
egységévé lesz, problémái általános ér- 
vényüekké válnak. »A falu csupán felü
leti megnyilvánulásai által exotikum«, 
— írja és valóban a díszletek mögött 
zsarnoki hajlam és önkinzás, fösvény
ség, családi cívódások, korcsmái kése
lések, gyerekverés, elhagyott, ellátatlan 
öregek a falu végén, filléres bérek, éhe
zés és zsugoriság, — a valóság ellesett 
jelei egyesülnek és érthetetlen mecha
nizmussal alkotják a falu s egyúttal az 
emberiség életét. Az író néha magya- 
rázóan, néha vigasztaló hangon, néha 
szatirikus keserűséggel szólal meg az 
elbeszélő tárgyilagosság álarca mögött, 
egyszer vágyódva, másszor jóslatszerűen. 
»Nem szubordinációra, hanem az egy
más emberi megbecsülésére van szüksé
günk«, — írja olyan kor számára, amely
nek majd minden kérdését erőszakkal 
és méltánytalansággal akarják »megol
dani«. »Az ember lényegében a faluban 
is az, ami máshol, a városban, a vi
lág bármely táján*. Az ember sebei
ről szól ez a könyv, kínzó tisztánlá
tással, láttató ábrázoló erővel, a mű
vész és a gondolkozó erkölcsi vágyá
val; jobb és emberibb élet után. Min
dent meg akar ismerni, mélyére akar te
kinteni szenvedéseink és örömeink arány
talanságának; társadalmi és mélylélek
tani okaira. A szánalom, amelyet a 
falu népe s — mondjuk ki — az egész 
emneriség iránt érez, a részvétteljes 
szeretet; nem oldhatja meg sötét vi
lágunk sorsát, de ügyüket, — az em
beriesség ügyét — nyugtot nem hagyó 
lelkiismereti kérdésünkké teszi. »A falu 
álarca r, Nagy Lajos legújabb műve, 
»nemcsak szép könyv, hanem jó fett is 
volt«. (Barrabás Tibor. )

ORTUTAY GYULA: BÁTORLIGETI
MESÉK
((). Gy. gyűjtése, Buday György raj

zaival. Hungária-könyvek, 4. szám. A 
»// ungária-H irlapnyomda« propaganda
kiadása 87 oldal). A 86 esztendős Fe-

dics Mihály, akinek kötetre menő meséit 
Orlulay lejegyezgette s közülök im néhá
nyat remekbe szerzett, bevallom: nekem 
rejtély. Sok oknál fogva. A község, ahon
nan való, a Nyírbátor melletti Bátor
liget nem ősi település, mindössze vagy 
száz éves. Fedics Mihály pedig eredete 
(és neve) szerint nem is idevaló: Felső- 
magyarországból vándoroltak be a szü
lei Szabolcsba (nagyon emlékeztet ez a 
dolog egy Petrovics Sándor nevű ma
gyar őszsenire!) ő maga nem tud sem 
írni, sem olvasni, viszont megjárta Ame
rikát, künn élt egy ideig s bizonyára 
sok-sok idegen impressziót is felszedett 
útja alatt. Az az érzésünk tehát, hogy 
minden jómagyaros beszédje, magyar 
mesemolivumai mellett is itt nem beszél
hetünk tősgyökeres magyar mesefáról: 
túlfiatal ez a mesefa, és túlsók rajta az 
idegen gyökér. Ettől függetlenül azonban 
csakugyan jóízűek, kedvesek ezek a me
sék, amelyek — éppenséggel, ha úgy 
áll a dolog, ahogy mi sejtjük — antól 
érdekesebbek, mert in statu nascendi 
mutatják be a mese megszületését — 
a repülőgép és traktor korában! Buday 
György fametszetszerű szinezelt rajzai 
újra egyszer klimaxon mutatják ezt a 
bámulatos tehetségű, isten kegyelméből 
való művészt. Raffinált naivitása, a me
sék hangját perszifláló humora külö
nös mellékzöngével kisérik az öreg kör
mönfont mesemondó danáját. A Hungá- 
ria-nyomda remekbe készült könyvét a 
Magyar Bibliofil Társaság méltán tün
tette ki 1937. évi pályázatán »az év leg
szebb könyve« címmel.

PATAKI JÓZSEF DR.; ADALÉKOK A
SÁRKÖZ NÉPESSÉGÉNEK TÖRTÉ
NETÉHEZ
('»Tolna Vármegye Mull jóból«, 4. köt. 

Kiadja Tolna vármegye közönsége. 34 
oldal. Ára 1.S0 pengő.) A szerző a négy 
sárközi községnek (Öcsény, Decs, Pilis, 
Alsónyék) régi anyakönyveit dolgozta 
fel, részben statisztikailag, részben ono- 
malologiailag. Eredményei szerint a Sár
közreformátus »őslakosságának« legna
gyobb része mindössze a 18 század fo
lyamán telepedett le ide, tehát nem ősla
kos. S az ottani reformátusságnak jó íésze 
igazában csak a legutóbbi 50 évben lett 
„sárközi“. E községek elsősorban egy
mással kötöttek házasságokat, de 1830 
után már távolabbi környékekről is 
kerülnek liázastársák. Érdekes, hogy a
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szabadságharc utáni évtizedben feltű
nően megnő itt a házasságok száma, 
ezzel szemben a születések erősen csök
kennek. Az egVkézés ma már veszedel
mes méreteket ölt a Sárközön, sőt sár
közi asszonyok, ha más vidékekre men
nek férjhez, már ott is terjesztik ezt a 
szokást. S bár az egykézés eredetileg 
inkább csak a reformátusoknál divótt, 
ma már messzifekvő katolikus falvak
ban, pl. Bátán is átvették a sárköziektől 
ezt a „divatot“. A Sárközben a szerző 
szerint nem a fajiság és nem a val
lás vagy a nyelv, hanem a Sárköznek 
a környéktől elütő táji jellege és sajá
tos gazdasági élete teremtett bizonyos 
népi egységet. A sárközi reformátusság 
az uj honfoglalókkal, a „gyütt-ment“ 
katolikusokkal szemben összetart. S mi
vel ma már nemcsak a népi erőben, 
hanem immár a gazdasági téren is 
hiányzik a fölénye, azért — nehogy 
ezt elveszítse — az „ősiségét“ hangoz
tatja, hogy legalább a hagyományokban 
rejlő fölényét megtarthassa.

EÖRSI BÉLA: A MAGYAR FÖLDMI-
VES-SZEGÉNYSÉG KIALAKULÁSA
(Gazdaság történelmi tanulmány. Fővá

rosi könyvkiadó. iOO oldal. Ára. 1.50 P.) 
Eörsi e munkájában is a magyar föld- 
míves-szegénységgel foglalkozik. A nincs
telenek életét írta meg a jobbágyság 
felszabadítása óta. Bevilágít sötétlő vis
kóikba, megvizsgálja mit esznek s hogy 
születik a szegények gyereke és mi
képpen nyomorog az öregje, ha ideje
korán meg nem halt. Kikutatja, mit 
keresett a jó békevilágban a cseléd, a 
napszámos, a részes, a sommás, hogy 
indul munkájába a kubikus. Vagyis 
vizsgálat tárgyává teszi a falusi sze
génység életét. A könyv s<*rán leírt ir
tózatos U3Tomort persze nem tűrték el 
minden jajszó nélkül, tehát elénk idézi 
a csodátváró özvegyasszonyt, az Alföld 
istenkeresőit. Lerajzolja a szegény nép 
passziv ellenállását, majd a tudatosabb 
rétegnek szabadság felé iránjmló törek
vését, mozgalmát és szabadságharcát. 
S noha a Dózsa-féle kivégzés rettenetes
sége nem is ismétlődik meg a megtor
lás idején, de kegyetlen, minden szervez
kedést, minden munka-abbahagyást meg
akadályozó törvénnyel próbáltak halotti 
csendet teremteni a magyar' rónán. A

századunk elején cseléd- és aratősztráj- 
kbü söpörtek végig a középkori rend
szerű nagybirtokon és az azt a kort 
megélt nagybirtokosok még ma is ret
tegve gondolnak arra az időre, hisz 
akkoriban kerültek vasrácsok a régi 
udvarházak ablakaira. Az új századipari 
konjunktúrát hozott, amely az úgyne
vezett »drágasággal« járt s lehetővé 
tette, hogy a nincstelenek kissé jobb 
bérhez jussanak. Eörsi a békevilág 
egyik reális lörténelemírója lett ezzel a 
könyvével'.

RÉZLER GYULA: A MAGYAR NAGY
IPARI MUNKÁSSÁG KIALAKULÁSA,
1867—1914
(Rekord-Könyvkiadó. 211 oldal.) Sok 

jóindulattal s főként a titkos rendőrségi 
és belügyminiszteri akták ismerete alap
ján megszerkesztett munkálat, amely 
azonban a magyar munkásmozgalom 
19. századi kezdeteire vonatkozóan tel
jességgel ki nem elégítő. Álláspontja 
erészben a következő: »A nagyipar ér
dekeinek megfelelő helyzet azonban csak 
1818-ban állott elő, amikor a törvény 
előtti egyenlőséggel, a monopóliumok 
megszüntetésével, a jobbágyok felsza
badításával a szabad versenyt semmi 
sem gátolta többé«. Nemhiába hiány
zik e fejezet forrásai közül a legfonto
sabb munka, Szabó Ervin »Társadalmi 
és pártharcai«, — a szerzőnek egészen 
más képe került volna a 48-as helyzet
ről, ha ezt a könyvet ismeri és felhasz
nálja. Tudhatná akkor, hogy a »törvény 
előtti egyenlőség« papirosmalaszl ma
radt, tudhatná, hogy a céhek továbbra 
is mereven őrizték a maguk szabadsá
gait, tudhatná, hogy a jobbágy-felszaba
dítás csak cum grano salis olvasható ki 
a -18-as eseményekből. Semmi esetre 
sem jelentettek ezek s nem jelentett 
egyáltalán az egész 48-as mozgalom 
bármiféle döntő változást a nagyipar 
és az ipari munkásság helyzetében Ma
gyarországon. Legfeljebb in pe us anv- 
nyiban, hogy a negyvennyolcas kor
mány tömegesen toloncoltatta el Pest
ről a »megbízhatatlan« munkásokat, s 
az egyetlen komoly nagyipari vállal
kozás a — bankógyár volt! A mozga
lom későbbi szakaiból hiányoljuk Ká- 
szonvi Dániel volt honvédezredesnek ér-

114



dekes szereplését a szociáldemokrata- 
mozgalom kezdő korszakából, a szá
zadforduló idejéről pedig kevés nyo
mát látjuk Várkonyi István pesti épí
tőmester önfeláldozó működésének, 
amely ugyan közvetlenül inkább az ag
rármunkásság megszervezését célozta, 
de idealisztikus lendületével hatalma
sul kihatott a nagyipari munkásság lel
kiségére is. E hiányok ellenére is ez 
a könyv igen fontos adaléka a ma
gyar munkásmozgalom történetének, 
mert igen sok benne a másként nehe
zen vagy egyáltalán hozzá nem férhető 
közigazgatási adat a magyar munkás- 
mozgalom heroikus korszakára nézve. 
Egyébként viszont azt is helyteleníte
nünk kell, hogy a könyv 1914-gyel rak 
pontot a mozgalom mögé. A világháború 
kitörése nálunk nem jelent a mun
kásmozgalomban olyan cézurát, aminőt 
Német- vagy Franciaországban jelen
tett, ahol a munkásság már a politikai 
hatalmon belül jelentette ki a háború
hoz való csatlakozását. Nálunk egészen 
1918 végéig teljesen ki volt zárva a 
munkásság a politikai életből, s így 
felelőssége sem lehetett. Felelőssége 
1918 novembere után merül föl, — 
persze egy vesztett háború véres mo
csarában —, ez az időpont jelent tehát 
munkásságunk történetében választóvo
nalat.

HÍDVÉGI JÁNOS: HULLÓ MAGYAR
SÁG
(Athenaeum-kiadás 218 oldal. Ára 5 

pengő.) A hulló magyarság szívszorító 
és vádoló látványa tárul elénk ebből a 
könyvből, amely a délnyugati Magyar- 
ország egy tősgyökeres magyarságtól la
kott részének, az Ormánságnak mind 
nagyol)!) arányú pusztulásáról ad hírt. 
A baj oka: az egyke, ez a félelmetes 
betegség, amely Európa számos népét 
megfertőzte s hazánkban is aggasztóan 
pusztít. A baj gazdasági és lélektani 
okait nagy körültekintéssel és a sta
tisztikai adatok mindennél meggyőzőbb 
ékesszólásával tárja elénk Hídvégi János. 
Az író, aki mint ormánsági orvos és 
publicista hosszú évek óta a helyszí
nen figyeli az egyke pusztítását és har
col ellene élőszóval és írásban, e kér
désnek egyik legavatottabb ismerője.

Könyvében képet rajzol az egyke ősi 
példáiról, az ókori és primitív népek
nél, a különböző nemzeteknek ellene 
folytatott küzdelmeiről és az egyke 
gazdasági és lelki okait tárgyaló tanok
ról. Az érdekes megállapítások után pe
dig mélyen elgondolkoztató és figye
lemreméltó módjait tárja elénk a vál
ság megoldásának. E tudományos rend
szerességgel és az adatok rendkívül gaz
dag tárával alátámasztott könyv igen 
fontos helyet foglal el a magyarság kér
déseivel foglalkozó könyvek sorában.

GUNDEL KÁROLY: KIS MAGYAR 
SZAKÁCSKÖNYVE
(Maliász Gitta és Dallos Hanna cím

lapjával és rajzaival. Kiadja a Magyar 
Szakácsok Köre. 170 oldal.) Az elraga
dóan bájos rajzokkal díszített kis kö
tet éppolyan gusztusos, mint amilyen 
gusztusosak a benne leírt íinomabbnál- 
finomabb ételek. A Budapesti Vendéglő
sök és Szállodások vacsoraversenyén sze
repelt pompás fogások recipéit találjuk 
ebben a könyvben, amely a magyar 
konyha jellegzetes éleleinek reprezenta
tív gyűjteménye. Százhúsz Gundel-re- 
cipe« után, Román János, Lukács An
tal, Neiger Jenő, Erzsébet királynészálló, 
-if j. Suhajda György, Démusz János, 
Horváth Mihály, Park-szálló-élterem, Dé
nes József, Szabó Lajos (Debrecen-ét- 
terem), Hoffman János (Üregdióía-ét- 
lerem) és Sipos Károly (Halászkcrt- 
vendéglő) árulják el híres szakácsművé
szetük titkait a háziasszonyok számára. 
Aki ezt a könyvet a kezébe veszi, elő
ször is felderül az ötletes, csupa humor 
rajzok láttán, aztán, ha olvasni kezdi: 
olyan étvágyat kap, hogy menten elro
hanna végigkóstolni a leírt ínycsiklandó 
gyönyörűségeket. Legfeljebb abba zava
rodik bele, hogy a sok híres szakács 
közül, melyiknek a főztjél kóstolja meg 
legelőször. .. Ezt a pompás könyvet 
idegen nyelveken is ki kellene adni, 
mégpedig sürgősen! Kétségtelenül épp
oly nagy sikere volna, mint Gundel 
mester többi, idegen nyelvű szakácsr 
könyveinek, amelyek sokszor nagyobb 
progandát jelentenek Magyarország szá
mára, mint egész sorozat »szakállas« 
propaganda-irat.
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A MAGYAR BÁROKTÓL A NEOPRIMITIVSÉGIG
TURÓCZI-TROSTLER JÓZSEF: ÉNEK

A BARÁTSÁGRÓL
(Egy fejezet az európai allegorizmus 

történetéből. Kny. a Libanonból. 24 ol
dal). Egy 1599-ben Kolozsvárott meg
jelent verses miinek, Adámi Jánosnak 
»az igaz, jámbor és tökéletes barátsá
got« dicsérő versezetének quiproquóját 
használja fel a tudós szerző arra, hogy 
ismét egyszer hatalmas karéjt vágjon a 
magyar és az európai barokság szel
lemi történetéből. Pompásan sikerült 
szemben áll itásban fejti szét a klasszici- 
záló szimbolizmust és a barok-hajlamo- 
kat eláruló allegorizmust. Az előbbi ön
álló, őserejű realitás, az utóbbi másod
lagos, közvetett magyarázkodás. »A szim
bólum testet öltött szépség, az allegória 
szép látszat.« A szimbólum a klasszikus 
görögség lelki kifejezése, az allegória 
az érett középkoré; ekkor azonban 
olyan népszerű, hogy a legnagyobb gon
dolkodók és írók, a legnagyobb művé
szek — Leonardo, Michelangelo, Hol
bein, Dürer — sem tudnak nélküle meg
lenni, s az allegorikus vonások és vonat
kozások felderítése nélkül megközelíthel- 
len a magyar középkor, légüres térben 
áll a protestánskor s a tizennyolcadik 
század költészete, Balassi, Rimay, Zrí
nyi, Gyöngyösi a deákos dalköllészet 
s az egész aszkelikus-misztikus irodalom.
GULYÁS JÓZSEF TANULMÁNYAI

A Literatura múlt évi 423. oldalán 
beszámoltunk már Gulyás József dr. sá
rospataki tanár bámulatos szorgalmú 
munkásságáról, amelynek pedig akkor 
csak egy kis részlete állott a rendelke
zésünkre. Akkor csak három konvolu- 
tum volt előttünk, de azok alapján is ki 
kellett fejeznünk csodálatunkat afölött 
a barátszorgalmú munkásság fölött, 
amellyel a pataki tanár közelebbi hazája 
históriáját bensőséges szeretettel kulal- 
galja s számtalan részleteredménnyel 
gazdagítja tudásunkat Zemplén és Patak 
múltjáról. Most újabb tizennyolc ilyen 
konvolutum fekszik asztalunkon, amelye
ket nagyjából három csoportba soroz
nánk. A legnagyobb teret a históriai jel
legű kutatások foglalják el (Levélíró ma
gyarok, A Percnyiek a magyar iroda
lomban, Vj adatok Károlyi Gáspárról, 
Tarlózás — benne többek közölt II. 
Rákóczi Ferenc imádságai és Palóc-sav 
kuruc huszárkapitány-költőről szóló ta

nulmányok —, Vázlatok — benne Egy
háztörténeti hátterű ismeretlen énekek«, 
és Nagy István, református énekíróról 
szóló tanulmány —, Törmelékek — 
benne tanulmányok Radácsi György pa
taki professzorról, Keresztesy József em
lékiratairól, Széphalomról —, Csokonai- 
lanulmányok, Üvegcserepek — ugyan
csak főként Csokonairól szóló részlet- 
kuíaíásokka! —, Tompa és a nevelő ok
tatás, Erdélyi János két kéziratban lévő 
drámája, Emlékek és emlékezések 
benne feljegyzések Zelles Lajosról, Har- 
sányi Istvánról, Szabolcsim Miliályról. 
Komáromi Jánosról, a pataki főiskola 
gyászjelentés-gyűjteményéről. Van azután 
Gulyás tanulmányainak külön csoportja, 
amely Comeniusszal foglalkozik (Come- 
nius és a latin nyelv, Comenius kis be
szédje az ékes latinság tanulásáról, Co
menius: A lelki tehetségek kiművelésé
ről, Néhány Comenius-fordítás). S vé
gül egy csoport pedagógiai és nevelés- 
történeti tanulmány (Szombathi János 
egynémely feljegyzései a pataki főisko
láról, 1783-ból; Dalkultusz a pataki is
kolában; Jegyzetek — benne egy kriti
kai munkálat a minisztérium előírta kö
zépiskolai szelekcióról, továbbá a pataki 
kollégium átépítése, a kollégium kapcso
latai az ország református főiskolái
val —). S végül Múltúnkból — benne 
Comenius-lanulmányokon kívül egy érte
kezés »egy pataki tanárdinasztiáról a 18. 
században«. A »Pathos des Kleinsten«- 
nek ezt az áhitatos kultuszát tisztelet il
leti meg.
GYÖKÖSSY ENDRE: HARMINCHÁROM

MESÉJE
(Kiss Earkas Imre 11 rajzával. Sin- 

ger-Wolfner kiadása. 172 oldal.) Har
mincöt kötetje jelent meg már a szer
zőnek s ezek közül tizenkettő teljesen 
kifogyott. Eh az egyszerű statisztikai 
adat már magában is bizonyítja az író 
népszerűségét felnőtteknél, ifjaknál, 
gyermekeknél. Hiszen őlőle származik 
az első magyar cserkészregény; írásai 
között van regény, vers, színmű, be
széd, cikk, kritika; írásaiban megszólal 
a határon inneni és túli magyarság min
den öröme és bánata. Jelen könyve fí- 
uknak-lányoknak mond meséket, regél 
mondákat és frissít fel történelmi legen
dákat, mindig kedves, szívhez szóló han
gon, erős hazafias érzéssel.
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A MAGYAR IRODALOM KÉT ISMERETLEN KORSZAKA
SZINNYEI FERENC: AZ IRODALMI

ÉLET A BACH-KORSZAKBAN
(Kny. a: Irodalorrüört. Közlemények

ből. 28 oldal). 1925-ben és 1926-ban je
lent meg a szerzőnek az 1848 előtti ma
gyar regény- és novellairodalomról szóló 
kétkötetes zászlósműve; ezt 1929-ben az 
abszolutizmus kezdő évei idején megje
lent magyar belletrisztikáról szóló ta
nulmánya követte. Most pedig az előt
tünk fekvő értekezés immár beharangoz
za a nagy mű méltó folytatását: a Bach- 
korszak magyar irodalmi életének elemzé
sét. Ha elmondjuk, hogy Szinnyeinek 
csak eliez a Bach-korszakbeli tanulmá
nyához 219 regényt és 2629 novellát kel
lett áttanulmányoznia, s ha azt is mond
juk, hogy munkálata a példátlan szor
galomnak és alaposságnak sorvezető al
kotása, — még mindig távol maradtunk 
attól, hogy igazi értéke szerint méltá
nyoljuk művét. Hiszen témájának majd 
minden karéjjában nyersbe kellett vág
nia. Mondjuk pl. mingyárt az abszolutiz
mus cenzúrája kérdésében, amely mind
ez ideig nem nyert feldolgozást (pedig 
mennyire elkelne itt egy magyar Hou- 
ben!), viszont a szerző egész sor elkép- 
pesztő adatot vonultat fel a bürokrati
kus korlátoltságnak ebből a moszatjá- 
ból. Kitűnő képet nyújt Szinnyei a kor 
kiadói viszonyairól s az írói tisztelet- 
díjakról ((-Cerrito táncosnő egv estéért 
kap 600 forintot, egy jeles magyar író 
egy háromkötetes regényéért, amelyen 
egy álló esztendeig dolgozott, 550 forin
tot tudott kapni«.) Az írók maguk ször
nyen nyegle életet élnek, nincs komoly 
irodalmi kritika. A lapok egymással ve
szekednek s az írók elképzelhetetlenül 

6barbár hangon kapnak egymás hajába. 
Még ahol komolyabb esztétikai mérle
gelések jutnak is szóhoz, ott is a szem
pontok alpárisága bántó: Tóth Kálmán 
kifakad a túlzott Arany-kultusz ellen, 
amely szerinte Petőfi rovására kezd 
menni, holott csak egy par-excellence 
nemzeti költő van, s az Petőfi. A pajtás- 
kodások, klikkek dzsungele szövi át meg 
át az irodalmi életet. Az irodalomtörté
nelem gyerekcipőit tapossa. Még legked
vezőbb helyzetben van a tudományos 
irodalom, amely — hála egy-két repre
zentánsának — komoly értékeket hozott. 
Feltűnő, hogy az ötvenes években íróink 
milyen sokat foglalkoztak a néppel, —

állapítja meg a szerző, aki ezt a lényt 
még a negyvenes évek demokratizmusa 
utóhatásának tudja be. Szembeötlő a 
sorozatos vállalatok gyakorisága s a kis
sé talán túlságosan is felburjánzó népies 
irodalom. A szerző azután érdekes ada
tokat sorakoztat lel a nyomdákról, a 
könyvlerjesztésről. Valamint — bár nem 
tartozik közvetlen témaköréhez — in
kább összehasonlítás okából beszléjl a kor 
lírai és drámai irodalmáról is. E beve
zető alapján joggal hihetjük, hogy Sziny- 
nyei Ferenc Bach-korszaki műve méltón 
sorakozik majd Berzeviczy híres ahszo- 
lutizmus-műve mellé.

KOVALOVSZKY MIKLÓS: IRODAL
MUNK PARIS-SZEMLÉLETE A HA- ^
BORÚ UTÁN
(Apollo-Könyvtár, 9. sz. 108 o l d a l ) .  A 

Gál István-szerkeszlette »Apollo«-nak 
újabb, maradandó értékű tanulmánya.
A szerző szemlét tart az utolsó két év
tizednek mindazon magyar írói fölött, 
akik Párás-élményüket irodalmilag fel
dolgozták. Szudy Elemér, Cs. Szabó, 
Orbók Attila, Terescsényi, Karácsonyi 
Benő, Zilahy, Nagy Endre, Vághidi Fe
renc, Kádár Endre, Vaszary Gábor, Kö
ves Tibor, Simonfav Margit, Márai, Föl
des Jolán, Marconnav Tibor, Jékely Zol
tán, Tamás István, Zsolt Béla, M. Po
gány Béla, Vándor Iván, Szeben Klára, 
Havas Albert, Hevesi András, Sárközi 
György, Acsády Károly, Lovassy An
dor, Sándor Kálmán, továbbá az iro
dalomtörténészek közül Zolnai Béla, Frey 
András és Sándor István szerepelnek eb
ben a szemlében, amely bizony meglehe
tősen fanyar gyümölcsöt terem: vége a 
háború-előtti gyönyörű Páris-álmoknak, 
vége Ady Párásának, nincs már kriti- 
kátlan ielkendezés a Fény Városáért: a 
Trianon utáni magyar író kijózanultan, 
fásultan, fanyalogva szedi magába a nagy 
impressziót. Az elamerikaiasodott, üze- 
messé lett Párásból kihalt a romantika, 
nincsenek már »ámulások«, s nem az a 
fontos már, hogy kijussunk oda, ha
nem hogy onnan visszatérjünk — ta
nulságok poggyászával súlyosan. Paris, 
mint írói téma még ma is a legnépsze
rűbb tárgy az irodalmunkban, de róla 
alkotott szemléletünk alapjában válto
zott meg: a régi tűz-vér szerető hulla- 
íőltosan került a boncasztalra...
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A MAGYAR SZELLEMISÉG KIFEJEZÉSE
A GRÓF KLEBELSBERG KUNÓ

MAGYAR TÖRTÉNETKUTATÓ IN
TÉZET VII. ÉVKÖNYVE
(S z e i 'k .  M i s k o lc z i /  G y u la .  B p e s t ,  1937.  

330  o l d a l ) .  A bécsi magyar intézetnek 
új évkönyve is méltó tartalommal sora
kozik elődjeihez. Károlyi Árpád jelleg
zetes tanulmányban foglalkozik a nyolc
van esztendős Angyal Dávid történetírói 
működésével. A középkori magyar jog
történetből vett két értekezés után ér
dekes munkálat foglalkozik a bécsi je
zsuiták egyetemének szerepével a ma
gyar bárok kultúrában s az ellenrefor
mációban. Sinkovics Istvánnak egy ke- 
veset-mondó cím alatt megjelent tanul
mánya rendkívül jelentős adalékokkal 
szolgál a magyar zsidóság múltjához: 
Esterházy Pál hercegnek sómonopóli
umát ismerteti, amely mögött voltakép
pen két zsidónak, Oppenheimernek és 
Wertheimernek üzlete húzódik meg. Op
penheimer unokaöccse volt az a J u d  
S ü s s ,  akit Württembergben ka bokában 
fojtottak meg hasonló üzletekből kifo
lyóan. A habsburgi udvarnál a két 
zsidó kitüntetéseket kapott, a német bi
rodalomban megfojtották a rokonukat. 
Két század előrevetített árnyéka. Fontos 
munkálat a Sárkány Oszkáré is: rámu
tat azokra a szellemi kapcsolatokra, 
amelyek Mária Terézia korától a 48-as 
forradalomig a magyar és a cseh né
pet és intellektüelleket egybefűzték. A 
Dunavölgyi-gondolat alapvetése.

PINTÉR JENŐ és munkatársai: MA
GYAR NYELVVÉDŐ KÖNYV
( B p e s t ,  R e g é n y i  S á n d o r  k i a d á s a .  14 4  

o ld a l .  Á ra  1 P . )  Iróember íróasztalára 
való taz a »kézikönyv. Aki pennát forgat, 
lapozgassa minduntalan ezeket az olda
lakat, amelyeken gondos útmutatást lel 
a helyes magyar stilus követelményeire, 
a zamatos magyarság nyelvi sajátossá
gaira (és nem sajátságaira«!), betűso
ros mutatót kap a hibás kifejezésekről 
s végül vagy kétezer szavas felsorolását 
a fölöslegesen használt, jó magyar kife
jezésekkel pótolható idegenszavaknak. 
Szóval mindennapi kenyér ez a könyv. 
(De tisztelettel megemlitenők ennek a 
kenyérnek nehány ráragasztott pékcím
kéjét, amelyek — megehetetlenek lé

vén — levakarandók lennének. A 9. 
oldal apodiktikusan ajánlja: -Lehető
leg egyszerű mondatokban írjunk«, vi
szont a 17. oldal előírása ezt paran
csolja: >Ha az író folytonosan tőmonda
tokat használ s teljesen kiküszöböli a 
hosszabb mondatokat, modorossá válik«. 
Hol itt az igazság?! Azt is parancsolja 
az első fejezet: »Ha hosszabb mondatot 
kell írnunk, az állítmányt ne dobjuk a 
mondat végére, hanem lehetőleg a mon
dat elején helyezzük el«. Nos, mi annak 
idején, és nem éppen rossz mestertől — 
a középiskolákban még ma is használt 
Orosz Alajostól — úgy tanultuk, hogy 
az állítmány a mondat végére való: 
aki nyomban bedobja a mondatba, csak 
arról bizonykodik, hogy rest a gondol
kodása, iparkodik a mondat terhétől 
mihamarább megszabadulni. S csak
ugyan, találunk is ebben a könyvben 
egy jellegzetes példát erre a jóra való 
restségre«, a 22. oldalon, ahol a szer
zők ezt a mondalszerkezelet ajánlják 
helyesnek: »Kérem a tekintetes Igazgató
ságot, kegyeskedjék engem felmenteni a 
tandíj fizetésének kötelezettsége alól«. 
Szerény nézetünk szerint a helyes mon
datrend ezt kívánná: »Kegyeskedjék en
gem a tandíj fizetésének kötelezettsége 
alól felmenteni«. Nagyon helyes a könyv 
tanácsa, hogy »váltogassuk az alanyi 
igeragozást a tárgyas igeragozással«. 
Ámde jó lenne ezt a tanácsot a bölcs 
Akadémia jóvoltába is beajánlani, amely 
tudvalevőleg újabban meglehetősen 
mostohán bánik a tárgyas igeragozás
sal. A felsorolt magyarító szótárak so 
rában nem szívesen nélkülöztük Horo- 
vitznak immár ötödik kiadásban megje-# 
lent Idegen szavak szótárát, valamint 
Szécsi Ferencnek tavalyi Idegen szavak 
nagyszótárát. Helyes a nyelvkönyvnek 
tanácsa, hogy »a gróf, báró, vitéz, dr. 
címet mondat elején nagy kezdőbetű
vel, mondatban kis kezdőbetűvel írjuk«. 
Csakhogy ennek van egy akadálya: a 
Bethlen István gróf miniszterelnöksége 
alatt megjelent rendelet, amely impera
tive írta elő, hogy a Gróf. a Báró 
nagybetűvel írandó, minden esetben. Le
het, hogy ez csupán reakció volt az 
éppen akkoriban divatozó Achisztid-vic- 
cek ellenében, de a tény mégis csak így 
szól).
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A M A G Y A R  R E A L I Z M U S  I D E A L I S T A  Ú T T Ö R Ő I

s GYÜMREI SÁNDOR ÉS VÉRTESI7
MIKLÓS: BAROSS" GÁBOR
(A budapesti kereskedelmi és ipar

kamara kiadása. 18 b oldal, I kép.) Ba
ross Gábornak a históriai alakja a kü
zd két évlizedje működő ellen forra
dalmi dialektika hatása alalt kezdett 
már lassan a szélsőjobb felé eltolódni: 
hovatovább diktaturás, reakciós jellem
vonásokkal kezdték felruházni, sőt neve 
alatt olyan érdekcsoport is jelentkezett, 
amely egészen határozottan — és ép
pen a közelmúlt hetekben is — az al
pári antisémitizmus jeligéit dobta a 
közéletbe. Legfőbb ideje volt, hogy ez az 
életrajz megjelenjék és újra belevigye a 
közludalba annak a Barossnak az emlé
kezetét, aki azt hirdette, hogy »a fele- 
kezettől el kell venni a népoktatást, 
nemcsak tanulmányi szempontból, ha
nem azon oknál fogva is, mert hazánk 
érdekének veszélyeztetése nélkül a nép
oktatást a felekezet kezében hagyni nem 
lehet.« Baross korát kitűnő sziliekkel 
felvázoló fejezet nyitja meg a könyvet. 
A kiegyezés utáni kor ez, amelyre Bek- 
sics ezt a jelzőt pregnálta: három ár
nyalat uralkodik pártjaink között: sza
badelvű, szabadelvűbb és iegszabadel- 
vtibb. Persze azt is megállapítja ez a 
tanulmány, hogy a kor kompromisz- 
szumokra volt hajlandó, s ez a hajlam 
elsősorban az antiliberális agrárizmus 
betörésében jelentkezett. Tisza Kálmán 
nyíltan kijelentette, hogy az agrárizmus 
összeférhetetlen a szabadelvű politiká
val. Már pedig ez az agrárizmus a szá
zad két utolsó évtizedében roppantul 
megerősödött: ezekben az évtizedekben 
Tisza István számítása szerint a mező
gazdák jövedelme megkétszereződött és 
a föld értéke valamint hitelképessége 
megnégyszereződött. E felismerés elle
nére még Tisza István is a hitbizományi 
rendszer fenntartását tartja szükséges
nek s csak a kivándorlás borzalmas 
pusztításainak láttára érlelődik ki az 

"egyetlen Hegedűs Lóránlban a meggyő
ződés, hogy a hitbizományokat fel kell 
oldani és a holtkéz birtokszerzési jogát 
meg kell szüntetni. Egyébként azonban 
a mértékadó tényezők kereken tagadták, 
hogy a birtokmegoszlás és a kivándorlás 
közölt összefüggés léteznék. Vargha 
Gyula pl., a munkapárt közgazdasági

korifeusa s a statisztikai hivatal igaz
gatója egyszerűen illúziót látott abban, 
hogy a kötött birtok mobilizálása meg
szüntetné a kivándorlást. Érthető, ha 
ilyen körülmények között az egész li
berális korszak alatt egyetlen egy bir
tokmegoszlási felvétel jelenik meg, az is 
csak 1895-ben. Szociális politika — vagy 
ami nálunk ezzel egyértelmű: a föld 
szabadságának liberális követelése — te
rén tehát nálunk a szabadelvűség épü
lete csonka maradt. Jellemző a korra, 
hogy az első politikus, aki Magyarorszá
gon a szocialiszlikus követeléseknek 
ha kissé félszegen is — hangot adott 
a parlamentben, a klerikális-feudális fő
űr, Apponyi Albert, akit ezért ariszlok- 
rato-szocialisztikus gúnynévvel is illet
lek politikai ellenfelei. Eélszeg, suta kor 
ez, amelyben Baross Gábornak az a 
hivatás jutott, hogy az indusztrializmus 
úttörője legyen. Keménykezünek, erő
szakosnak kellett lennie, hogy a csontja 
velejéig agrár vagy agrároskodó zsen- 
tri-bürokráciát rászoríthassa az egész 
lényével és temperamentumával ellen- 
lett gazdasági politikára. Félkézzel épí
tenie, félkézzel harcolnia kell Baross
nak: ez emészti fel az erejét s taszítja 
korai halálba ezt a nagyrahivatott, nagy
koncepciójú államférfit. Ez a Baross- 
könyv az utóbbi idők egyik legjelentő
sebb magyar politikai tanulmánya.

SZÉNÁSSÁ BARNA: BOLYAI
FARKAS INFINITÉZIMÁLIS GON
DOLATAI
(»Közi. a debreceni tudományegye

tem matematikai szemináriumából«, 13. 
füzet, 3í oldal.) Dávid Lajos profesz- 
szorban (akinek hosszú évekkel ezelőtt 
egy ragyogó könyve jelent meg a Bo
lyainkról) megvan a tehetség, hogy ta
nítványaiból is kicsiholja a közérthető
ség művészetét az exakl tudományok
nak nehéz területén is. A szerző, ameny- 
nyire az elvont tárgy megengedi, világo
san magyarázza meg, hol rejlett az 
öregebbik Bolyainak priorálasa a kül
földi matematikusokkal szemben. Meg
előzte korát, de sem nálunk, sem kül
földön nem igen olvasták az írásait. — 
a magyar írók és tudósok régi tragé
diája üldözte őt is ...
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A G Y A K O R L A T I  É L E T  K I S K A T É J  A

JEREMIÁS GÁBOR: MINDENKI ÉRT
HET AZ AUTÓHOZ
(Autókönyv fiataloknak, de felnőttek

nek is. Monath Márta rajzaival. 207 ol
dal, 50 ábrával.) A szerző — okleveles 
gépészmérnök — abból indul ki, hogy 
az autót mindenki megismerheti és meg
értheti, a gyerek éppenúgy, mint a fel
nőtt. Mert amit megért a felnőtt, az a 
gyereknek sem lehet érthetetlen. Esze
rint tűzte ki a maga kettős célját: rend
szeresen ismertetni az egész autót, fel
tárni bonyolult szerkezetének és műkö
désének minden titkát, — de mindezt 
úgy, hogy játszva megértse a gyerek is. 
Vagyis nem számít előismerte telóía s úgy 
adja az anyagot, hogy végig megérthesse 
az is, akinek valóban új az egész terü
let. Alig ismerünk könyvet a magyar 
ismeretterjesztő irodalomban, amely 
ilyen érthetően, egyszerűen és mégis 
behatóan teljesítené feladatát.

SZÉCSI FERENC: 200« KÉRDÉS ÉS
FELELET
(Műveltség — játék — tanulás — szó

rakozás. Universum-kiadás, Budapest. 
175 oldal.) Amerikából jött hozzánk az 
új társasjáték: az intelligence-puzzle, 
amely abból áll, hogy a társaság tagjai 
egymásnak olvasottságukat, tudásukat, 
jó emlékező tehetségüket próbára tevő 
kérdéseket adnak fel, amelyekre írás
ban kell röviden felelni (nehogy egy
mást befolyásolják) s a helyes feleletek 
számarányai szerint alakul ki a »győz
tesek« listája. Ezt a játékot, amelyet ta
lán helyesebb lenne »polihisztor-játék
nak« nevezni, könnyíti meg Szécsi Fe
renc új könyve. Szécsi már nehány 
kitűnő kézikönyvével tűnt fel az újabb 
időben (van tőle egy jó világatlasz, egy 
igen használható magyar »Büchmann«, 
s egy ügyes »Idegen szavak szótára«), 
s bizonyára ez az új könyve is hamar 
népszerűvé lesz, mert hiszen úgy van 
megszerkesztve, hogy nem kell okvetle
nül társaságban játszani: az ember ma
gában is — út közben, unalom percei
ben — előveszi a kötetet s vagy szel
lemi akrobatikának, vagy tanulás oká
ból sorra szedegeti elő a kérdéseket, 
próbál rájuk megfelelni s ha végképp 
nem megy a dolog, felüti a »kulcsot« s

megtanulja belőle a »leckét;. Mulattató 
és hasznos könyv.

BRANDE, DOROTHEA: NYITOTT
SZEMMEL
(A sikeres érvényesülés útmutatója. 

Bárd Ferenc és fia kiadása, Budapest. 
152 old. Ford. Lányi Miklós és Bárd 
Gyula). Nincs még egy éve, hogy ez a 
könyv Newyorkban megjelent, azóta már 
új kiadásról kellett Londonban is gon
doskodni, s sok százezer példányban 
kelt el az angol nyelvterületen. Csak
ugyan páratlan szuggesztivitással ír ez 
az amerikai asszony, aki sikerének tit
kát. — igazi amerikai szimpliíikációval 
— erre az egyetlen formulára egysze
rűsíti le: »Tégy úgy, mintha egysze
rűen lehetetlen lenne számodra a ku
darc!« S mingyárt példával is szolgál 
rá a saját életéből (ehez is pompásan 
ért ez az asszony: mindent nyomban 
szavahihető példákkal bizonyítani!), — ő 
húsz éves írói működése alatt összesen 
csak 17 novellát, 20 könyvkritikát, nat 
újságcikket s egy félbemaradt regény
kísérletet tudott alkotni; amióta azonban 
rájött a maga szerencse-formulájára, az 
azóta eltelt két esztendő alatt 3 nagysi
kerű könyvet, 24 cikket, 4 novellát, 72 
előadást, további 3 könyv vázlatát s 
rengeteg irodalmi válaszlevelet produ
kált. Szóval hihetetlenül felfokozta a 
maga produktivitását, tisztán az eléhb 
idézett, némileg Coué-ra emlékeztető for
mula segítségével. Holott Brande asz- 
szony erősen tiltakozik a couéizmus 
vácija ellen, amely szerinte pillanatnyi
lag csakugyan segíthet, de mint minden 
hipnotikus önszuggesztió idővel épp az 
ellenkező hatásába csap át, ellankasztja 
a couézó embert. Ezzel szemben Bran
de asszony 12 — pszichológiailag csak
ugyan jól megfogott — magatartási ta
nácsot ád olvasóinak, olyan lelki rádió- 
torna- vagy szellemi masszázs-félét, 
amely kissé a yoghi-gyakorlatokra is 
emlékeztet, persze a fehér ember igé
nyeire átdolgozva. Hogy a könyv az ol
vasót el fogja-e csakugyan vinni a si
keres érvényesülés útjára — főként ná
lunk, a mi szegényes kis lehetőségeink 
között —, azt nem tudjuk, de hogy az 
írónő a maga recipéjével máris nagy 
sikert ért el a maga számára, az egészen 
bizonyos.
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(Nemzeti Színház). Háromezer év óta 
a Balkán szolgáltatja úgy a történelem, 
mint az irodalom számára az igazi nagy 
drámai feszültségeket: itt született meg 
a Nagy Sándor-féle imperializmus, itt 
robbant el a világháború első pisztolya 
s itt született meg Oidiposz királyi tra
gédiája. Nem csoda hát, ha a bolgárok 
első társadalmi drámaírója, Peju Javo- 
roff, eminens drámai érzékkel egyesíti 
darabjában, a Zivatar-ban, a históriai 
drámaiságot a családi élet Ids tragédiá
jával: a makedón szabadságharcot az 
apaság krízisével. Persze nem szabad 
elfelejtenünk, hogy Javoroff, aki már 
1914-ben öngyilkos lett, a maga korá
ban divó ibseni tálalásban nyújtja az 
antik témákat: kissé anakróniás mellék- 
ízt kap ettől a játék. De ha ezt a korkér
get lehántjuk a Zivatarról, nyomban 
tiszta erőben áll előttünk az antik drá
ma-mag. Érdemes volt ezzel az íróval 
megismerkednünk. Török Dóra fordítása 
kitünően szolgálta a dráma emelkedett 
intencióit.

*

(Nemzeti Színház). Tizenegy év — 
első Mikszáth-díjas regénye — óta fi
gyeljük Andai Ernő tehetségének útját. 
Az író talentuma eleinte őszinte és tiszta 
szív hangokon szólalt meg regényeiben, 
majd mind jobban megejtette a színpad 
édes mérge: a bensőségesség helyébe az 
érzelgősség, a nyílt problémakeresés he
lyébe a tmesterkéltség lépett. Már két év 
előtt is, amikor »Áruház« c. darabja 
került színre, rámutattunk erre a vesze
delemre. Most »Harang és kalapács« 
címen egy Lola Montez-darabját hozta 
ki az ország első színpadja. Színszerű
ség és színesség dolgában semmi kifo
gás nem érheti ezt a kosztümdarabot. 
De már a címben szereplő »Harang és 
kalapács«-játék is csak mint idegen test 
lebeg a vizek fölött: semmi .szerves 
kapcsolata a drámai cselekménnyel 
nincs. A darab klimaxán szereplő forra
dalmi jelenet pedig — amelynek az egész 
játék legbensőbb értelmét kellene adnia

— félszegen hullik le. A forradalom meg
születésének karikatúráját Chaplin is 
megírta (a piros vasúti-jelzőzászló félre
értéséből kerekedett lázadás hires képé
ben), ámde Chaplinnél keserves társa
dalomkritika támasztotta alá ezt a gú
nyos fintort. Andainál is a véletlen csi
nál a főhősből forradalmárt: ez azonban 
sem világszemléletileg, sem emberileg 
nem tud a maga forradalmárvoltával 
mit kezdeni, — sem a harangot nem 
tudja félrevemi, sémi a kalapáccsal nem 
tud ütni, zúzni. Hős helyett figuránst 
kapunk, s szív helyett — papírt. Már 
pedig szív nélkül nincs igazi dráma! 
A Nemzeti Színház pompás díszletei ezt 
a hiányt nem tudták kipótolni.

*

(Magyar Színház) felújította Ben John
son klasszikus vígjátékát, a y>Volpone«-i, 
amely tökéletesen megőrizte eredeti fris
seségét, háromszáz esztendő múltán is 
csupa eleven aktualitás. Csorlos egykori 
szerepét Törzs Jenő vitte ezúttal si
kerre, aki brilliánsan hozta ki a »le- 
vantei ördög« figurájának legfinomabb 
árnyalatait és egyik leggrandiózusabb 
alakítását produkálta. Pompásan játszott 
Bilicsi Tivadarral az élén az egész gár
da, nagy dicséretet érdemel a rendezés
ért Vaszary János, a finom díszletekért 
Upor Tibor és a kísérőzenéért Nádor 
Mihály.
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M A G Y A R  L í R I K U S O K  A M É R L E G E N

1

WALDAPFEL JÓZSEF: BALASSI, CRE
DULUS ÉS AZ OLASZ IRODALOM
(■»Irodalomtörf. Füzetek«, 61. sz. 38 

oldal, ám SO fillér.) A szerző szembe
helyezkedik Turóczi—Trostlemek a Li- 
teraturában is ismertetett azzal a néze
tével, mintha Balassi Bálint költői fej
lődésében az ausztriai német irodalom 
lett volna döntő hatással. Tagadhatat
lan, hogy a Balassi-strófa példája meg
található Petrus Berbertusnál, és tagad
hatatlan az is, hogy Scliallenhergnél is 
akad analógia Balassi költészetéhez. 
Ezek az esetek azonban csak azt bizo- 
nyitják, hogy mindannyian közös olasz, 
mégpedig Waldapfel nézete szerint pa- 
dovai példákból merítettek. Ezt a fel
tevését a szerző Balassi költészetéből 
vett tíz paradigmával bizonyítja, s 
ugyanakkor viszont négy olyan eszme
kört is bemutat, amelyből kiviláglik, 
hogy azért Balassi nem szolgai módra 
fordította vagy másolta az olasz írókat, 
hanem eredeti, egyéni mondandói vol
tak. Az olasz irodalom ismeretéhez Ba
lassi, a szerző szerint, vagy Báthory 
erdélyi fejedelem és lengyel király kör
nyezetében jutott, ahol sok padovai ma
gyar diák szerepelt, vagy pedig akár 
Bécsben tartózkodása idején is.

ELEK ISTVÁN: CSOKONAI
VERSESMÜVÉSZETE
(Egyetemi-nyomda kiadása. 116 oldal). 

Fontos kísérlet arra, hogy a költészet 
formaproblémáit mint kortényezőket ál
lítsuk be a fejlődés mérlegébe. Cso
konai itt természetesen mint a rokokó 
inüiöeál képviselője szerepel, akinek 
oeuvre-jét a szerző a strófaszerkezetek, 
a ritmika és a rímel és jelenségein ke
resztül iparkodik értékelni. Az értékelés 
végső eredménye az, hogy Csokonai a 
magyar költészet történetében az eszté
tikai formalizmus első s félig már ön
tudatos képviselője, aki »Arany János 
és Babits Mihály mellett méltán tekint
hető a magyar lírai formaművészet leg
kiemelkedőbb, s világviszonylatban is 
elsőrangú nagyságának .

BABITS MIHÁLY: EZÜSTKOR
(Tanulmányok. Az összegyűjtött Mun

kák III. kötet je. Athenaeum. 351'oldal). 
Aki Babits Mihályban nemcsupán a lí
rikust, és nemcsak az irodalmi esszéis
tát látja, hanem egyben a korembert 
is mérlegre teszi, annak a szempontjából 
ez az »Ezüstkor« a Babits-féle életmű 
legfontosabb dokumentóriuma. Babits eb
ben a kötetben egyesítette legmesszibb 
hangzó írásait, pl. az írástudók árulásá
ról szólót, az irodalmi indiszkrécióról 
szólót, az Ámor sanctus-nak himnikus 
indokolását, s főként két végzetesen 
megrendítő írását: az egyik a Magyar 
költő ki 1 en c sz áz t i zen ki len éhe n «, a má
sik pedig »A Szózat ünnepére«. Az előbbi 
az agyonkinzolt. apolitikus költő jajkiál
tása az örök-pekárok autodeféi ellen, 
a másik a mea-culpa kancsukaütéseitől 
vérző lélek öntisztázása egy másik, eb
ben a kötetben nem közlött »Szózat - 
cikkel szemben, amely a Benedek Mar
cell szerkesztette Uj Világban látott an
nak idején napvilágot. Babits a lirája 
révén költővé, esszéi révén irodalomtu
dóssá válhatott a ínagyar parnasszuson; 
de emberré ezek a tanulmányok tették 
őt: a szónak úgy nemes, mint — em- 
beries értelmében. E kötet tartalma nél
kül Babits neve tiszteletreméltó, de hű
vösen hagyó absztrakció maradna; e 
kötettel bevonul irodalmunknak ama élő 
alakjai közé, akik hibázhattak, akik té
vedhettek és tévelyeghettek, de ennek el
lenére, vagy éppen ezért közel állanak 

^hozzánk a nil humani mihi alienum 
gondolata révén. Babitsra talán fájdal
mas lehetett olyik emlék, amely e da
rabjainak ujraolvasása s a kötetbe il
lesztése közepette rájazudult; de igaza 
van: miattuk szégyenkeznie semmi oka, 
— mindig a legbensőbb meggyőződését 
adta, Őszintén, becsületesen, s ha utóbb 
a meggyőződése változott is egyben-más- 
ban, »nur die Ochsen sind konsequent , 
mondotta Bismarck. Napjaink szellemi
ségének egyik leglényegesebb tanuságté- 
tele ez a kötet.



VISSZA A CSILLAGOKHOZ

Március tizenharmadikán, vasárnap estefelé, már káhullan és kótyagosan a 
szüntelenül recsegő indulóktól, az új meg új híreket ordító hangoktól, a töme
gek eszelős üvöltésétől, utolsó erőfeszítéssel kinyúltam a rádió felé és kikapcsol
tam Valósággal fuldokolva, hápogva és levegő után kapkodva támolyogtam a 
könyvespolc elé Igen, a hasonlat olcsó és elhasznált — nem tehetek róla, — 
kinyújtottam a kezem és ez a mozdulat nagyon hasonlított a vizbefuló ember 
utolsó kéznyújtásához. Ha bölcsőmben már lehetett hitem és véleményem a 
világ dolgairól, akkor már bölcsőmben sem voltam az elefántcsonllorony-elmélel 
híve- de akkor, abban az órában fuldokolva és lihegve kapkodtam a könyveim 
felé: valamit, akármit, ami nem nyilatkoztat ki semmit, ami nem tagad semmit 
és nem lesz hitel semmi mellett, valamit, akármit, ami kimossa a lelkemből a 
fülemből, az eszméletemből az elmúlt órák rádió-emlékét, hátborzongató undo
rát. mindent, mindent, az egész világot! Aztán pár pere múlva, amikor már 
asztalomnál ültem, Yaléry könyve feküdt előttem, azután egy novellás világ- 
anlologia. amelyet éppen a délamerikai íróknál találtam felülni és Hofmannsthal 
kis drámai töredéke, a Der Tod des Tizian.

Hofmannsthal könyve feküdi előttem, tehát a nagy menekülési kísérlet nem 
sikerült. Még így dúltan és zavartan és mégis kissé már megnyugodva, éreztem, 
tudtam, hogy nem volt véletlen, hogy Hofmannsthall is közibe nyaláboltam a 
többi könyvnek. És később, amikor számol vetni igyekeztem az elmúlt órák 
elszomorító benyomásairól, tudtam és emlékeztem már, hogy mialatt indulók re
csegtek, harsonák szóltak, mialatt hírekre és szónoklatokra figyeltem, csendesen 
és szomorún el is búcsúztam valamitől. Elbúcsúztam egy várostól, egy világ
tól. egy kultúrától, amelyről ezentúl már csak a szívemben őrizhetek majd képet. 
Elbúcsúztam Hofmannsthtdtól, Werfeltöl, Georg Trakltól, Stefan Zweiglől. Képek
től és hangulatoktól búcsúztam, színélményektől és hang-emlékektől, egy tájtól, 
amelynek arca — ha talán nem is örökre és megmásíthatlanul de régi. igazi 
arcát soha vissza nem nyerőn megváltozott. Egy nemes és nagyszerű szellemtől 
búcsúztam és miközben csüggedten és önfeledten pergeltem a íuzetnyi vékony kis 
Hofmannslhal-könyv lapjait, hirtelen ezek a sorok ugrottak elém:

Er will im Unbewussten untersinken.
Und wir, wir wollen seine Seele Irinnen 
ln des lebenderen Lebens lichtem Wein,
Und wo wir Schönheit sehen, wird Er sein!

\ sorok ekkor már fényleltek és világítottak. Dehogyis gondoltam én már 
ekkor a halott Tizianra! A menekülési kísérlet nem sikerült, de kicsoda akart 
már ekkor menekülni és búcsúzni?

*
Ez vasárnap este történt. Hétfőn délre aztán meghozta postám a jó öreg 

Les Nouuelles Littéraires-1, ezt a mindig nemes és emelkedett szempontú folyó
iratot, amely mindig minden becsületes eszmének és véleménynek terel adott 
és amely nem késeit soha felemelni szavát a szellem szabadságáért. Első olda
lán nagy háromhasábos cím, feltűnő hetükkel: >Finis Austriae«, alatta pársoros 
jegyzet . Az események, amelyeknek Közép-Európában tanúi vagyunk, arra kész
letnek. hogy következményeikkel intellektuális és irodalmi síkon szembenézzünk. .
A cikk írója Henri Lichtenberg er, a Sorbonne tanára. Megrendültén búcsúzik 
(mert búcsúzik ő is a különleges és sajátos osztrák kultúrától, amelynek —
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mint írja — Hofmannsthal volt egyik leghatározottabb kifejezője és amelyet 
most csaknem menthetetlenül elborított a germán vízözön. (■>... ce déluge qui 
vierif de niveler un nouveau coin de VEurope bouteversée«J A cikk finom voná
sokkal idézi a nagy költő portréját, aki osztrák volt, sőt bécsi, a világbéke nagy 
álmodó ja volt, az európai intellektuális erős egyesülésének nagy hívője és akit 
nem vallanak jó németnek a hatalom új urai.

Ugyanez a szám még egy nagy cikkel szentel az osztrák kataklizmosznak. 
Írója Roger Ay ráült, a besanyoni egyetem irodalomtanára. Címe: >.I)e Grill
parzer a Hofmannsthal. Les origines de la culture Aufrichienne . Miként Lichten- 
bergeré, ez a cikk is azt bizonygatja, hogy az osztrák kultúra, az osztrák iroda
lom nyelvében és gyökereiben német ugyan, de egészen más irányban fejlődőit 
és lombosodon. Hofmannsthalról ő is a legnagyobb szeretet és hódolat hangján ír. 
Semmiképpen sem hiábavaló, hogy a kitűnő francia professzorok újra meg újra 
leírták és hangsúlyozták ezt a régi tételt, ezt a régi igazságot. Különösen most 
nem, amikor a kusza történések újra összekuszálják a fogalmakat és amikor iro
dalmiakban is olyan eseményeknek leszünk tanúi majd Ausztriában, amelyek 
felől nem lehetnek illúzióink Természetes nem attól félünk, hogy az új idők 
mámorában az osztrák olvasók ezután majd több Goethét olvasnak, mint Grill- 
parzert s hogy a renegát Gerhart Hauptmann népszerűbb lesz, mint például 
Franz Werfel: egészen más lektűrök kétes és káros hatásától féltjük az osztrák 
olvasótömegeket. De nem mindegy-e már mindez? Lehet-e még súlya és ha
tása mindannak, amit akár Goethe, akár Hauptmann írásaiból kiolvasnak? Le- 
bel-e még ereje a Szellemnek ott. ahol egészen más igék terjednek és hatnak? 
Érdemes-e ezekután az írónak még egyáltalában kicsavarnia a töltőtollát?

És forgatom, lapozom a színvonalas és tisztaszempontú francia folyóiratot. 
Lichtenberger és Ayraull cikkeihez érdekesen és különös időszerűséggel kap
csolódik még egy közlemény ebben a számban. Véletlen-e, hogy éppen most 
ejtették sorát a szerkesztők, finom utalásnak és rámutatásnak szánták a dolgok 
összefüggéseire? Ez nem derül ki tisztán és végeredményben nem is fontos 
A felvetett kérdés három héttel ezelőtt ugyanolyan égető, sokat vitatott és 
elintézetlen volt, mint amilyen égető, sokat vitatott és elintézetlen lesz még hat 
hónap múltán is. (Erőt veszünk lendületünkön. Ki mer ma költői fényévekben 
beszélni s gondolkozni?) Az említett közlemény műfaját tekintve körkérdés 
és egy Gide-idézetet visel címeként: »A műalkotásnak semmit sem kell bizo
nyítania«. Hogy az olvasónak pillanatnyi kétsége se legyen, milyen bizonyga- 
tásra gondol az enquéteur, elöljáróban más szavakkal újra felteszi a kérdést: 
»Esl-ce á dire que Vartiste ne doive en aucun cus étre partisan.?« A megkérde
zett kilenc író élén maga Gide áll s a magyar közönség számára Duhamel, Ro
land Dorgelés, Marcel Achard, Charles Vfldrac és Drieu La Rochelle neve 
cseng ismerősen közöttük. A válaszok rendkívül tanulságosak. Van közöttük olyan, 
amely tagadja, hogy az írónak állást kellene foglalnia, vagy bizonyítania kellene 
bármit is. Van közöttük olyan, amely híg locsogással, nevetséges mellébeszéléssel 
kerüli a kérdést. Egyedül Drieu La Rochelle ad félreérthetetlen választ, a mű
alkotás akarva-nemakarva bizonyít valamit és persze hogy állást kell foglalnia 
az írónak! És ime, bizonyság ez az ankét maga is. (Bárhogyan is igyekszik eltré- 
fálni és elszellemeskcdni a válaszok összegyűjtője, mondván, hogy íme az »es
küdtek« felmentették Gidet és 7:1 arányban nemmel szavaztak. Mi lehet ezek
után az ankétvezetö zárszava? Semmi, mert az ankétnek — miként a műalkotás
nak — semmit sem kell bizonyítania.) Holott kiáltó bizonyság .minden sora, 
minden szava: az írók — mint annyiszor az elmúlt két évtizedben újra meg
rendüllek egy pillanatra és tétováznak, ne térjenek-e vissza az évszakok éneklé
séhez és a csillagokhoz? (Gide maga is kitért a válaszadás elől. Olyasvalamit
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mondott, hogy igen, ezt a mondatot, ezt a nagyon régi mondatot, valóban ő. írta. 
Érdekes lesz megkérdezni az írókat, mi a véleményük. Pont. Gide érdekes válto
zásait, szemléleti hullámzásait és álváltódásait elemezni, nem lehet e cikk here
iébe tartozó feladat. De a közelmúltban megint történt velünk valami, nem, 
minden órában újra meg újra történik velünk valami, ami ébren tartja, lobog
tatja, kiáltja a kérdést, a régi kérdést, van-e még értelme a műalkotásnak, köte
lessége-e az írónak, hogy a helyén maradjon, kiáltson, irányítson, hitet tegyen, 
igent mondjon, nemet mondjon, vagy pedig valóban forduljon vissza a csilla
gokhoz hajtsa fejét kedvese kebelére, a föld pedig hadd forogjon keserű levében...

Azon a vasárnap estén, a megrendülésnek és ellenkezésnek valósággal testi 
érzésében, egy pillanatra magam is valami Léthe-víz felé kapkodtam, de ez csak 
egyetlen pillanat volt. Csak amig felnyitottam a menekülés« közben megraga
dott könyvet: és ime, Hofmannsthal ifjúkori töredékének tiszta költészetét is a 
mával azonosítottam! Visszatérjen-c hát az író a csillagokhoz? A világ részvét- 
len, gálád és ellenséges. Térjen vissza hát! De ne magukért a csillagokért! Rendre 
vágyik? Az Erőszak és a gonoszindulatú jelszavak rendjétől forduljon el a csilla
gok örök és megdönthetetlen Rendje felé! Törvényre vágyik? A sötétség és a 
barbárság törvényeitől forduljon el és fordítsa tekintetét a világegyelem Törvénye 
felé! Ütemre és szabályra vágyik? Forduljon el a menetelő lábak, a csörtető 
csizmák, a vezényszavak ütemétől és fordítsa tekintetét szentelt évszakjainak 
mindig győzelmesen megismétlődő Üteme felé! A virágokról akar írni? írjon 
a virágokról! A hóvirágról,- amely már a jeges februáriusban - kinyílik s virág
zik. az örökzöldről írjon, amely dacol a téllel! Közhely? Közhely! Ne magukért 
a csillagokért, ne magukért a virágokért és az évszakokért! Hanem hogy legyen 
honnan erőt merítenie és legyen hová mutatnia! Hogy legyen mit jelképpé 
emelnie a gyalázatos és gyűlöletes jelképek korában! Hogy elkiálthassa, Jiogy 
mégsem veszett el minden, hogy mégsem halt meg a Szellem! Már nem mond
hatja el, csak Hofmannsthallal? Mondja el Hofmannsthallal:

Er will im Unbewussten untersinken,
Und wir, wir wollen seine Seele trinken,
In des lebendgen Lebens lichtem Wein,
Und wo wir Schönheit sehen, wird Er sein!

ifj. Vajda János-

BOBROV, G. W.: KOZÁKSORS
(Donectől a Dunáig. Regény. A Ma

gyar Miczkiéwicz-Tár saság kiadása. 242 
oldal.) A Magyar Miczkiewicz-Társaság 
kiadványsorozatának, a Magyar-Lengyel 
Könyvtárnak második kötete ez a re
gény, amelyet magyar nyelven írt a Ma
gyarországban letelepedett egykori orosz 
tiszt: a doni kozák G. W. Bobrov, aki
nek Krimi Szonettek című verseskö- 
tete már szép sikert ért el. Kedves, me
sélő hangon számol be kalandos élet- 
sorsáról, a világháború kitörésétől 
kezdve - amikor 10 éves volt — egé
szen addig, amíg végre révbejutott Ma
gyarországon. Izgalmas fordulatokban 
gazdag esztendők története ez: közép
pontjában áll a nagy orosz összeomlás,

a fehérek harca a vörösök ellen, majd a 
fehér tisztek és legénység menekülése 
Déloroszországból Konstantinápolyija, 
ahol internáló táborokban szenvednek 
a várt szabadság helyett. Innét Alexand
riába, Bombay-be, Gibraltárba, Brazí
liába velődnek, mindenütt új életlehető
ségeket keresnek, de mindenütt csalód
nak. Végül Marseille-en és Párison ke
resztül Budapestre sodorja őket a vég
zet. Nagyszerű életerő bizony ítéka, hogy 
ennyi szenvedés és megpróbáltatás után 
talpra tudtak állni a híres doni kozá
kok, akiknek egyik tagja, a könyv szer
zője, azt is bebizonyította, hogy a toli- 
forgatáshoz épp oly jól ért, mint a 
kardforgatáshoz.
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Oppenheimer & Wertheimer,
avagy zsidó-politika a régi Magyarországon

Éppej] a napokban voll kétszáz éve annak, hogy Oppenheimer Józsefei, a 
történetemben Jud Süss néven ismert würt tem'bergi zsidó pénzembert. Wiirt- 
tembergi Károly Sándor uralkodó herceg titkos pénzügyi tanácsosát, udvari és 
hadi ügynökét, magánpénztárának kezelőjét, pénzverőhivatalának igazgatóját és 
magán titkárát Stuttgartban kivégezték: egy akasztófa fölé ketrecet húztak föl, 
abban megfojtották s holttestét hat éven keresztül otthagyták rohadni a ketrecben.

Süss zsidó bűne az volt, hogy gazdája, az uralkodó herceg megbízásából 
adókat hajtott be, új adókat talált ki, romlott pénzt vert s közben persze a 
maga zsebéről sem felejtkezett meg. Kivégzése után Johann Jakob Moser tarto
mányi ügyvédő kijelentette, hogy »Süssnél sokkalta gazabb körülmetéltek és körül- 
nem metél lek futkosnak itt szerte az országban még mindig szabadon és bün
tetlenül, mint ha becsületes emberek lennének«. Oppenheimer barbár kivég
zése egyik utolsó fel lángolása volt a német középkor zsidógyűlöletének: hiszen 
ugyanebben az időben jelent meg már Voltaire nagy értekezése Newton filo
zófiájáról, s Diderot és D’Alembert már nekikezdtek a Nagy-Enciklopédia elő
munkálatainak. az angol Bill of rights pedig már ötven évvel korábban álla
pi lolta meg az emberi jogokat...

Bizonyára csak véletlen dolga s nejm ennek a kétszáz éves fordulónak alkal
mára történt, hogy a Bécsi Magyar Történetkutató Intézet, amely igazgatójának. 
Miskolczy Gyula egyetemi tanárnak szerkesztésében egy immár hetedik évfolya
mában megjelenő Évkönyve! ád ki, a pár napja megjelent legfrisebb kötetben 
rendkívül érdekes tanulmányt közöl dr. Sinkovics István tollából egy magyar- 
országi Oppenheimer-ügyről, amely élesen rávilágít egyrészt arra. hogy a würt- 
tembergi Oppenheimer honnan vehette az ihletet« pénzügyi műveleteihez, más- 
részt pedig arra is, minő másfajta kezelésben részesült Magyarországon és az 
akkori Ilabsburg-monarchiában az ilyen üzleteskedő zsidó.

Pénz beszél..
A dolog onnan kezdődik, hogy 1. Lipót császár — aki tudvalevőleg Ivolonics 

tanácsára nemcsak a magyarok, hanem külön a zsidók ellen is meglehetősen 
keménykezű politikát folytatott (a zsidókat kiűzte a királyi városokból, a bánya
városok- kerületében csak hét mérföldnyi távolságra telepedhettek le, ipart nem 
űzhettek, slb.y — 1694-ben igen* nehéz anyagi körülmények közé került. Csá
szári hadak állottak a Rajnánál a franciák ellen s Délmagyarországon a török 
ellen. A hadműveleteket már meg kellett volna kezdeni, de hiányzott hozzá a 
pénz. A császári fiskusnak ekkoriban magyav földről nem igen volt más jöve
delme, mint az erdélyi sóbányák hozadéka: a sóregálé. Ezt kellett tehát vala
hogyan mozgósítani, annak várható jövedelmeire kölcsönt szerezni, s a kölcsönt 
majd a sóeladás jövedelméből több éven keresztül törleszteni.

A kölcsön lebonyolítására Magyarország nádora, a dúsgazdag Esterházy Pál 
herceg vállalkozott. Arra kötelezte magát a nádor, hogy nyomban folyósít 
az udvarnak 250.000 forintot, ezenfelül pedig az üzlet tartama alatt megfizeti 
a kincstárnak a szokásos harmincadót és a felárat. Ezzel szemben haszonbérbe 
kapja a magyarországi sókereskedelmet; az uralkodó mindannyiszor, ahányszor 
Esterházy szükségesnek találja, díjtalanul ád ld a sókereskedelem védelmét szol
gáié) rendeleteket; s ha a bányák netán időközben elpusztulnának vagy ha 
háborús körülmények folytán megakadna Erdélyből a sószállítás, akkor a kincs
tár kötelezi magát arra, hogy a nádornak kamatostul együtt hiánytalanul vissza
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téríti a 250.000 forintot. A szerződés azt a .jogot is leszögezte, hogy a nádor! 
bármikor harmadik személyekre is átruházhatja ezt az egész üzletet.

Erdély tiltakozott ez ellen az ügylet ellen, hiszen eddig ők szállították 
a sót Magyarországra, az övék volt a haszon. Lipót császár nem akarta a frissen 
megszerzett országot megharagítani s ezért Esterházy nádort rábírta a kamara, 
hogy Erdélyországot is vonja be bizonyos százalék erejéig az üzletbe: így ala
kult meg a Societas Transylüánico-PalaHnalis, vagyis a Nádori és Erdélyi Keres
kedelmi Társaság«. Igen-igen nagy' üzlet volt ez, ha meggondoljuk, hogy 1694 
április 18-tól, amikor a szerződést megkötötték, egészen 1701. végéig, amikor 
befejezték, tehát nem egészen nyolc év alatt az eredetileg 250.000 forintos kincs
tári tartozás kamatokkal együtt 746.637 forintra rugtatott fel.

Kezdettől fogva feltűnt a Nádori Társaság klienseinek, hogy a nádor maga 
csak ritkán s csak olyankor avatkozik az üzletbe, amikor a szerződést éri vala
mely sérelem, egyébként pedig minden Kit két zsidópénzemberhez utasít: az egyik 
Oppenheimer Sámuel, aki a török felszabadító háború egyik legnagyobb hadse
regszállítója volt, a másik pedig ennek rokona, Wertheimer Sámson Az Arany
bulla ideje óla tiltva volt ugyan Magyarországon, hogy zsidó ember a sóüzlet
ben részt kapjon, s azóta minden magyar király esküvel is megfogadta, hegy
ezi a törvényi betartja. Esterházy nádor azonban a törvény megszegésével nyom
ban, mihelyt a szerződés a kezében volt, azt tovább engedményezte Oppetn- 
hei merre és társára, mégpedig igen jelentős összeg fejében: évi 15.000 forint
ért, amelyet a bérlet tartama alatt kapott tőlük. »Esterházy Pál herceg, az ország 
nádora évi 15 szer forintért — még a törvények vmegszegésével sem törődne — 
vállalta a Strohmann szerepét«, — állapítja meg szárazon a tényállást Sinkovics 
István. A 15.000 forint fejében a herceg arra kötelezte magát, hogy Oppen- 
heimeréket mindenkivel szemben a legmesszebbmenő támogatásban részesíti, s 
nádori tekintélyével és méltóságával« fogja a sószállítást Magyarországon elő

mozdítani«. Ezenkívül külön kiemelte a szerződés, hogy Oppenheimer tetszése 
szerint alkalmazhat a sókereskedelemnél keresztényeket vagy zsidókat, sem a 
nádornak, sem másnak felelősséggel és számadással nem tartozik.

A „zsidócsászár“
A nádor és a zsidópénzemberek között kötött szerződés természetesen titkos volt 

s csak akkor derült rá némi fény, amikor a megyék panaszkodni kezdtek a nagy 
sódrágaság és a sóhiány miatt s erre a kincstár arra kényszerült, hogy vizsgá
latot indítson. A vizsgálat nem járt olyan barbár eredménnyel, mint Oppenr 
heimer württembergi unokaöccse —, a »Judl Süss« — esetében. Oppenheimer símán 
visszalépett az üzlettől, miután előzetesen — ahogy Bécsben állították — 600.000 
forint haszonnal zárta le a Nádori Társaság a nyolc évi ügykezelést, s a kincs
tár ezenfelül még arra is kötelezte magát, hogy a Társaság minden követelé
sének megtérítését magára vállalja. Wertheimer Sámson még jobban járt. I, Lipót 
császár a sóregálé lejártakor udvari faktorává nevezte ki s fölmentette a zsidó-adó 
fizetése alól. A császár halála után annak fia, VI. Károly, »országos rabbi« cím

mel tüntette ki Wertlieimert, akit általában csak Judenkaiser néven emlegettek. 
Az udvarnál olyan nagy volt a tekintélye, hogy amikor Johann Andreas Eisen
menger heidelbergi egyetemi tanár megírta hírhedt könyvét (Entdecktes Juden
tum, oder gründlicher und wahrhafter Berichte. .< ), amelyben kétszáz állító
lagos zsidó forrás alapján ki akarta mutatni, mennyire gyűlölik a zsidók a ' ke
reszténységet, Wertheimernek három ízben is sikerült a könyv kiadása ellen 
császári tilalmat kieszközölnie. (A könyvet aztán végül a szerző halála után 
1. Frigyes porosz kirájly a saját költségén nyomatta ki. A zsidóság kezelése dol
gában, úgylátszik, már kétszáz évvel ezelőtt is mélyreható különbség volt Becs 
iés Berlin között!) . i
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A bécsi vizsgálat ilyen körülmények között alaposan elposványosodott, talán 
soha többé szóba sem került volna az egész Nádori Társaság, ha a nádor 
halála után annak fia, Esterházy Mihály herceg azt nem kívánta volna, hogy 
a császári kincstár fizesse meg neki sok évre visszamenően atyja elmaradt nádori 
fizetését. Az udvar erre azzal felelt, hogy a kincstár annak idején az elhunyt 
nádor hibájából kimutathatólag nagy károkat szenvedeti Ennélfogva voltaképpen 
még a kincstárnak lenne követelése az örökösöktől. Ez a pör aztán még ölven 
évvel a közvetlenül érdekeltek halála után is folyt, amíg végül ez is belefulladt 
az Idők porába. A helyzetet azonban igen találóan jellemezte a nádor fia egy 
1741-i előterjesztésében, amelyben panaszkodva emlegeti fel, hogy »azt ő véleményt’ 
szerint Oppenheimer Sámuel keresne sem lelhetett volna messzirenéző szándékai 
végrehajtására alkalmasabb reprezentánst, mint az ő néhai való édesatyját, aki 
éppen akkor viselt nádori méltóságával és egyéb nagytekintélyű tisztségeivel« ha
tékonyan elősegítette annak üzleteit-

Magyarország nádora tehát az Oppenheimer & Wertheimer cég reprezen
tánsa volt a nádor fiának saját vallomása szerint... (a. a.

FOSSON YI LÁSZLÓ: ÜLDÖZNI FOG
NAK TITEKET. . .
(Révai-kiadás. WO oldal.) A kritikus 

ezúttal bebizonyította, hogy önmagával 
szemben éppenolyan szigorú, mint má
sokkal és amit mástól kivan, azt maga 
is adni tudja. Európai nívójú, elsőrangú 
irodalmi alkotás Possonyi László regé
nye. Ügy korkép, mint miliőrajz és 
emberábrázolás szempontjából kitűnő, 
kompozíciója erősvonalú. Hőse Pierre, 
a francia fiatalember, aki családi iratok 
megszerzése céljából Szovjetoroszor- 
szágba utazik, ahol felkeresi anyjának 
fivérét, Szergej t, aki a vörösek táborá
hoz szegődött. Szergej életlársa: Lyda, 
a parasztlányból lett művelt, öntudatos 
munkásnő, a legtisztább lélek, ellen
állhatatlan erővel vonzza magához Pier- 
re-t. Az asszony emberfeletti feladatot 
vett magára, amikor a súlyos beteg, 
béna és durva modorú Szergej mellett 
kitart, amellett reggeltől estig dolgozik 
és éjszakánként könyvet ír a gázvéde
lemről, közben pedig kényszerültén tűri 
a GPU egyik vezérének kedveskedéseit. 
Lyda miatt marad Leningrádban Pierre, 
aki apránként megismeri a Szovjet vilá

gát és különös, furcsa figuráit. A két 
fiatal teremtés szívében szerelem ébred 
egymás iránt és ez az érzés kölcsönösen 
kihat egymás gondolkodására is. Pierre 
közömbössége és Lyda materialista fel
fogása egyformán megváltozik és mind
ketten Isten felé fordulnak. Nagy ne
hézségek árán sikerül mindkettő
jüknek kimenekülniük a Szovjet pok
lából s miután Szergej meghal, ők 
ketten együtt indulnak életút jukra. 
Plasztikus, eleven írás, egyetlen felesle
ges szó sincs benne. Kristályos tiszta
sággal világítja meg mondanivalóit Pos
sonyi László, aki most már nemcsak 
mint kritikus, hanem mint író is egyik 
kiváló erőssége a magyar irodalomnak.

i
HOLDING, E. S : AKI VISSZALÉP

AZ ÉLETBE
(Fordította: Balogh Barna dr. Palla - 

dis Félpengős Regények. 160 oldal.) A 
feddhetlen gentleman álarcában járó 
gazemljert leplezi le ez a regény, azt 
a feneketlenül gonoszlelkű férfit, aki a 
maga önző céljai érdekében hidegvérrel 
és szinte lelkiismeretfurdalás nélkül tesz 
tönkre egész csomó embert, köztük a 
saját édes bugát is.
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E G Y  A L K O ' 1 ' 0  É L E T  A N

WILHELM STEKEL
Egy nemzedékkel ezelőtt lépett fel korszakalkotó elgondolásával Freud, a 

pszichoanalitikus, akinek tanítványai — Adler, Jung és Stekel - a szabadkutatás, 
a független tapasztalati felismerés ösvényére tértek el. Tanítványai közül Stekel 
most éri el hetvenedik életévéhez.

Stekel soha nem lett mesteréhez hűtlen. Maga mondja az igazi tudós szerény
ségével. hogy önmagát a mester, a szellemóriás vállain ülő törpének érzi, de 
olyan törpének, aki ezen a réven az óriás vállán állva messzebbre lát el. A lélek
elemzés egyik kutatója, Wittels mondja, hogy Freud lángelme, de azért mégis 
Stakel a jobb álomelemező Hozzátehetjük: Freud lángeszű, Stekel tehetséges, 
Freud termelő. Stekel inkább alkotó.

Stekel a lélekelemzés gyakorlati kutatója. Nincsenek metafizikai szükség
letei. Módszert, technikát teremtett meg a freudizmus gondolatából; gyakorlati 
empirista — azaz orvosanalitikus — aki az elébe kerülő esetet: az emberi, a be
teget, a betegséget analizálja. Elsőnek mondta ki elvül, hogy csak orvos analizáljon. 
A freudizmus orvosgyakorlati revízióját alkotta meg. Szerinte ahhoz, hogy a 
beteg gyógyítható legyen, nem kell a lelkiélet feneketlen mélységeinek közelébe visz- 
szamennünk. Szerinte az. ami a tudattalanban jól el van fojtva, ami jól eltoko- 
lódolt. az nem kórokozó. Csak az a kórokozó, amit a beteg maga nem akar 
tudomásul venni, amit a beteg maga annuUált«.

Analitikus eljárása során soha nem állít fel dogmát és elméletet a betegre 
nézve. Soha nem állapítja meg előre, mit akar a .betegből kihozni az analiz-is 
során Empirista, induktiv, szabad, tehetséges, szellemes, intuitiv. Analitikus mód
szerében nem passzív, nem a betegre bízza, hogy a szabad asszociációk sokszor 
bőven ömlő. sokszor azonban elapadó árjában önmagát analizálja. Kritikaivá 
és klinikaivá tette Freud elgondolásainak szellemes építményét.

Az aktuális pszichés-konfliktusok döntő szerepét tanítja, azt. amelynek köz
vetlen hatása alatt áll a beteg. Elismeri, hogy minden ember magában hor
dozza az önmagáról szóló, önmaga számára és önmaga által alkotott tin ideál
ját. Illetve elismeri, hogy mindenkiben eleve elhatározóban megvan adva: milyen 
lesz ez az öneszmény. Megállapítja, hogy ahhoz, hogy valaki az életre képtelenné 
vagyis lelkileg beteggé váljék, ahhoz mindenekfelelt egy közvetlen konfliktus 
is kell Ragyogóan mutatja ki a neurotikus tünetben az ösztön és a Morál, 
az Ösztön és a Kultúra összeütközését, a páthosz és a Jogász örök harcát«.

Stekel összerendezi a szétzilált lelkibeteget, vagyis elemzés utján a beteg 
lelkiéletében pszichoszintézist csinál. Ő maga mint orvos irányít és nevel, pszi 
ehopedagógus, aki a betegnek a társadalomhoz és a nemiséghez adott viszonyát 
megjavítja, élettani adottságai és az önmagára szabott erkölcsi világnézetének 
követelményei között összhangot teremt és azt belealkalmazza a beteg lelki éle
tébe. Nem a tünetet kezelj hanem az egész egyént veszi vizsgálat és gyógyítás 
alá. Az álomfejlésre vonatkozólag megújította az álomfejtés gyakorlatát Az álmot 
általa lát jut; refrospektivnek, deskriptivnek és prospektivnek Ö mutatta ki a 
bűnöző hajlamok döntő szerepét, azt, hogy az egyén bűnöző hajlamainak hatása 
alatt menekül lelki összeütközései elől vagy a neurózisba, vagy a bűnbe.

Stekel születésének hetvenedik évfordulója a tudás, a gyakorlat, a kutatás, 
az emherszeretel és embermegértés szintézisének ünnepe.

ifj. Balázs Dezső de.
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Egy dán romantikus :
P ou l Mart i n  Möl l er

(1794 -1838)
Tagadhatatlan lény, hogy az ember elsősorban mestersége szemüvegén ke

resztül nézi az élet jelenségeit. Amikor az egyik pesti nagyszálló halijában egy 
dán tanárral hozott össze a véletlen, a bemutatkozás után öt perccel már iroda
lomról beszélgettünk s ügy vitatkoztunk, mintha legalább is évek óta ismemők 
egymást. Andersent, Brandest, Drachmant, Pontoppidant említettem, mint akiket 
a magyar közönség a dánok közül legjobban ismer. Dán ismerősöm finoman mo
solygott a felbuzdulásomon, majd beszélni kezdett és zuhogtak rám a nevek. 
Be kell vallanom, hogy a legtöbb említett írónak még a nevét sem ismertem, 
nemhogy az írásait, hiszen a dán irodalommal nálunk közelebbről ;csak egy-két 
ember foglalkozik. Amikor pedig az idén jubiláló Poul Martin Möller nevét em
lítette. végleg csődöt mondott a tudományom. A róla előadott lelkes ismertetés 
azonban határozottan felkeltette az érdeklődésemet.

Dán ismerősöm csakhamar elutazott, de a kíváncsiság nem hagyott nyug
ton s nyomozni kezdtem Möller után. Az érdeklődésem tényleg nyomozásnak 
is beillett, hiszen a fentemlített dán írók jelentősebb könyvein, valamint a Hetijei 
József fordításában és Kner Izidor kiadásában megjelent kitűnő hatkötetes 
dán sorozaton kívül a magyarra fordított dán irodalom meglehetősen szegény. 
Möller munkáiból még semmi sem jelent meg magyarul. A német alaposság 
azonban, mint már annyiszor, most is segített; apránként meg tudtam művei
nek német fordításait szerezni (németül minden nemzet irodalma hozzáférhető, 
egészen a harmadrangú írókig) s lassanként kibontakozott előttem egy tehet
séges írói egyéniség és egy érdekes élet körvonala.

Élete
Poul Mártin Möller Uldumban született (Veile) 1791 március 21-én. Teoló

giát végzett, de korán megnyilatkozott az irodalom iránti szeretete is; rengeteget 
olvasott és maga is irogatni kezdett. A vérbeli romanticizmus jegyében fogan- 
tatott írásain keresztül csakhamar szeretetébe fogadta a dán közvélemény. Az 
élet minden megnyilatkozása érdekelte, utazni szeretett volna; keleti nosztalgiák 
bágyasztották el a lelkét. A véletlen, a nagy mágus sietett a segítségére: egy 
Kínába induló hajó hajólelkészt keresett s Möller kapva kapott az ajánlaton. 
Nem riasztotta vissza semmiféle veszély és fáradalom; a titokzatos, távoli ország 
új csodákat Ígért. Három évet töltött hazájától távol; idegen országok és népek 
nyíltak meg előtte s új világ tárult ki szeme előtt. Visszatérése után sem lelki
pásztorkodással foglalkozott, hiszen nagy műveltsége és világlátottsága maga
sabb pozíciókra érdemesítette. 1822-ben a kopenhágai teológiai főiskola ad
junktusa lett, 1826-ban pedig a krisztiániai egyetem hívta meg lektornak a 
filozófiai tanszékére. Itt 1828-ban már egyetemi katedrát kapott. Maradása azon
ban itt sem volt sokáig, haza kívánkozott s 1831-ben már a kopenhágai egye
tem filozófiai katedráján találjuk. Élete, külső megnyilvánulásaiban, ezzel vég
leg csendes mederbe tért; az egyetemi oktatás, meg a tudományos és a szép
irodalmi működés töltötték ki az idejét. Munkás életéből Kopenhágában. 1838 
március 13-án szólította el a halál.

író i működése
Möller versekkel kezdte irodalmi tevékenységét; a Kína felé tartó hajó 

fedélzetén írott Glaede over Danmark (öröm Dánia felett) című hatalmas haza
fias ódája csakhamar meghozta neki az elismerést. Utána mind sűrűbben jelentek
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meg versei, amelyekben a nagy romantikushoz méltón a pillanatnyi hangulatok 
eliramló nyomait igyekezett szavakba rögzíteni. Ochlensch)égernek, a dán iroda
lom német származású nagy niegujítójának lett a leghívebb és legtehetségesebb 
követője. írói kiválóságára jellemző, hogy míg a többi korabeli dán költőt 
Oehlenschláger fiainak: Möllert öccsének tekintette a dán kritika. Möller szer
vesen kapcsolódott bele a dán költészet új korszakába, a romanticizmusba. 
Elsősorban is mély hazafiság, az északhoz való bensőséges ragaszkodás, jóhang
zás, erő és szinesség jellemzik verseit. Formái változatosak és szépek, nyelve 
kifejező, képekben gazdag, néhol egy kicsit nyers is s gyakran használ tájszava
kat. Német fordítói ezért panaszkodtak is rá éppen eleget! Fantáziája színes, érzései 
mélyek; minden sorát lobogó lelkesedés füti. Nagy hatással volt rá a másik 
kiváló korabeli dán költő, Grundtvig is; az »Égi levelek -ben kitünően utá
nozza Grundlvig sajátságos modorát. Egyébként amennyire hazafias is a lírája, 
a forradalmiságtól messzi áll: minden szabadelvűsége mellett szinte nyomtala
nul halad el mellette az 1830-iki júliusi forradalom. Ekkor született .1 művesz 
a rebellisek között című költeménye az uralkodó iránt való hűségei hirdeti és 

♦ az esztéta magaslatáról meglehetős közönnyel nézi a külvilág eseményeit, a dán 
társadalom forrongásait pedig egyenesen határtalan megvetéssel nézi. A forra
dalom nála a sánta szerkesztő , Byron figurájában testesül meg s azzal együtt 
bukik is meg nála

Verseivel prózai Írásai is felveszik a versenyt. Kritikusai az En clansk 
students eventyr (Egy dán diák kalandjai) című elbeszélését tartják legjobb 
prózai alkotásának. Ez még ma is népszerű s még ma is nagy élvezettel és 
érdeklődéssel olvassák hazájában. Prózáját általában természetes frissesség és 
humoros életszemlélet jellemzi. Nagy hatást ért el északi tárgyú elbeszélésével, 
az Eyviiul Skaldaspiller-rel is. Kínai úti emlékeit megörökítő könyvében, az 
Opteynelser pua en reise: til China-ban. a lírikus és az elbeszélő egyaránt meg
nyilatkozik: reális megfigyelések és leírások után forró lírai vallomásokat és 
sejtelmes hangulatokat kapunk.

Mint a filozófia egyetemi professzora, irodaimilag is művelte szaktudomá
nyát. Idevágó értekezéseit, amelyeket az Efterladte Skrifter című kötelében 
gyűjtött össze, egyéni szisztematika és éles pszichológiai meglátások jellemzik. 
Möllernek, a filozófusnak nagy segítsége volt Möller, az író; értekezéseiben nyomát 
sem találjuk a legtöbb filozófiai írást annyira jellemző száraz pedantériának.

Nem szabad megemlíttetlenül hagynunk azt sem, hogy az Odüsszeia első hat 
érekének első dán fordítása méghozzá remekbe készült és még ma is
használt fordítása szintén tőle való.

Möller helye a dán irodalomban
Möller igen előkelő helyet foglal el az Oehlenschláger és Grundtvig körül 

kikristályosodott dán roman ticizmusban. Jóllehet már száz éve halott, még 
mindig az élő irók közé tartozik s még ma is igen nagy az olvasóközönsége. Lírai 
övi jének szebb darabjait minden dán antológiában és minden dán iskolai olvasó
könyvben megtalálhatjuk. Eljutott a nép legalsóbb rétegeibe is s a dán pa
rasztságnak ma is egyik kedvenc költője. Életrajzát F. C. Olsen írta meg, .írói 
jelentőségét s a dán irodalomban elfoglalt helyét V. Andersen méltatta a Pont 
Möller haris Liv og Skrifter ' c. munkájában. Munkáit szemelvényesen Hausen 
adta ki legutóbb Poesi og Prosa címmel; a mostani jubileumi évben pedig 
összegyűjtött munkái is meglátják majd a napvilágok

Galambos Gruber Ferenc
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A tudás Iája
Bevallom, az ölest ámen tűm — ezerféle sürgető munkám közepette nem 

tartozik mindennapos olvasmányaim közé. De ugyanilyen őszintén azt is meg 
kell mondanom: mégis valahányszor valamely konkrét oknál lógva bele kell lapoz 
nőm, mindannyiszor nagy okulásomra szolgál ez a tisztes könyv, amelynél lelep- 
lezőbb írás az emberiség igazi múltjáról soha még nem látott napvilágot.

Most például szükségem volt a tudás-fájának« eredeti fogalmazására, termé
szetesen felütöttem Mózes első könyvét, ahol a következő veszedelmes mondáira 
bukkantam:

lH- tudja az Isten, hogy nedűméig napon ejéiuietek árrá! a fáról, meg
nyílnak a fi szemeltek, és olyanok lesztek, mint az Istenek, jónak és gonosznak 
tudói. • .

Amely mondat önmagában is a legbeszédesebb példája ama tudás-fájának: 
hiszen kiderül belőle, hogy a monoteizmus állítólagos aranykönyve, az Öles fá
mén tűm, minden lelkűsmeretfurd'alás nélkül többesszámban szól az istenekről 
S nehogy félreértés essék a dologban, még ugyanez a rész meg is ismétli ezt a 
veszedelmes tant, még világosabban:

— Mondd az Ur Isten: Imé az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy* 
jót és gonoszt tudván . ..

Imé. a politeizmus (az Elóliim-xállás) legbeszédesebb dokumentuma az egy- 
islen-liil (a jahvéizmus) alapokmányában! Lehetetlen ezt a dolgot félremagya
rázni az Úristen Mózesnél egészen határozottan úgy beszél a többi istenről, 
mint a saját kollégáiról ( in i közülünk egy«';: Mózes első könyve, nyíltan a lobb
is len-hiten épül fel.

Ha már most a modern ember bibliáját, a lexikont ütjük fel, a Iiémi-bim 
ezt a magyarázatot találjuk:

— Elő him (héb. a. m. istenek, egyes sz, Elóah). A biblia az Egy is tent ren
desen a többes szánni alakkal jelöli meg, mintegy kifejezvén, hogy Istenben minden 
erő egyesül. Az Elóhim állítmánya és jelzője a bibliában mindig egyesszámú,. 
Bálványokat is jelent és ilyenkor az állítmánya, vagyis jelzője többesszámú.

Ahány mondat, annyi tévedés, vagy elhallgatás. Mindenekelőtt nem mondja 
meg ez a lexikoncikk. hogy az egyesszámú Előáll csupán egészen késői időkben, 
mesterségesen készült nyelvtani elvonás eredménye: eredetileg csak többesszám
ban ismerték az istenek« fogalmát a zsidók. Téves az a belemagyárázás is. 
hogy az Elóhim-forma azt akarja kifejezni, hogy Istenben minden erő egye
sül . Hamis az az állítása, hogy »az Elóhim állítmánya és jelzője a .bibliában 
mindig egyesszánni«, elegendő a fenti két idézetből a tudói« és a közülünk« 
szavakra hivatkoznunk. Végül helytelen a lexikon-cikknek az a beállítása, hogy 
az Elóhim állítmánya, vagyis jelzője akkor többesszámú, amikor bálványokat 
jelent, mert hiszen akkor az Úristen önmagát is bálványnak minősítené, amikor 
»közülünk egy«-ről szól!

Iskolapéldának idéztem ezt az esetet annak megvilágítására, hogy egyetlen, 
rövid pársoros lexikoncikk keretében is mennyi téves információt lehet az olva
sók százezreinek leikéire beleplántálni, még olyan alapvető kérdésekben is, aminő 
az egész európai kid túrát jelentő monoteizmus kérdése. A lexikon csakugyan a 

tudói fája«, rajta jó és gonosz gyümölcsökkel: a szerkesztés dolga, hogy csupán 
egyfajta gyümölcs kerüljön az olvasó kezébe, az igazság gyümölcse. Mennyivel 
igazabb lelt volna pl. a mondott lexikoncikk, ha őszintén és előítéletektől men
tesen megmondotta volna, hogy igenis, a zsidók — mint minden arábiai sémi 
nép eredetileg bálványimádók, többistenhívők voltak s az Elóhim-kifejezé.s 
ennek az ősi kornak az emlékét őrzi még a mózesi hagyományokon keresztül is...

Pedig, hogy a lexikon pontos és meghízható volta mennyire fontos a mo-
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dt ni kullurember számára, azl voltaképpen kár is bizonyítgatnunk. .Mégis tel kell 
említenünk egy klasszikus példát,* amikor a mai szellemi élet egyik vezető elméje 
nyíltan bevallja, hogy tudást, mi több, ihletet is a lexikonból merít.

Anatole France-ról meséli el Paul Gsell, hogy egy ízben egy kritikus kereste 
lel a Thais nagy íróját: intervjut akart vele csinálni, amelynek keretében képet 
akart nyújtani France szellemi íejlődésúljáról, munkatechnikájáról.

Az ön forrásairól szeretnék egye tolást megtudni mondta a kritikus. - 
Számos művében, különösen Epikur kertjében, ön komoly természettudományos 
ismereteket árul el. Igv például nagyon járatos a csillagászatban. Megmondaná 
nekem, hogy milyen könyvekből tanulta meg?

Hogyne mondanám meg, — felelte France csintalan mosollyal az ajkai 
körül —, hiszem olyan egyszerű a dolog. Camille Fiam marion egyik könyvét 
néztem meg. Azl hiszem ez a címe: Csillagászat kis gyermekek számára«. Nem 
is. tévedtem Ez a pontos címe: Népszerű csillagászat«.

A kritikusnak majd leesett az álla erre az őszinte vallomásra, de arra meg 
pláne majd elhull benne a vér. amikor France elképpeszlő hidegvérrel így foly
tatta önleleplezését:

Legalaposabb tudásomat pedig a Larousse-lexikonból szoktam meríteni. 
Igenis, kedves uram, a Larousse rendkívül hasznos könyv!

Ez a tanulságos beszélgetés több. mint harminc évvel ezelőtt, a régi jó béke
világban folyt le. amikor egy évtized alatt sem történt 'annyi világrengető ese
mény, mint amennyi manapság egyetlen nap alatt rázkódtatja meg az emberiséget. 
A régi jó polihisztor-idők, amikor egyetlen ember — egy Bayle, vagy egy Apáczai 
Cseri János írt meg egy-egy lexikont, végérvényesen elmúllak. Egy-egy Eló- 
him-cikken ma a munkatársak egész légiójának kell együtt dolgoznia: a teoló
guson kívül az etnográfusnak, a külturtörténésznek, a nyelvésznek, az orientalis
tának. az arab-zsidó ellentétek ismerőjének, a geográfusnak- a régésznek, a műtörté
nésznek, az összebasonlíló-valláslörténésznek, s ha már mindezek együvé hord
ták a maguk speciális anyaghalmazát, akkor születhietik meg egy arravaló szer
kesztő munkájából az a három-négv sor, amely immár pregnánsul, félreérthet- 
lenül mondja meg a mai kulturember számára, mi is az az Elóhim« . . .

Ez a mai lexikon-munka induktiv szerepe. De mint minden szellemi mun
kásságnak. a lexikon-munkának van egy újra-szétosztó, tehát deduktív szerepe is. 
s ez világítja meg igazában a jó lexikon kultura-alakító szerepét* A modern em
ber lelkének formálója, a tudás fájának« mai kertésze 156(1 óta, amikor Velen
cében először árusítottak egy gazdáért (vagyis 8 fillérért) ú. n. Notizie sevitte-két, 
azaz hír-lapokat, feltétlenül az újságíró. Márpedig valljuk meg őszintén, az újság
író meg sem tudna a lexikon nélkül mozdulni. A nemrég, élete virágjában 
elhunyt Feleky Gézát a pesti újságírók társadalma általában mint a polihiszlor- 
ság őstipusál emlegette. Nos. néhai kitűnő kollégám emlékével szemben bizonyára 
nem jelent kegyeletsértést, ha elmondom, hogy cikkei diktálása közben néha 8 10
lexikonkötet is hevert körülötte felütve. Csak lelkiismeretességére vall, hogy nagy
tudású cikkeihez az adatokat nem a kisujjából, hanem a lények tárházából, a 
lexikonból vette. Sőt, miként ezt ő maga mondotta cl nekem egy ízben, nem 
egyszer még az ihletet is onnan merítette: amikor felmerült a napnak valamely 
eseménye, egyszerűen elővette a kérdéses címszót, aztán az abban foglalt utalások 
Ionalán mind tovább és tovább merítette el az agyát a kérdés mélyébe, egyik 
teremtő ötlet a másikat követte e kutatómunka soráip s végül megszületett a cikk, 
amely teli voü a száraz lexikoni adatokból megszületett ragyogó ötletekkel, 
messzire tekintő következtetésekkel.

Nincs a mai életnek olyan munkaterülete, amely csak némiképp is nélkülöz
hetné az np-ío-rfű/e-lexikont. A mérnök, a vegyész, a tanár, az orvos, a bankár, 
az író. a politikus, a kereskedő, a nő, szóval mindenfajta foglalkozású ember
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az. élei legelemibb jelenségeitől a l irsadalom legzavarosabb eseményéig kötve 
van a lexikonhoz. Az egykori elvont Elóliim«-kérdés ma fajok harcává súlyo
sodon el. a világnézeti jelszavakat ma dinamittal töltik s az én és a te kenyered 
függ attól, hogy mit és hogyan tudunk a dolgokról . . .

A lexikon ma kenyeret és életet jelent, mert éppúgy informálódva kell 
lenned gyermeked angolkórjának« ellenszeréről, a vitaminról, mint hivatali utó- 
ttod1 jelszavas világnézetéről. Ha holnap megszólal e világ valamely diktátora, 
pontosan ludnoo leéli, honnan jött, mit akar, mert holnaputánra úgy lehet 

a mindennapi kenyered1 forog kockán tudatlanságod miatt. Ha ma Mexikó
ban lelőnek egv köztársasági elnököt, akkor attól holnapra megdrágul a benzin, 
s holnaputánra felmegy a búza 'áru s gyerekednek már csak kisebb falatot adhatsz 
reggelire.

A lexikon ma nemcsak a tudás, hanem az élet fája is .. .
S hogy mindezt szóba kerítettem, annak az az oka, hogy egy új magyar lexi

kon fekszik előttem: az Uj Idők Lexikona. Kiindulópontja egyszerű üzleli elgon
dolás volt. Az Uj Idők folyóirat elérkezett negyvenesztendős évfordulójához s ezt 
a folyóirat kiadója azzal akarta megünnepelni, hogy előfizetőinek ingyen-lexi
konnal kedveskedik. Az ember ilyenkor önkéntelenül is a régi magj ar közmon
dásra gondol: olcsó húsnak híg a leve, — ez az ingyen-lexikon is bizonyára csak 
amolyan kompiláció, szemkiszúró vásári cégér lesz!

Nos, ezt a balhiedelmet már eleve megcáfolja az a kitűnő tanulmánysonozat, 
amelyben (Egy nagylexikon műhelyéből■ 12 cikk a mai lexikonírásról) a szer
kesztőség tizenkét kiváló tagja mondja el — mindegyik a maga tudományága 
szemszögéből —- minő célzattal és technikával dolgoznak munkatársaikkal együtt 
ezen a lexikonon A mai magyar tudományosság legkvalitásosabb nevei (többek 
között Császár Elemér, Bállá Antal, Peirouics Elek, Egyed István, • Kovács 
Alajos, Verebely Tibor, Sgardelli Cézár, Soós Lajos) már önmagukban is kezes
ségei jelentenek arra, hogy kollektív munkájuk a mai magyar tudományos
ság élvonalát képviseli.

A lexikon húsz kötetre van tervezve; ebből két év alatt eddig nyolc kötet 
jelent meg. Igen fontos szempont ez a gyorsaság egy mai lexikonnál, amikor 
kurta huszonnégy órák alatt világrészek alakulnak át, kultúrák semmisülnek meg 
s ami tegnap még igaz volt, ma már őslegendának fest Ezt a megjelent nyolc 
kötetei a kiadó kél vastag, díszes kiállítású borkőiéibe foglalta egybe (A—Börcs 
és Bőrcsipke—Eöitevényi címszókig), úgyhogy az egész mű előreláthatólag öt 
vaskos, egyenként körülbelül 1000 oldalas kötetre terjed majd. Vagyis középút 
a nagy Konversationslexikon és a kis kézi-lexikon közölt. Ez a terjedelem 
persze megszabja a lexikon tartalmát is. A szerkesztőség kivetett a címszavak 
közül minden holt« anyagot, amelyet a nagylexikonok évtizedeken keresztül 
szoktak magukkal cipelni. Viszont különös figyelemmel kísér minden mai«, min
den aktuális« témát, tehát elsősorban minden olyan kérdést, amely a világháború
val és annak következményeivel- kapcsolatos (utódállamok, helységnévtár, új sta
tisztikák, új államalakulatok, politikai rendszerek, fegyverek, békekötések, stl>. 
Aztán a természettudományok és a kémia terén elért legfrissebb eredményeket, 
a biológiai kutatásokat, a földkutatás és a közlekedésügy csodás sikereit. A sport, 
a jog- és orvostudomány gyakorlati hasznú fogalmai, a gazdaságtudományok, a 
háztartás, szóval minden, ami a ma emberét érdekelheti, helyet kapott a lexi
konban, amelyet aztán kitűnő rajzok és fényképes reprodukciók, valamint első
rangú térképek elevenítenek meg.

Ha meggondoljuk, hogy ez a lexikon 100.000 példányban kerül a magyar 
közönséghez, akkor foghatjuk csak fel, minő döntő szerepe lesz ennek a munká
latnak nemzedékünk lelkivilágának kialakítása terén. Valóságos népegyelem« lesz 
ez az öt kötet... '(s. g.)
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Egy magyar kiadó uj ösvényeket tör. . .
A magyar kiadónak — minden más nemzetbeli kartársánál sorsszerűbb 

kötelessége, hogy széles ablakot tárjon a haladó élet felé, szóhoz juttasson új 
eszményeket, új hangokat, belehallgatózzék a kor szívébe és érzékeny rengés- 
jelző módjára vetítse fel a nemzeti élet színére a mélységekben vibráló törek
véseket és vágyakat.

Ilyen értelemben vett, becsületesen nemzeti elhivatottság dokumentumát nyújtja 
az a kiadói jegyzék, amelyben Cserépfalvi Imre számol be tízesztendős mun
kájáról.

Cserépfalvi eleven valóságérzékkel tartja kezét a magyar nép ütőerén s 
nyomban felismeri azokat a parancsokat, amelyek a magyar kiadóra, mint a 
szellemi élet sáfárjára hárulnak. Ez a kiadói katalógus több, mint üzleti nyom
tatvány.. egy darab kortörténet az, vagy még inkább útmutató a magyarság 
jövendője felé. Mert lehetetlen nem méltányolnunk azt a magasabb látókört, 
amellyel Cserépfalvi megindította az új magyar szociográfia műfaját, amellyel 
egyedül, s tán az egész világon elsőnek, teremtett meg egy önálló irodalmi mű
fajt: a művészi magaslatra emelt társadalomtudományt. Ezirányú könyvei íSzabó 
Zoltán: A tardi helyzet, Kovács Imre: A néma forradalom, Kálmán Kata: 
Tiborc) hatalmas barázdát vertek a magyar ugarba és történelmi szerepük ma 
már kétségtelen

De más tereken is példaadó és útnyiló munkát végez ez a kiadó hőként 
olyan tájak felé. amelyeket egyébként el szokott a magyar könyvkiadás hanya
golni Emlékezetes marad például az a ragyogó könyve, amelyben a nagyriport 
valóságos antológiáját adta, s ezzel megmutatta, hogy az újságíró ma már több. 
mint újdondász és hírszerző: a ma hírlapírója a világ lelkiismerete!

A változott történetszemlélettel is számot vetett Cserépfalvi, amikor kiadta 
Málnási Ödön újmeglátású, őszinte« magyar történetét, amelynek lehettek hibái, 
de tisztes szándékai és a benne felhalmozott új megismerések tömege felől pil
lanatig sem lehetett semmi kétség Ide tartozik Supka Géza -18-as könyve is. 
amely merőben új megvilágításba helyezi a magyar újkor legjelentősebb moz
zanatát s ezzel századokra — előre és hátra belevilágít a magyar végzetbe. 
A történelem egyéb területein is bátor kezdeményezésekkel jelentkezik ez a kiadó. 
Ráifii—Végh István ragyogó művelődéstörténeti munkái Kemmerich vagy Cabanés 
érdekes vadászterületét ültetik át szerencsés kézzel és amazokénál még fokozot
tabb anyagismerettel a magyarba. A Cserépfalvi-kiadó vallástörténeti munkái 
pedig egy nálunk teljesen elhanyagolt tudomány világát plántálják el a magyar 
köztudatba.

Szóljunk-e a kiadónak a magyar gazdasági válság mélyeit feltáró kiadvá
nyairól (Mafolcsy. Uj élet a magyar földön ? Szóljunk^e orvostudományi .köny
veiről, amelyek az élet és a halál legjmminensebb kérdéseit a fogamzás prob
lémáját és a tömegjárványú szívbajt viszik a laikus elébe? Emeljük ki a 
jegyzékből pompás magyar szépirodalmi kiadványait, amelyekkel egy sor új. 
ismeretlen, vagy méltatlanul elhanyagolt magyar bellelristát fedezett fel korunk 
számára!? S van-e még magyar kiadó, akiben meg lett volna napjainkban, az az 
erkölcsi és anyagi) bátorság, hogy a holtnak mondott magyar líra mellé kiáll 
s kiadói nevének teljes súlyával inter a mai napokban verses könyveket kihozni, 
olyanokat, amehek feltétlenül helyei kívánnak majd eljövendő magyar irodalom- 
történetekben! ?

S hogy ez a kiadói körkép kiteljesüljön, nem hallgathatjuk el kitűnő ifjúsági 
kiadványait sem, amelyekben humort, művészetei, tudást, az ifjúsági irodalom
ban egészen új hangot hordott együvé, hogy a jövendő magyar nemzedéket is
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*egé íz emberekké, ludalos állampolgárokká és nem utolsó sorban idealis
tákká nevelje. Ezen a (éren valósággal felszabadulást jelent majd az a magyar 
történelem, amelyet Tcrsánszky J. Jenő ír most Pekúry abszolút művészetit 
illusztrációihoz. Ezeknek szárnyán kerül majd az ezeréves magyar múlt a kül
földre is, meri ezl a könyvet szívesen vásárolják majd a hazánkat meglátogató 
idegenek is

Csak főbb vonalaiban száguldj mik végig ezen a kiadói jegyzéken, tízéves 
erőfeszítés aranyló aratásán, amelyet egy tisztes magvető becsületes üzleti elgon
dolása és nagyvonalú nemzetpolitikai koncepciója bőséggel kiérdemelt.

GÁL KELEMEN DIL: JAKAB ELEK
ÉLET- ÉS JELLEMRAJZA
(különös tekintettel irodalmi munkás

ságának unitárius vonatkozásaira és 
jelentősségére. Minerva-kiadó, Cluj-Ko
lozsvár. 277 oldal 1 fényképpel). A mull 
század utolsó harmadában fellendüli 
magyar historiográfia bármennyire 
furcsán fessen is ez a paradoxon — da
cára a kor liberális, felekezeteken felül 
emelkedő irányzatának, három erősen 
körülhatárolt történelíró-lipust teremtett 
meg. Az egyik főként a katolikus pa
pok és főpapok köréből került ki (Hor
váth Mihály, Rónay, Ipolyi, Rómer, 
Czobor, Rubies, stb.), a másodikat a 
protestánsok szolgáltatták (Szilágyi. 
Varga Ottó, Zsilinszky, stb.). a harma
dikba pedig a zsidó vallású és kike
resztelkedett zsidó historikusok soro
lódnak (Fraknói, Ballagó Angyal, Mar- 
czali, Acsády, Lánczy, Schwarcz, Vám- 
bérv, Wertheimer, Mangold, Gelléri. 
stb.) E csoportokon kívül, szinte tragi
kus magányosságban dolgozott az uni
tárius Jakab Elek, akinek nem sikerült 
.egyetlen tudós-csoportba sem bekerülnie 
s ezért holta napjáig ezer gonddal küz- 
ködve, másodvonalú állásokban ten
gődve munkálkodott a maga sajátos 
kutatási területén: Erdély történetének 
az unitárizmussal szorosan egybefüggő 
problémáin. Sajátságos, hogy ez a val
lás. amely pedig az egyetlen igazán 
magyar hit. s amelynek ezenkívül bá
mulatos nemzetközi jelentősége is van. 
főként angliai és amerikai kapcsolatai 
révén, szellemtörténeti szerepét pedig 
pontosan körülírja az a tény, hogy egy 
erdélyi unitárius fejedelem volt az első 
az egész világon, aki a lelkiismeret sza
badságát törvénnyel dekretálta. — hogy 
.ez az unitárizmus minő kevés megér

tésre lel éppen Magyarországon. Hital
kotó hőse, Dávid Ferenc — ezt éppen 
Jakab Elek klasszikus érvényű munká
lataiból tudjuk — az emberi történe
lem egyik leghatalmasabb, legemberibb 
és legtragikusabb alakja. A felekezel 
kulturhistóriai jelentőssége , s itt me
gint csak Jakab Eleknek Kolozsvár 
történetét tárgyazó, de ennél sokkalta 
egyetemesebb érvényű munkájára kell 
hivatkoznunk — korszakot alkot a 
nemzet történetében, fis Jakab Elek volt 
az is, aki az erdélyi hirlapírás törté
netéi dolgozta fel példaszerűen. Tör
ténetírói tevékenysége a legfontosabb 
pontokon teljesíti ki hazánk múltjának 
szellemi képét, Jakab Elek munkássága 
nélkül múltúnk egész sor végzet kérdé
sére nem tudnánk választ adni. Csak 
hálával fogadhatjuk tehát Gál Kelemen
nek, a tudós erdélyi történésznek mun
kálatát, amellyel plasztikusan dolgozta 
ki ennek a szép és hasznos tudós-élet
nek a körvonalait s ezzel együtt széles 
áttekintést nyújtott úgy az unitárizmus 
kezdeti koráról, mint a 19. századi ma
gyar tudományos üzemről. Ez az élet
rajz a magyar historiográfiának fontos 
adaléka.

t
MARQUAND, JOHN 1\: KÖSZÖNÖM,

MR. MOTO!
(Fordította: Fekete Oszkár dr. Palla - 

dis Félpengős Regények. 153 oldal.) A 
legfrissebb és legizgalóbb világpolitikai 
szenzációnak: a kínai-japán ellentétnek 
érdekfeszítő és izgalmas atmoszférájá
ban játszódik le ez a kitűnő kalandos
regény. A titokzatos Kína rejtélyeibe 
vezeti az olvasót és lebiüncselően mu
tatja meg a nagy politikai játszma né
mely kulisszatitkát és a játszmát vezető 
figurákat.
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LONDONI LEVÉL
Londonba az idén kován köszöntőit be a nyár, — március elején olyan meleg' 

imit, mint máskor júniusban. .Ír emberek kabát nélkül jártak az nccáin, a parkok
ban sokezren heverlek a déli szünetben; kiviritott az asszonyok száz színes 
ruhája és jriss terméssel virultak ki a könyvesboltok kirakatai is.

Magyar sikerről számolhatok be elsősorban: Z i l ah i ]  Lajos »1 jegy verek 
visszanéznek. . .  című regénye, az előkelő Heinemann-cég kiadásában komoly 
sikert aratott, amiben a kitűnő fordításnak is része van. Eddig nem egy magyar 
könyv azért bukott meg, mert fordítója azt hitte, hogy némi nyelvi&tneret már 
elegendő az ilyen munkáihoz; de Laurence W o l f , Zilahy át ültető je, nemcsak 
kitűnő ismerője mindkét nyelvnek, hanem vérbeli író is.

Koraősszel jelenik meg II a r s á n y i Zsolt hatalmas Galilei-regénye, ame
lyet a nagymului Routledge-cég kötött le. Valószínű, hogy még ebben az évben 
kiadásra kerülnek _ .1 s z l á n y  i Károly. Vas z á r  y Gábor. M o l n á r  Ákos és 
más fiatal magyar írók művei. »Magyar divatról« persze korai lenne beszél
nünk; de talán sikerül áttörni azt a közöny-falat, amely eddig, kevés kivétellel, 
minden magyar írót Angliában fogadott.

Az eucharisztikus kongresszussal kapcsolatban az írországi irodalmi körök 
figyelme is Magyarország felé fordult; majdnem valamennyi jelentős katolikus 
lap külön tudósítót küld Budapestre.

*
Kellemes vacsora után John Brophy-val ,  a D a i l y  T e l e g r a p h  igen 

nagytekintélyű regénykritikusával, Magyarország régi jóbarátjával beszélgettünk 
ruislipi házában, fírophy nagy magyartárgyú könyve április közepén jelenik 
meg. A kritikára terelődött a szó és a kitűnő író bizony elszörnyedt. amikor 
elmondtam neki, mennyi a f i z e t e t t  ismertetés a magyar lapokban s milyen 
kevés az igazi, elfogulatlan kritika.

— Nálunk ez tehetetlen — mondta. — Két esztendeje dolgozom a Telegraph- 
nek, liz-tizenöt más lapnak is írtam kritikát, de még soha senkinek sem jutott 
eszébe, hogy a legcsekélyebb mértékben befolyásoljon. Megtörtént, hogy a lap 
fpmnnkatársának könyvéről írtam és — levágtam. Egyetlen kivétel volt köztünk, 
angol kritikusok közt: a nemrégibeen elhunyt Gerald Gou l  d, aki az Observer 
kritikusa volt s ugyanakkor a Göllancz-kiadócég lektora, évi 1500 font fizetéssel. 
De mi többiek összefogtunk s addig nem nyugodtunk, amíg kritikusi működését 
abba nem hagyta. Egészséges irodalmi életet csak az egészséges, klikkektől, poli
tikai szempontoktól, barátságtól független kritika teremthet.

*
.1 magyar írók közül véglegesen Londonban telepedéit le F ö l d e s  Joliin, 

aki nemrégiben tért vissza Indiából. Travancore volt miniszterelnökének ven
dége volt és a színes indiai világ föltárult előtte. A »Fej vagy írás« húsz különböző 
kontinentális ország után rövidesen megjelenik Angliában és Amerikában is; 
új, nagytérjedelmű regényén kívül az írónő indiai cikksorozaton is dolgozik, 
amely új szempontokból mutatja be a még mindig rejtélyes világot. Ö mesélte 
el azt a kis történetet, amely mindennél jobban rávilágít India problémáira.

— - A madrasi kormányban többek között egy, pária-miniszter is van. Ez a 
miniszter egyizben meglátogatta a madrasi parlament egyik angol tagját, aki 
éppen reggelinél ült. Később dolgozószobájában foglaltak helyet s az angol úr 
természetesen megkínálta látogatójóit egy csésze kávéval. .1 pária-miniszter föl
emelte a csészét, aztán ismét letelte és csöndesen mondta: »Hatvanhárom esz
tendős vagyok, de most történik meg élelemben először, hogy saját házamon 
kívül egyetlen csepp italt, egyetlen falat ételt kínál valaki...«
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A másik história eppilyen jellemző. Előkelő hindu nőről mesélték iríyy- 
■ kedve nagy társaságban, hogy milyen remek inasa van, aki még a mosást és 
. vasalási is elvégzi.

-- »És szerencsémre még saját kasztombeli is«, tette hozzá a hölgy.
— Miérté — kérdezte Földes Jolán ártatlanul —, miért fontos, hogy az 

inas is abba a kasztba tartozzék, ahová úrnője‘?
1 hindu hölgy enyhe csodálkozással nézett rá.

Hát mégis — mondta kissé zavartan — a testi fehérneműm... nem sze
detném, ha más kasztbeli érintené...

Ez India!
*

Most már teljes erővel megindult a tavaszi könyvkiadó-munka. Kiemelkedő 
. sikerek:

Cedric E e l f r a g e :  P r o m i s e d  Land ,  — szörnyű vádirat Hollywood és 
a filmgyárak kíméletlen kizsákmányoló urai ellen. Ez a könyv mondja el első 

Azben az igazságot a hírhedt Fatty Arbuckle-esettel kapcsolatban.
Howard S p r i n g :  O A b s a l o m !  —, apa és fia mélyen drámai regénye. A 

szerző az E v e n i n g  S t a n d a r d  irodalmi kritikusa.
Richard A l d i n g t o n :  S e v e n  a g a i n s t  R e e v e s  — a »Minden ember 

.ellenség-, és »W o m e n  Mu s t  IF o r k« hires szerzőjének könnyebbhangulatú, 
inkább szatirikus regénye.

Crisfopher M ór le y  »T h e  T r o j a n  Horse«,  című könyve, amely Troilus 
.és Cressida halhatatlan szerelmi történetének újszerű feldolgozása. Félig sza
dira, félig költészet. Van benne néger masszőr, jazz, rádió, — de ugyanakkor 
Cassandra alakja például teljesen ókori, tragikus és komor. A rendkívüli re
génynek hat kiadása fogyott el két hét alatt.

Hervey Allen, az »A n t h o n y  A d v e r s e « világsikerű szerzőjének áj műve, 
az »A c t i o n  at  A q ui  la« jóval rövidebb, mint a gigászi, első best-seller. Az 
amerikai polgárháború egyik jelentéktelen kis összecsapását dolgozza fel az 

.író mélyen emberi fejezetekben.

Egyre többen költöznek Londonba kontinentális írók, akik itt korlátlan 
.munkalehetőséget és teljes nyugalmat találnak. Itt él már jóideje Paul F r i
se  h a u  er, aki Savojai Jenőről és Beaumarchais-rói írt könyveket. Uj műve, 

atz »E n g l a n d s  Y e a r s  o f  D angen'. Anglia történetét foglalja össze a na
póleoni éra alatt, teljesen új módszerrel. A könyv naplók, diplomáciai jelen
tések, beszédek és magánbeszélgetések antológiája, amelyeket az író/ jegyzetei 
kötnek össze■ Az újszerű módszer olyan sikert aratott, hogy Frischauer már 
két másik könyv megírására kapott megbízást.

Londonban van Robert N e u m a n n  is, akinek »A W o m a n  S c r e a m e d  
.címen jelent meg regénye — még pedig magyartárgyú. Valamennyi magyar tör
ténelmi figura közül Neumann éppen •— Rózsa Sóindort választotta ki. Köny
véről nem lehet elfogulatlanul írni, mert csak düh és fáijdalom ébred a kritikus
ban: Kossuth alakja mellett Rózsa Sándort állítja be, mint hőst, akinek buká
sáról is Kossuth tehet. A történelemnek édeskevés köze van ehhez a zagyva, 
melodramatikus íráshoz, amely csak árthat a magyarságnak. Holott Neumann 
egyébként jótollú író, akinek »Struensee«-je komoly sikert aratott.

Angliában telepedett meg Alma Stephanie W i t t l i n  is, Frischauer elvált 
felesége, akinek Izabella-könyve magyarul is megjelent. Most rendezi sajtó alá 
Abdul Hamidról írt nagy munkáját s utolsó simításokat végez egy nagy német- 

Járgyú regényen.
Tábori Pál dr.
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H A Z A I
II D Ó

A in u z e u m i k ö n ij v t ár v é s  z- 
k i á l t á s a .  Az Országos Széchenyi 
Könyvtár évi jelentése van előttünk.
Összesen 51 folyóméter áll már Csák

it hirlaptár rendelkezésére, ez pedig
1938 szeptemberéig meg fog telni. . .« 
»A Nyomtatvány tár a könyveket még
1939 júliusáig tudja elhelyezni, a soro
zatok számára fenntartott hely azon
ban előreláthatólag 1938 nyarán fog el
fogyni..« »Csak úgy tudunk addig is he
lyet szorítani, hogy egyre szükebbre 
vonjuk a gyűjtőkörünket s . . .  a ke
vésbé használt irodalmat elcsomagol
juk és egyéb lehetőség hijján a pincé
ben helyezzük e l . . .« íme, itt tart a 
magyar nemzet szellemi kincsesháza! 
Nagyon enyhe szóval élünk, ha azt 
mondjuk, hogy ez nyílt katasztrófa. 
Nem akarunk most rekriminá'ni, hogy 
az államháztartásnak 18 év óta mi min
den célra jutott pénze, csak arra nem. 
hogy reprezentatív közgyűjteményei szá
mára, amelyek elvégre is felszámolha
tatlan kincset jelentenek az ország mér
legében. megfelelő otthonokat teremt
sünk. Ismételjük: nem rekriminálni aka
runk. Ellenben a legsürgősebb törvény
hozási intézkedési várjuk arra nézve, 
hogy a Nemzeti Muzeum Könyvtóira 
végre a céljainak megfelelő épülethez 
jusson. Addig pedig rögtöni intézkedés
sel tessék a legsürgetőbb helyhiányon 
segíteni. Senki azért felelősséget nem 
vállalhat a nemzet lelkiismerete előtt, 
ha szellemi életünk tanúbizonyságai — 
a könyvek — s a kortörténet dokumen
tumai — az újságok — poshadó pin
cékbe kerülnek s visszahozhatlanul el
pusztulnak. A kultuszminiszternek, aki 
maga is könyvtárból került, a politika 
élvonalára, meg kell ezt a vészkiáltást 
értenie; s mint történésznek éreznie kell 
a felelősséget azért, ha itt semmibe
pusztul a kor krónikája, a hírlap ...*

A m ú z e u m i  k ö n y v i  ólt j e l e n 
t é s é  n e k van egy furcsa része, amelyet 

bevalljuk — nem egészen értünk.

S K Ü L F Ö L D I

S Í TÁS OK
vagy inkább nem akarunk egészen meg
érteni. Ez a rész így ' hangzik: »Fáj
dalmas veszteség, hogy a készülő hitbi
zományi reformra való tekintettel a gróf 
Széchenyi-család visszavonta letétjét, 
gróf Széchenyi István könyvtárát, amely 
1920-ban az akkor a megszállás és el
csatol ás veszélyének kitett Czenkről ho
zatott Budapestre és helyeztetett letétin 
az Országos Széchenyi-könyvtárban. 
1937 júliusában hiánytalanul vissza
szállítottuk Czenkre.« Már a tény magá
ban, hogy a Széclicnyi-család a róluk 
elnevezett könyvtárból elvisz értékeket, 
megütközést kelt. Még furcsábban fest a 
dolog, hogy arra jó volt ez a könyvtár, 
hogy otthont nyújtson a nagy Széchenyi 
könyveinek, amikor azok veszedelemben 
forogtak. De végképp szomorúvá teszi 
az esetet az indokolás, amellyel most vi
szik el: »a készülő hit bizományi re
formra való tekintettel/«, Mi ez? Nem 
merünk ennek a mondatnak legbensőbb 
értelmére gondolni. A Széchenyi-eszmék> 
állítólagos megvalósulásának korában .. .

M ás s z e m p o n t  b ó I is érdekes 
f elvilágosít ásókat kapunk ebből az évi je
lentésből. Azt mondja: »A könyvterme
lés nemzetközi statisztikája évente kö
rülbelül 2500 magyar könyv megjelené
séről számol be, t. i. annyiról, amennyit 
a Magyar Könyvkiadók és Könyvkeres
kedők Egyesülete mint forgalomba ke
rült könyvet bejelent. A valóságban ez 
a szám sokkal nagyobb.« Márpedig a 
múzeumi könyvtárnak, ahová tudvalevő
leg a köteles példányok befutnak, iga
zán tudnia kell ezt a dolgot. Hát akkor 
mire jó a C o r v i na ? Minden szellemi 
tartalomból kivetkőzlették s nyers sta
tisztikai és hirdető szervvé csökkentet
ték. S ha most még az is kiderül, hogy 
még ebben a vonatkozásban is megbíz
hatatlan?! Mire való akkor az egész 
játék? . . . íU

A z t  az é r d e k e s  h í r t  is megtud
juk ebből a jelentésből. hogy a folyó
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iratok száma Magyarországon erősen 
apadóban van. 1935-ben még 1579, 
1936-ban 1238, de 1937-ben már csak 
1059 folyóirat jeleni meg. Három év 
alatt 30 '̂o-os csökkenés!

K i r k co nn e 11 wimvpegi egyetemi 
professzor ér ékes magyar-propagandá
jával tavaly bőven foglalkozott a L i
t e r a t u r  a (410—713. o.). Most meg
kaptuk a kitűnő költő-tanár néhány 
versfordítását, amelyekben a magyar 
ix rs eredeti melfíumában közvetíti az 
angol nyelvterülethez a magyar költő
ket■ Baráti—Szabó Dávid. Uffa vy Krisz
tina, Csokonai Vitéz Mihá'y, Berzsenyi, 
Kisfaludy Károly, Vörösmarty szerepel 
a fordítások között. Mutatóba közöljük 
itt a Bánkban ismert bordalának ref
rénjét (•»Gondold meg és igyál..'.«)

.Inst drink, my comrade, drink, 1 say!
The Eui\h itself must pass away —
Must l.ke a bubble effervesce
And burst to empty nothingness!

I) r. B o r y I s t v á n, parlamenti 
könyvtáros, a Lafontaine-Társaság már
ciusi ülésén a következő előadást tar
totta:

S u p k a  Géza tag társunk »1848« 
címen könyvet irt a szabadságharc po
litikai történetének az év tavaszától 
őszéig terjedő - - első feléről. A terjedel
mes munkát egyéni szempontjai és meg
látásai szinte egyedülállóivá teszik a 
téma könyvtárra menő irodalmában, no
ha a szerző az eseményeket nem he
lyezi a mindenóiron való »történelmi át
értékelés«, vagy a most divatos »őszinte 
történet« síkjába és mi sem áll tőle tá
volabb, mint hogy a szakmunkák szá
méit szaporítsa. Módszere más: a nagy 
idők vezető személyeinek mikroszkopi
kus elemzésén keresztül — amely ki
terjed a szereplők testi, lelki adottsá
géira épp úgy, mint származására vagy 
életkorára — keresi az események ma
gyarázó nyitját. Hogy megtalálja-e, arra 
csak a könyv részletes taglalaijával le
hetne felelni, ami azonban e pillanatban 
kivid esik feladatom körén.

V mii egyik bírálója azt mondja, hogy 
»Supka nem fél a laikus olvasóban 
szétrombolni a kokárdás hangulatot 
pedig a szerzőnek nyílván esze ágában 
sincs azzal rombolni, hogy nem állítja 
mindenóiron piedesztádra a forradalom

eseményeinek politikai alakjait, ö a tu
dós elfogulatlan szemével néz. söl:
nemcsak néz, de lát is. amit pedig lát. 
azt mellék-tekinte'ek nélkül megmondja, 
hiszen napjainkban fokozott szükség 
van arra, hogy mull unkát hibáinkkal 
együtt tegyük mérlegre, ha valóban 
okulni akarunk.

Stílusa mégsem nagy képű. „1 szerző
nek nemcsak alakjai, de ö maya sem 
visel koturnust. Béir legsúlyosabb tény
megállapításait is mint a múlt szá
zad 70-es éveinek földmegoszlása 
előkelőén tartózkodó hangon adja elő.

Jellemzése olykor mesteri: ahogy pl. 
a Batthyány-kabinel tagjainak emberi 
alakját elénk állítja, szinte tapinthatónm 
plasztikus az.

Mindent összevéue: Supka Géza
»184-8 «-a már kitűzött célja miatt is 
megérdemli, hogy visszatérjünk rá és 
egy későbbi időpontban tüzetesen fog-

'  /atkozzunk tagtársunk e művével.
*  -

Hr á ld  a p f e l .1 á n o s n a k. a hírne
ves magyar pedagógusnak összegyűjtött 
irodalmi, filozófiai, művelődéspolitikai. 
pedagógiai, szellemtörténeti és irodalom- 
történeti munkáit adja ki rövidesei, 
egy bizottság, amelynek élén a magyar 
intellektualizmus vezető egyéniségei ál
lanak. A gyűjteményes ködet a Stádium
nál jelenik meg s előfizetési óira 8 
pengő. *

A r o m á n i a i  m a g y a r  i r o d a 
l o m  1936. évi bibliográ,iája jelentősen 
nagyobb számú műről számol be, mint 
a megelőző’ év. 257 magyar mű jelent 
meg 1936-ban (1935-ben 235). A cso
portok szerinti megoszlás azt mutatja, 
hogy-41 jelzett gyarapodás kisebb mér
tékben esik a szépirodalmi, tudományos 
és vallásos művekre, mint a többi, iro- 
dalmilag kevésbé jelentős csoportra. A 
szépirodalom 70 művel szerepel a ta
valyi 69 művel szemben, bár ez évben 
teljesen hiányoznak a »Brassói Lapok 
által kiadott »Ajándékregénytér« kötetei 
A tudományos művek csoportja 6 művel 
gyarapodott, ami a »Hasznos Könyvtár
szépen folyó sorozatának köszönhető. A 
tankönyvek száma is megnövekedett 
hattal, aminek az a magyarázata, hogy 
1935-ben lejárt az 5 évi határidő, 
amelyre a tankönyvek engedélyezése
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szólóit. Az erdélyi magyar szerzőknek 
Magyarországon 12 könyve jeleni meg 
a tavalyi 7 művel szemben. A fordított 
munkák száma 20. melyek közül 2 ver
ses mű. 4 széppróza, 6 színdarab. 2 
tudományos, 2 vallásos mű és 2 tör
vényfordítás. Román nyelvből magyarra 
fordított művek száma 11 Ezek közül 
a legjelentősebb a Román Drámaírók 
Könyvtárának 5 kötete. A megjelent 
könyvek közül ti két nyelven (román és 
magyar), 1 három nyelven (román, ma
gyar és német) jelent meg. Az 1936. 
évi 257 kötettel együtt a romániai ma
gyar irodalom könyvtermelése az 1919— 
1936. években 5161 művet tesz ki.

*
F o l y ó i r a t o k .  A berlini U n g a- 

r i s c h e  J a h r b ü c h e r  1937-i negye
dik füzete a szokott kitűnő bibliográfiai 
rovaton kívül a szegedi Tömöri Viola 
tollából hoz igen alapos tanulmányt a 
magyar népszokások lélektanáról. — A 
berlini Walter de Gruyter-cég Ge i s 
t i ge  A r b e i t  c. tudományos folyó
irata egész számot (1937 nov. 20) szen
tel a magyar tudományosságnak. Farkas 
Gyula vezeti be a számot a német
magyar tudományos kapcsolatok ismer
tetésével. A müncheni Fritz Valjavec 
kitűnő áttekintést nyújt a magyar tör
ténetírás fejlődéséről. A berlini llell- 
mut Dibelius az előmagyarság eredeteit 
ismerteti, meglehetősen a finn-ugor filo
lógia uszályvizében. Heinrich Kalek 
(Berlin) a törökkori Magyarország mű
veltségét mutatja be. Walter Raichle 
u magyar újságírás rövid történeti át
tekintését adja. Lothar Saczek a ma
gyar irodalomtörténetírás múltjával és 
jelenével ismerteti meg a külföldi ol
vasót. Roosz Hildegard (Budapest) a 
nemzeti eszme szerepét ismerteti az új 
magyar irodalomban. Végül Szende Zol
tán a száz év előtti német-magyar kap
csolatok egyik előmunkásának, Schedius 
Lajosnak életét vázolja fel. A Walter 
de. Gruyter-cégnek ez a különszárna iga
zán fontos szolgálatot tesz a magyar 
elrneiség külföldi ismertetésének. A Gál\
István-szerkesztelte A p o l l o  III. évfo
lyamának 2. száma (ára 2 pengő. Bp., 
XIV Thököly-út lOí) ismét mélyen 
szánt bele a magyar szellemiségbe. Thie-

nemann Tivadar tanulmánya a klasszi
cizmusról, valamint Reményi József cle
velandi professzor írása az amerikai 
humanizmusról egy a mai nyersen 
materialisztikus korban szinte pa
radoxonul halé) idealizmus kontúr
jait rajzolják a jövendő nemzedék elé. 
És ugyanebben a szolgálatban áll aztán 
a: egész füzet további tartama, amely 
a keleteurópai, dunai és balkáni problé
mák egész sorát dolgozza fel. — A P a n- 
n o n i a pécsi tudományos folyóirat 
1937/7.—10. szánnának tartalmából emel
jük ki Irk Albert tanulmányát a bün
tetőjog racionális és irracionális ele
meiről. Halasy-Nagy József írását, amely 
a cartesianizmus magyarföldi szerepét 
ismerteti. Prinz Gyula munkálata a há
rom dunamenti fővárosnak geopolitikai 
szerepét vázolja. Klemm Antal a pécsi 
Nyirkállai-kódex magyar glosszáit is
merteti (Szabadjon itt egy személyes 
vonatkozású megjegyzést betoldanunk, 
amelyet már 1929-ben akartunk elmon
dani, amikor Asztalos Miklós a »Szá
zadokéban cikket közölt erről a közé]>- 
kori kéziratról ezen a címen: »Megke
rült az úgynevezett Nyirkállói-kóde.v 
Asztalos Miklós akkor bizonyos szük
ségtelen tartózkodással csak így fejezte 
ki mayát: »Mint említettük, a két el
veszettnek hitt kódex 1912-ben meg
talált a t o t t  Horváth Antal pécsi ügy
véd hagyatékában«. Ez ellen a t a t o 11 
ellen már nyelvészeti szempontból is 
kifogást akartunk volna tenni: teljesen 
szükségtelen a magyar nyelvben az 
ilyen szenvedő-igeszerkezet, pláne ami
kor van a mondatnak megfelelő alanya 
is, lévén, hogy a szóbanforgó kódexet 
csakugyan e sorok írója találta meg 
s hozta fel ideiglenes használatra a 
Nemzeti Múzeumba. Annyira így volt a 
dolog, hogy még ma is meg kell legyen 
a könyvtárban az az akta, amely felha
talmazta ugyan a könyvtár akkori veze
tőségét, hogy a kódexet lefényképez- 
lesse, viszont a publikálás jogát e so
rok írója önmagának tartotta fenn. Asz
talos Miklós erről a tényállásról igen 
könnyen meggyőződhetett az akkor még 
életben lévő direktorától, Jakubovich 
Emiltől, akivel ezt a megegyezést léte
sítettük. Közben aztán múltak az évek. 
s e sorok írójának neve meglehetősen
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ide;/enni hangzóit bizonyos körökben, 
így hát megszületett a semleges ízű 
- f u t o t t ,  ahelyett, hogy nyíltan meg
írták volna, hogy »megtalálta S. G.« 
Azóta azonban változtak az idők. vál
toztak a körülmények s most talán 
már idejénvaló lenne, hogy a P a n n o- 
n i a munkatársa se restelje a fáradtsá
got és írja csak meg egészen nyugodtan, 
hoy a Nyirkállai-kódexet e sorok sze
rény írója lelte meg, s ö volt az. aki 
már 1913-ban hosszéi tanulmányban el
sőül ismertette ennek a kódexnek jelen
tőségét a magyar jogtörténetre s fő
ként a magyar folklórra nézve. Higyje 
meg Klemm Antal, munkálata semmit 
sem veszt majd tudományos értékéből, 
ha a történeti igazsághoz híven írja 
meg a kódex felfedezésének történetét. 
(8. Gr) Ht

A z í r  o d a l o m t ö r t é ne t — Pin
tér Jenő és Alszegiig Zsolt kitűnő fo
lyóirata — legújabb számában érdekes 
tanulmányt olvasunk Nagy Sándortól: 
»A hírlap hatása Jókai társadalmi re
gényeinek anyagára«, továbbá, egy má
sikat Dénes Tibortól: »Péterfy Jenő ön
képzőkör i működéséről«.

*

A V i l ái g i r o d a l m i  S z e m l e egy
éves szünetelése után éijra megindult. 
Igen jó, rövid tartalmi kivonatokat áld 
haladó szellemű könyvekről. Ára szá
monként 40 fillér. Vértes Jenő és Vajda 
Pál R. szerkesztik.

•Sr

A7 ég y  a n t i k  v á r-j e g y zé k fekszik 
előttünk. D r. fí e nd  e t z és T á r s a  
főként magyar történeti anyagot nyúj
tanak. .1 L a n t o s - a n t i k v á r i u m  
709-nál több, főként művészeti könyvet 
kínál eladásra. L au  f f  er Tivadar igen 
jó modern német irodalmat (memoárok, 
lítleirások, filozófia stb.) nyújt. M a- 
g y á r  Jenő jegyzékének szenzációja a 
Magyar Tudományos Akadémia kiadvá
nyainak leszállított árú példányai.

•*

A h á b o r ú  k i t ö r é s é t  közvetlenül 
megelőzően indult meg a hires német 
tudományos-kiadócégnek, a Tenbner-nek 
gondozásában egy pompás munkálat.

D. S a r a s o n szerkesztésében jelent 
meg akkor egy »Das J a h r  1913. E in  
G e s a m t b i l d  d e r  K u l t u r  e n t 
w i c k l n  ng« c. gyűjteményes munka, 
amelyben a német tudományos élet 
legkiválóbbjai számoltak be, mindegyi
kük a maga kutatási köréből, az emberi 
haladás legújabb tényezőiről A könyv 
18 fejezetben tárgyalta meg a kulturális 
haladás minden körét. Hasonló cél
kitűzésű munkálat kiadását szándékozza 
most az E g y e t e m i  N y o m d a. Gralz 
Gusztáv, Hegedűs Lóránt, Kornis Gyula 
és Schimanek Emil közreműködésével 
kíván kiadni »A M a i V H ág K ép  e« 
címen hatalmas, 2500 oldalas tájékoz
tató művet, amely ismertesse a társada
lom. a szellemi élet, a gazdasági élet, a 
modern államrendszerek, a világpolitika 
alapvető kérdéseit s megvilágítsa a 
technika és a természettudományok al
kalmazásával előállott új társadalmi és 
gazdasági berendezkedéseket. Az Egye
temi Nyomda készséggel küld bővebb 
ismertető prospektust, ha ilyen kíván
sággal olvasóink felkeresik (Epést, Vili. 
Muzeum-körút 6).

A M i k s z á t h K á l m á n r e g é n y- 
p á l y ái z a t bírálóbizottsága a beérke
zett 115 pályamunka közül a »D-T e r v« 
című pályamunkának ítélte a díjat. A pá
lyázat nyertese két temesvári iró: Déznai 
Viktor és Gárdonyi István. A >,l)-Terv 
egy utópikus francia-német háború 
eseményeinek leírása s a szerzők világ- 
háborús tapasztalataik alapján szinte 
haditudósítói pontossággal vetítik az ol
vasó elé ennek az összecsapásnak a 
részleteit.
■ , " __________ ______

A havonta kétszer megjelenő 
LITERATURA

szerkesztéséért és kiadásáért 
SUPKA GÉZA dr. jelel.

A Literatura szerkesztősége és kiadó- 
hivatala: V ll, Aradi-utca 10. 11. Telefon 
110-241. — Szerkesztőségi órák: kedden 
és pénteken 11—1-ig. — A Literatura 
csekkszáma 24-9226. — Az évi 24 szám 
előfizetése 10 pengő (10 márka, 80 
Kő, 300 lei, 130 dinár, 2 dollár.) — Nem 
kért kéziratokat nem őrzünk meg, így

azokért felelősséget sem vállalunk.
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A Z  E M B E R I  M U N K  A D O K V M E N T V M A I

BERCZEL ALADÁR DR.: A MUNKA-
VISZONY FELMONDÁSÁNAK JOG
SZABÁLYAI
(»Magyar Törvénykezés . 32 oldal. Ára 

1.20 P.) Ez az igen alapos munkálat, 
amely minden tételére idézi a megfelelő 
törvényparagrafus, min. rendelet, bírói 
Ítélet vagy jogegységi döntvény számát 
is, részletesen foglalkozik a következő 
munkavállalói kategóriák felmondási vi
szonyaival : kereskedősegédek, ipari és 
kereskedelmi vállalatok tisztviselői, ipa
rossegédek. gyári munkások, gazdatisz
tek. újságírók, cselédek, valamint általá
ban magánalkalmazottak. Mindezekre vo
natkozólag részletesen ismerteti a fel
mondásnak úgy jogi, időbeli. mint 
anyagi vonatkozásait.

PRINZ GYULA és GRÓF TELEKI PÁL:
A MAGYAR MUNKA FÖLDRAJZA
(»Magyar Földrajzé, III. kői. Eyyet. 

Nyomda kiadása. W2 oldal. Számos 
fényképpel, rajzzal és térképpel). A III. 
kötet első fejezete Budapest s általában 
a nagyváros térszíni hatásával foglalko
zik. Az államföldrajz anyaga a közleke
désföldrajzzal kezdődik, amelynek külö
nös jelentőségű részlete az országutakat 
tárgyaló fejezet. Ez hazai földrajztudo
mányunk egyik majdnem teljesen isme
retlen területét dolgozza fel. A történet
író körültekintésével vizsgálja a kötet 
szerzője, Prinz Gyula, hazánk vasúthá
lózatának, viziútainak és vendégforgal
mának az ország tájrajzi képére gyako
rolt hatását. A munka emberföldrajzi 
része kutatja a lakosság ősrétegének ere
deti alkatált s rámutat azokra a táji sa
játosságokra, amelyeket az ősnépesség a 
rárakódott későbbi néprétegeken keresz
tül kitermelt. Végigvezet történelmün
kön, bogy a földrajztudományi szemlé
let módszerével irányítsa figyelmünket 
azokra a népi tényezőkre, amelyek 
hazánk államföldrajzi képének kialaku
lásában döntő szerepet játszottak. Rész
letes leírást kapunk a belső népvándor
lások vonalairól s a települések földrajzi 
jelentőségéről. A mtí befejező része, a 
szoros értelemben vett államföldrajzi 
kép, a politikai és földrajzi tényezők 
kölcsönös egymásra gyakorolt hatásával 
foglalkozik. Ezzel teljessé lelt a nagy 
mű földrajzi része. A hatalmas mű 
nemcsak tudományos szempontból hozta

el a földrajztudomány régen óhajtott 
szintézisét, hanem az egyetemes ma
gyar művelődés' anyagát is oly nagy 
mértékben gazdagította, hogy művelt em
ber nem nélkülözheti ezt a páratlanul 
nagyértékű kincset. Hátra vau még a 
sorozat IV. kötete, amelyben Bartuez 
Lajos, az európai hírű antropologus, a 
magyar faj problémáját tárja föl.

SÁNDOR PÁL: A TÖRTÉNELMI MATE
RIALIZMUS TÖRTÉNETE
(Első könyv: A kialakulás. Mentor- 

kiadás. 195 oldal. Ára 2.50 P.) A szer
zőnek egyik — igen jó társadalmi kri
tikára valló — alaptétele az, hogy min
den feltörekvő osztály elmélete a hata- 
lomrajutás előtt materialista, viszont mi
helyt a hatalom birtokában van, nyom
ban idealizálja a maga hatalmi alap
jait, hogy igy védje meg azokat meta
fizikai eszközökkel is. az utána nyo
muló alsóbb osztályok támadásai elől. 
így tehát a polgári osztály is materi
alista addig, amig megsemmisíti az őt 
megelőző világrendet, a feudalizmust; 
de nyomban idealistává lesz, mihelyt 
átvette a hatalmat, hogy lezárja azt 
az utána törő alsóbb osztályok előtt.
Ateista, amig a feudális uralmat támo

gató egyházat támadja, de leisla. aki ki
találná az istent is, ha nem lenne (Vol
taire), amikor felismeri, hogy az egy
ház alkalmas eszköz a polgárság osztály- 
uralmának abszolúttá nyilvánítására«. 
Ebből a rendkívül érdekes felfogásból 
kifolyóan a szerzőre nézve a 19. szá
zadban megszületett történelmi materi
alizmus dolgában nem annyira annak 
szociológiái és polgári előkészítői — 
Voltaire, Rousseau vagy Montesquieu — 
a fontosak, mint inkább az etikai mate
rializmus előfutárai, a 18. század nagy 
materialista bölcselői: Holbach, De la 
Metlrie, Helvetius. Ezeken a bölcselőkön 
keresztül vezeti le aztán a 19. század 
bölcseleti materializmusának úttörőit: 
Vicót, Kantot, Hegelt, Feuerbachot és 
Saint-Simont. A szerző tehát nemany- 
nyira politikai vagy társadalomelméleti 
és éppenséggel nem ökonómiai eredte- 
tést nyújt, hanem a történelmi materi
alizmus bölcseleti előfeltételeit vezeti le 
igen érdekes, bár olvasmánynak éppen
séggel nem könnyű tanulmányában.



(N e m z e * i K a m a r a  s z í n h á zX 
N é m e t h László ár. orvos és író) a 
»Tann«, szerkesztője és a rádió irodalmi 
tanácsadója — bevalljuk hosszéi idő
kön keresztül rejtély voll előttünk. Mű
vészi kifejezési formájához tartozott a 
problémák felvetése és — megválaszolat- 
lanul hagyása. Pedig problémán az ese
tek java részében sorskérdések voltak, 
amelyek ma sokkal inkább mint valaha 
válaszra, erőteljes áillásfoglalásra szo
rultak volna. A színpad erős vetített 
fénye most kikényszeríti az íróból a 
vallomást és négyfelvonásos színmüve 
(V i l l  ái m f é n y n él) egy mélyen esz
mélő író világképét adja kaotikus kér
dőjelekkel jegyzett korunkban. Mind
enekelőtt a régi, Kosztolányi-féle formu
láit ( h o m o  m o r á l i s  vagy h o m o

a e s I h e l i c u sj fordítja le a maga 
(orvosi) nyelvezetére: a nagy konfliktus 
itt a h o m o  a ni  m a l i s  és a h o m o  
i n i e !  I e c t na l i s, a bikaember és a 
szellem-embere között bonyolódik ki. Ez 
a kérdés dohog kél házastárs egymás- 
hoz való viszonya mögött, de ez kom- 
plikálja az érettebb férfi és a tegnap 
nagylánnyá érett leány között az érzé
sek zavaród is. A fájdalmasan hangzó 
vádasz az, hogy nem elegendő a fe
leség jósága, asszonyisága: a szellem
embere mégis magánosán, elhagyottnak 
tudja magáit, ha a nő nem hídja az 
eszmeiség szféráiba követni az urát. 
Ezen az alapvető problémára túl aztán 
valóságos kaszkádjait önti a néző elébe 
a szerző a többi részletkérdéseknek.

A MAGYAR KÖNYVPIAC 1938 APR/PISÁBAN

Aubry, Octav: A reichstadti herceg 
(Dante 1938.; P 5.80

Betend Miklósné: A Piombo-kép Sin
ger 1938.) P 5.—

Bontempelli: Halálos élet (Athenaeum 
1938.) kivé P 3.60

Brunton: India és titkai (Rózsavölgyi 
1938.) ktve P 8.—

Buchanan: Ausztriai Anna (Dante 1938.)
P 5.60

Eszi er hás István: Forradalom (Singer 
1938.) P 5 —

Galahad: Bizánc (Athenaeum 1938.)
ktve P 6 —

Hardy: Dobd vissza kővel (Nova 1938 .) s 
ktve P 2 —

Hegedűs Lóránt: Gazdasági élet (Egyet, 
ny. 1938. 530 o.)

Hegyaljai Kiss Géza: Szívem temploma 
(Tiszántúli ref. egyházker. 508 p. 
1938.)

Ignácz Rózsa: Rézpénz Dante 1938.)
P 5.80

Juhász Andor—Juhász Sári: Ez történt 
Ausztriában (Cserépfalvi 1938.) P 1 80 

Kajári Kató: Tiszavirág (Rózsavölgyi 
1938.) P 4.80

Kós Károly: Kalotaszeg Révai 1938.)
ktve P 4.80

Körmendi E ere ne: A tévedés Athe
naeum 1938.) ktve P 5.40

Nagyiványi Zoltán: Istenek völgye (Ré
vai 1938.) ktve P 5.60

Németh László: Berzsenyi Franklin 
1938.) “ P 3.60

Perlaki] Lajos: I. Ferenc József Egyet, 
ny. 1938. 213 o.)

Pour tales, Guy de: A csodálatos halá
szat (Athenaeum 1938.) ktve P 5.40 

Priestley: Eltévedt emberek Nova
1938.) ktve P 3.60

Robertt A halálvölgy titka (Nova 1938.)
P 1 —

Szirmai Andor: A vándor hazatér (No- 
vellás-kölet. A szerző kiadása 1938. 
187 o.)

Szönyi Zoltán: Házasság az komoly 
(Genius 1938 ) ' P 3.60

Vécsey Leó: A száműzött szív (Ver
sek. Cserépfalvi 1938. 102 o.) P 3 .-  

Zweig. Arnold: Verduni iskola (2 kö
tet. Pantheon 1938. kb. 500 o.) P 5.80

Madách-nyomda Bpest, IX. Lónyay-u. 18/b. Felelős: Tobikl.
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T A R T A L O M :
Galambos Gräber Ferenc: Pascal (141). — Kovács Margit (Brüsszel): A Plantin- 
Moretus-ház regénye (146). — v. m.: A bánat hegedősei (151). — Ezekről a 
könyvekről beszélnek. .. (154). — őszinte könyv Ferencz Józsefről (158). — 
Pusztuló világok romjain fl59). — A világ a gazdasági nagyítóüveg alatt (160). 
— A borítékon: Művészet és természet. — A magyar barokművészet emlékei.
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M o s t  j e l e n t  m e g !

Singer é s  Wolfner Irodalmi Intézet kiadása

(Nemzeti Színház). Ha valaha bizonyi- 
lékot kerestünk volna arra, hogy a kor 
mennyire lerombolja az illúziókat, meny
nyire aláássa a tiszta idealizmust, fő
ként a fiatalabb nemzedékek lelkében: 
Dékáni] Andrásnak »Arany sziget«-je
klasszikus tanúsággal szolgál rá. Dé- 
kányt, amikor első írását láttuk: egy fi
nom hangulatú londoni riportot Dickens 
ódon házáról, amelyet szegény gyerme
kek otthonává avatott az emberi jóté
konyság, nyilvánvalóan az emberi szív 
érző velelüktetése vezette írásában. Első 
nagy regénye, »A gyár«, megint csak a 
szociális igazságnak, tehát egy utópikus.^ 
de éppen ezért emberien szép eszmény
nek a szolgálatában állott. Az Arany- 
sziget« azonban fanyar kijózanodást hir
det: a politikai hatalom fontosabb, mint 
a legszebb ideál, s egy szerelmes, má
moros óra többet ér, mint a legdúsabb 
vágyálom. Ebben a lelkiségében nagyon 
is mai a darab, éppúgy, mint abban,

hogy a divatos »papucsformát« vá
lasztja anekdotikus háttérül: Nagy Pé
ter cár papucsban, — ez lenne az igazi 
jó címe a darabnak. Egyébként nagy
szerű humora, igen sok tekintélycsök
kentő huncutság, kitűnő históriai érzék 
jellemzi Dékány írását, amelynek üteme 
is friss, mozgalmas. Csak az a kár. 
hogy a vége felé már ellanyhul ez a 
tempó, s mind inkább melodramatikus 
puhaságba lanyhul át, hogy a legvégén 
egy abszolúte oda nem illő élőképbe 
torkoljon bele. * * *

,jj A havonta kétszer megjelenő 
LITERATUR!*

szerkesztéséért és kiadásáért 
SUPKA GÉZA dr. felel.

A Literatura szerkesztősége és kiadó- 
hivatala: VI., Aradi-utca 10. II 

Telefon: 110-241.

EsodetUás István

Towadatom
A mai magyar élet legégetőbb 
kérdéseit veti fel a szerző s 
ragyogó művészettel, megdöb
bentő politikai éleslátással adja 

meg rá a feleletet.

*

Á r a  5 p e n g ő .

B eten d  M U tá sn é

/ í  föcöfto&O'—lcCjp

Egy különös asszony különös 
szerelm ének története. A lélek 
és szerelem mélységeiből hozza 
fel problémáit a szerző és a 
lélekkutatás legmaibb eszközei

vel oldja meg azokat.
¥

Á r a  5 p e n g ő .



P A S C A L
i.

Pascal janzenista s így nagyon meggondolatlanok azok, akik őt hívják segít
ségül egyházfilozófiájuk alátámasztására. Aquinói Szent Tamás ehhez sokkal 
alkalmasabb. Hiszen ha Pascal ma élne, nem keresztény, hanem nihilista lennel. 
Aki egyszer is igazán elmélyedt a »Penséc«-'ben, az csak erre a következtetésre jut
hat. Apológiája sem jelent a katolicizmus számára értéket; a keresztény tudón 
mánynak más fegyverekhez kell nyúlnia. A vallás isteni eredetére vonatkozólag 
Pascal Apológiája halott és téves bizonyíték.

Pascal írásainak szomorú és heves tónusa ugyanolyan, mint a lelke. Mindent 
vagy semmit, ez a jelszava; középutat nem ismer. Vagy az Isten, vagy az örök 
semmi; vagy az igaz Isten, vagy senki — ez az apológiája.

Pascalról rengeteg vita folyt már az irodalomban, de érzéseit, gondolatait, 
erkölcsiségét közelebbről mégsem vették vizsgálat alá. Pascal tragédiája az, hogy 
a szentségről álmodott és mégsem tudott szent lenni.

Vannak nagy katolikus és keresztény tudósok, de ezeknek egyike sem mate
matikus. Ha a matematika vezet el az Ménhez, csak a paradicsom küszöbéig! 
vezethet; itt aztán már a saját belátására van bízva az ember.

A szentséget az embernek az Istennel való közvetlen és folytonos relációja 
alkotja, a szentség az emberi szív végnélküli párbeszéde az isteni lélekkel. Ha ez 
a kontaktus féll>eszakád, a szent nem más már többé, csak egyszerű ember, aki 
éppúgy szenved az elhagyatottságtól, a haláltól, az üres végtelentől, a fülledt 
éjszakák titkaitól, mint bárki más. Pascal egyszer birtokában volt a szentség 
pillanatának, amikor Jézus misztériumától áthatva arcára hullott a vércsepp és 
beleégette magát a lelke legmélyébe. De örökösen gyötrődött, mert hiába várta, 
többé az isteni perc visszatértét; hiába esedezett: a boldog pillanatot nem nyerte 
el többet. Pascal hiába harcolt a szentségért; a matematika vállozhatatlan eszme
világa elkülönítet la őt a szent régióktól. Az ész nem teljesíthette azt, amit akart!. 
Nem tudott kivetkőzni magamagából s nem tudta elhagyni ezt a nehéz, de ha
talmas fegyverzetet. Nem tudhatott csodát művelni, mert nem tudta azt maga- 
magától kieszközölni.

Saint Cyran, a mindenki által rosszul ismert, de Sainte Beuve által nagyon 
is jól ismert nagy ember szent volt. Hia nem a Port-Royalban működött volna,, 
ma az oltáron lenne. Saint Cyran nem különült el az Istentől; Jézussal beszélgetett 
s minden érzésében, minden gondolatában érezte az Isten érintését. Saint Cyram1 

nem csalatkozott. Innen van nyugodt biztossága, legyőzhetetlen szilárdsága, ren
díthetetlen kitartása; Pascal odaadta volna minden zsenijét Saint Cyran egyetlen, 
ajándékáért. Saint Cyran Széni Ágostonnal gondolkozott és Szent Ágostonon 
keresztül Jézus Krisztussal. Nem kelleti neki több. Az egész Porl-Royal aztán 
Saint Cyranra épült, Saint Cyran Szent Ágostontól tanidt, Szent Ágoston pedig 
a Szent írás tekintélyére támaszkodott.

Pascal a szent könyvek szövegére és a csodákra alapítja apológiáját, de nem 
úgy veszi őket, mint Szent Ágoston, a filozófia és az erkölcs kritikáján keresztül, 
hanem történelmi hűséggel. Ha a szöveg és a csodák egynémelyükében kételke
dünk, akkor már mindenben kételkedni kell, mert Pascal nem hisz bizonyítékok} 
nélkül s egyáltalán nem hisz könnyen

A halál gondolata okoz minden különbséget az emberek között: vannak akik} 
elfogadják, vannak akik nem fogadják el, vagy anélkül hogy elfogadnák, meg- 
nyugosznak benne. Ha az emberek ki tudnák kapcsolni gondolataik közül a
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halált s úgy tudnák venni az életet mint egy, a többihez hasonló és nem nagyon, 
értékes természeti jelenséget, az emberiség arculata teljesen megváltoznék. Távol 
a költészettől és a művészettől, leszámolva a halál gondolatával, az ember a 
hangyák mechanikus és ösztönös életszínvonalára jutna. Az emberek roppant nagy 
tömege egyformán szenvedi el az életet és a halált és nem gondolkozik sem az 
egyiken, sem a másikon, — ezért tudnak olyan könnyen automatákká válni Ai 
lét igen kevés emberben változik teljesen tudatossá- A vallás és a hit miatt úgy 
él, hogy megsemmisíti az ént. A lelkiismeret a közösségi élet rovására hisz.

A legpesszimistábbak szeretik gyakran legjobban az életei s a többi ember 
csodálkozik ezen. Pedig nincs rajta semmi csodálkozni való- ük teremtik a leg
teljesebb, leggazdagabb, legnagyobb gondolatokat, veszítve ők veszítenek legtöbbet; 
így aztán reménytelenebbek, mint a többiek. Pascal kétségen kívül nem álmodozott. 
A világ végtelen illúzióival szemben nagyon is matematikus volt ahhoz, hogy meg
ragadja őket és kielégíti jön velük. Neki a matematika volt a legfelsőbb költészet.. 
Ez egyedül ki tudta törölni belőle a reménytelenséget. A szépség egy másik élet, a 
valódibb A  sziépség idézi fel a világ szereletét. Az adja a fényt s a mosolyt 
édességét.

Pascal nem ízlelt bele a költészetbe; a művészetet játéknak tartotta, — és 
sosem mosolygott, örökké a haliál jelenlétében élt; egyedül Isten erősítette és Jézus 
vigasztalta.

Meg kellene már végre szüntetni azt. hogy a logika legyen az emberi szellem' 
számára a valódi formák és ,a természet tükre. Az iost ionra változtatni, ez a 
tudomány diadala századról-századi'a, amikor az adott eszközöket a teóriával 
cserélik fal s amikor a védtelen praktikumról a világ rendszerére következtetnek. 
Az ember azonban nem változtathat meg mást, csak a hijx>téziseket- A büszke 
következtetés nem érinti a lényegét; Maxwell éppúgy kikerülte, mint Epikureosz,, a 
a 13- század Sorbonne-ja éppúgy, mint a 20 századé. Pedig mindig a lényeg ,a 
fontos és »magam vagyok a lényeg«, — mondotta Descartes.

A tudománynak büszkének kell lennie a módszerére, de szerénynek kell lennie 
szellemében, mert a realitások elmenekülnek előle s az ok, a lényeg elsikkad, ha az 
illúzió« minden cikornyája kiterjeszti a rabé az kj cit. A tudomány nem erkölcs, 

a tudás nem a jó, a logika nem az erény. A tudomány szuverén út ugyan, de; 
nem a legegyenletesebb, nem a legszilárdabb, nem a legbiztosabb — és nem is 
az egyedüli út.

A valódi ész kigunyolja az észt. Descartes mindenható módszere utat nyij a 
kétkedés, az útkeresés, a megismerés minden formájának, de nem nyit útat a 
következtetésnek. Ebből a szempontból Pascal megértette Descartest. A többiek 
többet romboltak, mint építettek. Descartesben láthatjuk az igaz, a szabad tudo
mányt, amelynek, hogy előbbre jusson, mindent le kellett rombolnia s harcolnia 
kellett a végnélküli tévedések ellen. Az ész mindig forradalmár mindenféle tekin
téllyel. dogmatikus kényszerrel, sőt magának az észnek a visszaéléseivel szemben 
is. Tehát — nem következtetni!

»Az ész — mondja Pascal — sokkal sürgetőbben parancsol nekünk, mint akár
melyik mester; ha nem engedelmeskedünk a mesternek, akkor szerencsétlen az 
ember, de ha az észnek- nem engedelmeskedik, akkor ostoba Pensée VI. 2 . 
De az ész akadálya a szentségnek. »Hogy szentté váljék az ember, ahhoz kegyelem 
is kell . Pascal Jézust idézi: a szív az. ahonnan a rossz gondolatok jönnek.

A tudomány a látszat kritikája; ez azonban általános tévedés. A tudomány 
inkább az általános rombolás metódusa Minden szisztéma romboló lúd lenni s az 
is kell legyen; ez a legbiztosabb a szellem számára. Pascal nem jutott el ennek 
a felismeréséig, de ide jutott volna, ha nem erősíti me,g az Evangélium. A hit 
nem az ész terméke, de az ész garantálja. Pascalnak is ez a támasza.
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A vallás tévedésekre vezjpt és tévedéseken áll fent. Az élet len tartását az 
akarat biztosítja. Mielőtt tudatában lennénk az észnek, már kételkednünk kell 
benne. Pascal például nem állít semmit. A kegyelmet ajánlja az emberek figyel
mébe; azt azonban, hogy hogyan hat a kegyelem, az ész mondja meg Pascal 
szerint az észnek halálos bűnei vannak. De mégis csak az ész győz meg bennünket 
arról is, hogy vannak dolgok, amik meghaladják az észt.

11.

Pascal és Spinoza találkozásánál szebbet nem is igen tudna az ember elkép
zelni. Az amszterdami filozófus tíz évvel volt fiatalabb, mint a Port-Royal asz‘- 
kétája. Különböznek egymástól és mégis hasonlítanak egymásra. Mindakettő 
aránylag fiatalon halt meg, ugyanabban a bajban; Spinoza negyvennégy, Pascal 
harminckilenc éves korában- Mindaketten hátat fordítottak századuknak. De anélkül, 
hogy szentek lettek Volna, gyakoroltiák1 a szentséget. Az Istenben éltek, mindegyik 
a maga módja szerint, vagy' legalább is megkísérelték, hogy az Istenben éljenek. 
Szegények voltak és szegények akarlak maradni. Mindkettőjüket felemésztette a 
szellem; mindentől visszavonultan éjüek s nein teltek félre semmit. Szegények voltak 
és okosak; vakmerőségük mégis rendkívüli. Az, am.il tőlük olvas az ember, semmi 
ahhoz képest, amit bennük lehet olvasni.

Az olyan emberek közötti beszélgetések, akiket századok és bűnök válasz
tanak el, ritkán mennek kuriózum számba. Játék csak az egész, amelynek a har
madik személy örül, a dialógus szerzője. De azok az emlverek. akik ugyanabban 
az időben'éltek! s akiket ezer kötelék: gondolatok és érzések fűztek egymáshoz* 
alkalmasak arra, hogy megvitassanak bizonyos kérdéseket. Pascal, aki oly teljes 
és fájdalmast a maga bizonyosságában, megtalálta, hogy kivel beszéljen. Egy ilyen 
beszélgetés azután a szellem tragédiájává finomul.

Pascal nihilista mindennel szemben, az emberekkel és a világgal szemben 
egyaránt. Az Istené volt és vele tartott; de csak Jézus Krisztusban és Jézus Krisz
tustól bírta őt. Minden pillantása a kereszten függött, minden belőle következett, 
minden hozzá tartozott. Hsa elvették volna Pascaltól Krisztust, a legrettenetesebb 
emberré változott volna, amilyet még talán elképzelni sem lehet.

Pascal kommenlátorai nem figyeltek eléggé arra, hogy Pascal a történelemre 
alapította a misztikáját. Matematikailag fegyelmezett elméje nem akadályozta 
abban, hogy szenvedélyes legyen. Hiszen minden meggyőződés a szívre támaszko
dik és a szívből jön egyedül. De a szív nem bizonyít: a bizonyítékokat a szel
lem szolgáltatja. Pascal a történelemben keresi ezt, teljes szigorúsággal. Pascal 
számára azonban, aki tulajdon kép pen kigunyol minden történelmet, csak egy 
történelem bír bizonyító erővel: az igaz vallás, amelyet a Szentírás, az Ószövetség 
őriz s amely örök bizonyítékul szolgál az Egyháznak

Pascal Apológiája a kiegyezések rendszere. A Biblia az alap, a pillér, amelyen 
az Egyház épülete felépül. Ha a csodákat és a jóslatokat kikapcsoljuk belőle, az 
épület összeomlik, mert műidént kivontunk belőle. Pascal ilyen körülmények 
között nem tudna hinni. A szív nem teremti meg a hitet, csak biztosítja a hit 
igazságait. Hiszen végeredményben az ember mindent elhisz, amit csak akar.

Pascal minden pillanatát arra szenteli és minden erőfeszítése oda irányul, 
hogy a hitetleneknek, a zsidóknak és az ateistáknak bebizonyítsa, mennyire nem 
okosak Isten kegyelméből azonban az ő elméjük is megvilágosodhialik. De akkor 
alá kell vetniük magukat a csodák és a jóslatok kettős bizonyítékának. Olvasni 
keli tudni) a Bibliát; benne minden fel van jegyezve és Ive van bizonyítva, mindem 
meg van írva Ez a tudomány fontos csalt egyedül. Pascal ezt idézi, ezt vallja 
kizárólagosan és semmi mást.

Csodák nélkül az Egyház Pascal szerint nem isteni. De azt nem kutatja, 
mik is azok a csodák; bizonyítékok, tanuk nélkül is hiszi őket- A próféták nélkül
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az Isten sem bizonyíték. Hogy ki a próféta, az Pascalt nem nyugtalanítja. Jézus 
Krisztust mindén kor előre jelezte és várta, — de ki által? Az igazi vallást a 
csodák bizonyítják, — de mik a csodák? Pascal itt zsákucéába téved. Hite és 
apológiája csak idáig terjed. Mindenütt erről beszél és mindig ide tér vissza; ez 
összhangban van a rendszerével. Egyébként a szent könyveket kivéve mindenben 
kételkedik. A Biblia szerint a zsidóknak, ennek a kiválasztott és »átkozott« 
népnek a küldetése történelmi, illetve isteni szükség volt. Egy maroknyi kis nép, 
egy darab politikai történelem, hosszú bolyongások, gyötrő nyomor, egy régi nyelv, 
amelyben nincs semmi isteni, száz féle módon meghamisított régi erkölcs, Titus 
Livius-féle öreg históriák, egy kódex és szétszórt törvények, egy furcsa liturgiia 
és még furcsább papok, — a zsidókról csak ennyi van a Bibliában De *a
bibliáhajn más is van és ez az, amire Spinoza és még jobbad Ridhand Simon
felhívta Pascal figyelmét. Richard1 Simon tudott kritizálni, anélkül, hogy kétely
támadt volna a lelkében. Richard Simon tudós, de mégis el vap gondolkozás
nélkül is, Spinoza már merészebb és ő már más következtetésre jutott.

III.
Nehezen érthető, hogy Pascal bár Spinoza szerint olvasta a Bibliát, mégis 

megmaradt kereszténynek. Matematikailag okoskodva a történelmi bizonyítékokon, 
még tovább került önmagától, mint Spinoza. Apológiáját mégis kiadta és kiderült, 
hogy a rombolásban erősebb, mint az építésben. Ha megrostáljuk az Apológiáját, 
nem miarad1 belőle más, csak a rombolás szelleme, míg a »Pensée«-ben egészen 
intakt: a természet minden nyomorúsága, a Város minden hazudozása, a törvény, 
az ész, az ösztön, az ember és a világ ellenére is megőrizte lelke hajlíthatatlan' 
acélosságát.

De Pascal nem maradt meg csak egy könyvnél. Átrágta magát minden gon
dolaton és véleményen, behatolt minden érziés velejébe, hogy az Isten vagy az| 
örök semmi nyomára jusson. Az ember nem csinál észpert, csak maga az ész,. 
Az ember nem kételkedhetik az észben, mert az győz meg egyedül mindenről:. 
Folytonos gondolkozásra vagyunk kárhoztatva s ez úgy hozzánk tartozik, mint a 
testünk. Kettős fogságban keli tehát élnünk. Amit ez a két úr rendel, annak kell 
történnie. Éppen azért minden gőg és minden öröm fogságunk felett együgyű 
következtetés és nevetséges hiúság.

Az ész következtet és igazolja az univerzumot. Az ész által tudunk meg 
mindent: »71 rauaillons done a bien pens,er«, mondja Pascal. Ha gondolkodunk, 
akkor megismerjük börtönünket, sőt magát az ész korlátáit és határait is.

Ha Pascalt olvassa az ember, egy kicsit csalódik benne: neki költőnek kellett 
volna lennie. Ilyen embert inkább a ritmusában és a változékonyságában kelt 
megfogni, semmint írásainak szigorán keresztül. Csodálni lehet Pascalt, nem 
azért, amit csinált, hanem azért, ami, mire is jó műidig önmagunkra visszatérni? 
Nem vagyunk úgyis nagyon is eleget benne mindenben? Vagy olyan nagyon 

.biztos a fogságunk? Az ember többre menne, ha el tudná felejteni önmagát. 
De az ember ehelyett inkább megsokszorozódik; játszik és a játéknak vesztés a 
vége.

Egy ember teóriája az én« szemüvegén keresztül nem végződhetik más
képpen, mint saját életének a borizonja; minden ember saját drámájának a 
hőse Minél tágabb a horizon, minél szebb és gazdagabb valakinek a lelke, 
annál jobban tetszik. Az ilyen lelkekben találunk utasítást s ha nem találunk, 
akkor otthagyjuk. Igen sok emberből hiányzik a képzelet; ezek szisztémákhoz fo
lyamodnak, hogy ezzel helyettesítsék.

Sainte Beuve szerint Pascal politikája Hobbes és Machiavelli politikájával 
azonos; ez azonban meglehetősen abszurd gondolat. Pascal ezt nem mondja lei 
sehol, de nem is lehet belőle erre következtetni. Erkölcsi nagysága és igazságérzete
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nem lazuli meg sohasem; jól láthatjuk ezt a »Provinciales«-ben. Ifobbes és Machia
velli a zsarnokokkal tartanak; az erőszak és a szükség kérlelhetetlen logik/áját 
hirdetik. Pascal ne ifi ilyen egyszerű. Rámutat ugyan az erő nagyszerűségére, de 
nem feledkezik meg az emberi igazságosságról sem, amit Machiavelli és Hobbes 
az erő alá rendelnek. Összehasonlíthatatlan éleselméjűséggel látja és láttatja a való
ságot. A szükségszerűség kérlelhetetlen logikáját nem ismeri el, mert a szükség- 
szerűség elmúlik.

Pascalt nem szedte rá semmi, még a történelem sem, csak a csodák. Miiven 
irónia! Hiszen az egész hát a csodákon függ! Az ember mindig a századáé is, 
nemcsak önmagjáé; Pascal nagyon is a százada embere volt Tudta a titkot, 
mindent, amit hitt; azaz Istent és Jézust kivéve nem hitt semmiben. Pascal nem 
kételkedik, — Pascal tagad. Jézust kivéve tagadja az egész világot és tagadja a 
szellemet. Ez a zsenivel telített tudós nem hisz még a tudománynak sem. »Az» 
emberi szellem nagysága láthatatlan a királyoknak, a hadvezérelmek, a gazda
gjuknak s mindenféle földi nagyságnak * (Pensée, XVII 1.). S ezt a kijelentést 
akkor tette Pascal, amikor a hit igazolta nemcsak az államot, hanem a mate
matikái is.

Sem az állam, sem a tudomány nem szülnek erényt és nem hordanak 
bizonyítékokat önmagukban. »A tudománynak próbának, kísérletnek kell lennie, 
nem pedig az erők próbájának« (Pascal levele Fermat-hoz, 1660). »Mi nem 
becsüljük meg azt, amit minden filozófia megbecsül, a fájdalom óráját« (Pensée 
XXIV. 100.;- A matematikai metódus nem vezet semmire, hacsak nem geometriai. 
Pascal játéknak tekinti ezt; magát a tudományt hasonlóképpen. Egészen más 
attitűd embernek lenni: élni és jól élni, meghalni és szépen halni meg.

Galambos Gruber Ferenc

lián, mint az egyetemes biedermeieré, 
két tényezőben mutatkozik: egyrészt ab
ban, hogy irodalma másodlagos, epi- 
gonszerű, másrészt hogy írói, úgy é.et- 
felfogásukban, mint témáikban polgári 
jellegűek, gondolkodási technikájuk cg- 
kiütközőbb jellegzetessége az »Andacht 
zum Kleinen« és a sajátos humor, 
amely innen kezdve válik az európai 
zsidó irodalom egyik alaptényezőjévé. 
Ámde ugyané zsidó biedermeierben gyö
kerezik már a későbbi zsidó íróság
nak túlzott érvényesülési törekvése is: 
a biedermeier érzelmességnek egyik ’K é

sei lecsapódása, amely szorosan egybe
függ a zsidó magányosság ősi érzésé
vel. Végül külön is bemutatja a magyar- 
zsidó biedermeier tizenöt írófiguráját — 
közöttük a Saphirok és Hugó Károly 
játszák a főszerepei. Jól összeváloga
tott bibliográfia ismerteti az olvasóval 
az összes felsorolt problémáknak iro
dalmát: tehát úgy a barok-aufklárista- 
ro man t ika-biede rme ie r átmenetét, mint 
— amiért külön elismerés illeti a szer
zőt — a korbeli zsidó problematikáéi is: 
hiszen amúgy nem igen jul laikus olva ó 
eb néz a meglehetősen zártkörű i ro
lómnak az ismeretéhez.

GRÜN WALD MIKSA: ZSIDÓ BIEDER
MEIER

(»Minerua-könyvtár«, 112. böte!. Bu
dapest, 166 oldal.) A tanulmány a cí
mében adott problémán messzi túlme
nően gazdag tartalmat ád. Egyrészt már 
a biedermeier fogalmának vizsgálatánál 
felkutatja ennek a 19. századi szellemi 
beállítottságnak gyökereit a bárokban, a 
felvilágosodás racionalizmusában, a 
klasszicizmusban s a romantika külön
böző válfajaiban; másrészt ugyanezen 
európai mozgalmakkal párhuzamosan 
kimutat a zsidó (héber és jiddis) iro
dalomban is hasonló, de amazoktól füg
getlenül kifejlődő irányzatokat, s har
madszor külön vizsgálat tárgyává teszi 
a magyar irodalmi biedermeier (amely 
tehát nem azonos a Lyka által »tábla
bírókornak« meghatározott művészeti sti- 
luskorral , gyér jelenségeit is. E hármas 
vizsgálat alapján megállapítja, hogy a 
magyarországi zsidó biedermeier iroda
lom nem Beccsel, hanem — Prágán 
keresztül — Berlinnel áll szorosabb 
nexusban. Nyelve természetesen a né
met, de témáiban gyakran merül fel 
a magyar élet is. Jellegzetessége azon-
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nuiiA
H A SZ N O S

Á G O K

A Plantín-Moretus könyvnyomtatódinasztia
regénye

Egy különlegesen érdekes, történelmi anyaggal dúsan átszőtt, de amellett 
minden oldalán lüktető sejtekkel élővé varázsolt könyv jelent meg a közel
múltban a belga piacon Maurice Sabbe-tói. A kiváló esszéista és ismert novella- 
író ez alkalommal igazi hazájába viszi olvasóit, szorosan maga mellé ülteti 
őket a világhírű Plan tin—Moretus-múzeum irodájában, amelynek egészen a 
nemrégiben bekövetkezett haláláig — igazgatója volt. Ez a könyv (a »Noire temps« 
kiadása, Rrüsszel) tizenöt év piszmogó eredménye. Valaki nekivág egyetlen író- 
lollal olyan dzsangelnek, mint a Platin-Morelus-ház agyafúrt és kócos anyaga, 
s mindössze, kevés segédeszközzel, a fantázia bódítószerével, milliméterről-milli
méterre kitisztítja az őserdőt, útjelzőkkel látja el, szinte piros és kék jelekkel, 
hogy az ilyenfajta kirándulásra nehéz sóhajjal induló turista gyorsan megta
lálja a helyes utal. Sabbe e művében nem kímélhette magát s kénytelen volt 
a pókhálós, félig ájult kéziratokat, naplókat, levelezéseket, számadásokat, 
amelyekkel a Plan tin Moretus-ok évszázadokon át kacéron villogtatták kicsi
nyes felfogásukat: hisz minden korsó sört vagy süteményt feljegyezlek —,. 
könyvelői machinációkat tisztába tenni, hogy legalább megközelítően valóságos 
képet adhasson arról az átkarolhatatlan anyagról, amely valahol 1520-bán indul 
el Grisleph Plantin születésével s napjainkban zárul, a Planlin-múzeuminal

Ahogy Maurice Sabbe e könyvkiadók, könyvnyomtatók és múzeumi szak
emberek számára nélkülözhetetlen kalauzon túl, olvasóközönségéi 207 oldalon 
át izgalomban tudja tartani, az már az író nyelvezetének és egyéniségének, de 
bizonyos százalékban egyúttal a tudákos Plantin-levéltöredékeknek és nem utolsó 
sorban e hírneves ház munkásviszonyai feltárásának a titka.

Tőle tudjuk meg, hogy a hetvenkedő és úrhatnám Moretusok őse. a sze
gény kis Cristoph Plantin kisgyermekkorában került Parisba, miután anyját 
pestisjárvány ölte meg. s apja, aki urasági inas volt. egyszerűen sorsára hagyta 
Ilyen bátyúval állt be a félénk és franciául alig tudó kisfiú inasnak, hogy 
kitanulja a könyvnyomtatás művészetéi . E keserves több nap mint kenyér - 
szegénylegénység után egy Jehanne Riviere nevű francia lány megkönyörült
rajta , — vallja őszintén egyik levelében —, s hozzáment feleségül. A nyomorgó 
házaspár bizonyára nem sejtette akkor, hogy egy napon a Compas d Or tulaj
donosa lesz, megalapítója egy dinasztiának, s hogy későbbi hatalmas háza 
Antwerpenbe vonzza majd a világ tudósait, művészeit és uralkodóit is; mert
volt idő, amikor chic -számba ment eldicsekedni azzal, hogy az utazó látta 
Plantin nyomdáját, amelyben annyi a betű, mint Európa többi nyomdájában
együttvéve; legalább is Guichardin így állítja a műhely meglátogatása után.
Honnan sejtette volna szegény, hogy egyik unokája majd munkát ad Rubens-



nek. s hogy kiadványait Lyonban hamisítani fogják. Minthogy Párisban tőke 
nélkül nem tudott boldogulni s a család növekedőben volt, Plantin elhatározta, 
hogy a gazdag, hires, nemes, bőséges; városba, Antwerpenbe költözik.

Plantin elképzelhetetlenül dolgos, még utólérhetetlenebbül takarékos és ki
váló munkás volt, aki munkája után vaksin tanult tovább. Gyermekeit szigorúan 
nevelte és gyorsan munkába fogta, öt lányát a legzsengébb ifjúságukban tanít
tatta s már négyéves korukban apróbb munkát adott kezükbe, nehogy ingyen 
pusztítsák a drága kenyeret. A lányok közül — négy és tizenkét év között — 
Madeleine, a negyedik volt a legügyesebb. Tizenhároméves korában ő korri
gálta a kefelevonatokat , illetve a próbanyomatokat; héberül, görögül és asszí
rul olvasott és írt, ő cipelgette a kéziratokat, midőn a hires Biblia regia ké
szült. Ugyancsak ebben a korban ő fizette ki szombalonkint a munkásokat és 
neki kellett felügyelnie arra, hogy pontosan végezzék kötelességüket s hogy 
hiábavaló fecsegésükkel, ne lopják a drága időt. Másik lehetséges lányát, 
Margitot Párisba küldte, hogy »írónővé« képeztesse, de ezzel a lányával sok 
baja volt, mert szegényke szembajt kapott és az ilyen fölösleges költségek« 
általában bosszantották az apát. Egyik levele szerint Henriette pour la tardivité 
de son esprit lent, — magyarul: butasága miatt — még nyolc éves borában sem 
tudott a nyomdában segédkezni vagy korrigálni, így kénytelen-kelletlen beosztotta 
az ingyen munkaerőt anyjához a konyhába. Negyedik. lánya, Martine, Jean 
Moerentorf-hoz — a későbbi Moretus-hoz —• ment feleségül.

Plantin vejei közül Moretust szerette legjobban, mert tudásszomjához és 
kötelességtudásához kitűnő üzleti szellem és szervezőképesség is járult. Moretus 
kitünően tudott görögül, latinul, spanyolul, olaszul, franciául, németül és fla- 
mandul. Erről a vejéről összes leveleiben tisztelettel és megelégedéssel beszél. 
A nyomda egyre nagyobbodik s II. Fiilöp már adósa a Plantin-cégnek. Sír is 
ám Plantin eleget a pénze után, s bár rendkívül mélyérzésű katolikus ember s 
a királyi parancsra nyomatott Biblia Regiát boldogan küldi szét, mégis élete 
végéig pénzzavarokkal küzd s időnkint íűhöz-fához kapkod, hogy munkásait 
jxmtosan fizethesse. 8 6 .0 0 0  forintot költött vallásos munkákra, de évekig kell 
várnia, míg e hatalmas összeg kamatait megkapja. Egyik levelében így pa
naszkodik: »L'imprimerie est ung vray abisme oa gouffre, auquel par any
labeur assidu et asseuré il convient perpetaellement entendre lui jeder en la 
gueule et fournir tout ce qu'il est nécessaire ou autremenl il déuore et engoutist 
son maistre mesme et lous ceux qui s'en meslent avec lúg.«

Plantin idejében nagyban dühöngött a spanyol őrület, a vallási küzdel
mek és a politikai harcok. Ilyen időkben a kiadóknak és a könyvnyomtatók
nak a legnagyobb óvatosság és elővigyázat mellett is nehéz volt a börtönt el
kerülniük. Mesterségüknél fogva minduntalan belekeveredtek e fogcsikorító küz
delmekbe s egyik kortársát, Jan van Liesvelt-et hamarosan le is fejezték, mert 

tiltott (eretnek) könyvet nyomatott ki. Plantin-uek mindazonáltal sikerült a 
börtönt elkerülnie, bár többször megvádolták, hogy a protestáns írókkal baráti 
viszonyt tart fenn. Egyizben mégis jónak látta, hogy Párisba meneküljön, egy 
1561-ben kinyomatott imakönyve miatt, s ott várja ki a hangulatváltozást, tgy 
tudjuk meg. hogy a könyvnyomtatás és kiadás ipara bizonyos időkben igen 
veszedelmes mesterségnek számított. Mindazonáltal Leyden-ben fióknyomdát nyitott 
»z ott virágzó kálvinista egyetem szolgálatára. Midőn »kétszínűségéért, felelős
ségre vonták, ravaszul vállatvont; hja, ha II Fülöp nem fizet rendesen, valahol 
csak be kell a veszteséget hoznia, — ezzel mentegetőzik. Fizessék meg a 
kálvinisták a katolikusok adósságait —■ írja egyik levelében s kezét dörzsöli. 
Később egyre-másra hívogatják őt Európa uralkodói, köztük III. Henrik francia 
király is De Plantin nem mozdul többé Antwerpenből s itt is hal meg 1589-ben.
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Rengeteg irománya közül sikerüli egy szonettet is megmenteni, amely pontos- 
lelki arcképe Plantin-nek. A hires Plantin-házat Moerentorf, vagy ahogy üiost 
már latinosán nevezte magát, Moretus, vette át s lassankint olyan széppé vará
zsolta, hogy — Rubens palotájával együtt — Antwerpen legművészibb otthona 
lett. A 16. század ebben az időben ért el klimaxához, amel3’ egyúttal az 
erazmusi emelkedett humanista felfogás végét jelentette a század lehanyatlásával. 
Antwerpen eddig főszerepet játszott s ebben a sok szereplésben egyre jobban 
legyengült. Zsibongó pénzügyi, gazdasági és művészi élete hosszantartó disz- 
junkturál élt most át és amellett Jean Moretus, a hires polyglotta, szívesebben 
fordítgatta Justus Lipsius munkáit,, semhogy a Plántól halálát jóval túlélő künn- 
levőségek behajtásával bíbelődjék. Az ő vezetése alatt más irányt vesz a könyv
nyomda.

Plantin eddig elsősorban a kiadott munkák tudományos értékével foglalkozott, 
míg Moretus a szép könyv külalakjával foglalkozik elsősorban s elhanyagolja 
a könyv tartalmát. Szerinte a könyv elsősorban művészi alkotás s éppen olyan 
gondosságot kíván, mint bármely más művészi teljesítmény. Ezt az irányt fia, 
Balthasar, akit a családtörténet Balthasar Moretus 1. néven emleget (akárcsak 
az uralkodóknál), tökéletesíti. I. Balthasar, Jean Morelus második fia, már 
olyan nevelést kap, mint a korabeli főnemesek. Ebben az időben sikerült a 
cégnek megnyernie P. P. Rubens-1. akivel a század legszebb könyveit állítják 
elő. Rubens tervezi az Ex-libris-eket. ő diszíti a könyveket híres fametszeteivel, 
i'igy a breváriumokat, mint a tudományos munkákat. E metszetek egyben alle
gorikus képben ábrázolják a könyv tartalmát s minthogy Rubens fantáziájának 
bősége kifogyhatatlan és nagyvonalú dekorativ képessége páratlan, természe
tesen a Moretus-kiadások a 17. század könyvgyüj tőinek féltve őrzött csemegéi. 
1631-ben Medici Mária és Izabella főhercegnő is meglátogatja a hires nyomdát 
és egykorú feljegyzések szerint valóságos kis köztársaság dolgozik a hires nyom
dában. A könyvelő 1637-ben 115.000 forint forgalomról számol be, amelynek 
több mint fele exportból folyt be. A könyvnyomda remekeit a világ minden tája 
felé küldik szét s többek közt állandó vevői vannak Indiában is. 1611-ben 
I. Balthasar Morelüs elhalt, s minthogy nőtlen volt, a nyomdát testvére, az új 
igazgató, II. Balthasar Moretus veszi át. őróla szól Vondel-nek. a németalföldi 
költőnek De Drukkunst című ódája, amelyben a tulajdonost hadvezérhez hason
lítja, amint csatasorba állítja betűit.

II. Balthasar testvérei és kiterjedt rokonsága már valamennyien beteges 
rangkórságba esnek és az a legfőbb vágyuk, hogy nemességet kapjanak, ők már 
csakugyan főúri módon élnek, II. Balthasar többszörös milliomos (forintbanj, 
de kocsijukon még mindig nincs címer! II. Balthasar okosan nősül és így a 
vagyon szinte önmagától puffad fel. Fiát, III. Balihasart valósággal kiskirályának 
nevelteti, akár az uralkodók gyermekeiket. Fia gyermekkorában apja elébe teszi 
a Régle journaliére-t, a napi tanrendet, és pontos időbeosztást követel tőle. Az ő 
személyében aztán később megvalósul a család álma, ugyanis 11. Károly spanyol 
király 1692-ben nemességet ad a Moretusoknak és egyben szabadalmat ád nekik, 
hogy könyvnyomdájukat továbbra is folytathassák.

Ez a III. Balthasar beutazza jóformán egész Európát, több évet tölt Spanyol- 
országban, s utazásait hűségesen megörökíti naplóiban. Mindenütt pontosan fel
írja, milyen szállodákban lakott, s a legtöbbel nincs megelégedve, mert az 
ágyneműt piszkosnak találja. Hazai szokás szerint anyjához intézett leveleiben 
pontosan beszámol a tojás-, a hús- és zöldségárakról, szidja a drágaságot ŝ  
ebben a tulajdonságában tökéletesen megegyezik a családnak örökletesen kicsi-
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nyes felfogásával. Szülei harminc-negyvcntcrítékes ebédei és vacsorái, a leírások 
után, igazi jordaensi bőséggel agyonterhelt asztaloknál folytak le, de a házi
asszony minden gramm húst feljegyzett, a rákok és borok árait fillérre el
számolta becses férjének, s így nem lehet azon csodálkoznunk, hogy a milliomos 
trónörökös is számokkal spékeli leli utinaplóját. Ezekből a naplórészietekből 
mindeneseire többet tud meg a mai olvasó az európai út- és szállodaviszonyokról, 
a kereseti lehetőségekről és az adósságbehajtásról, mint ha komoly történelem
könyvet forgatna. III. Balthasar a spanyol papságtól az ősei által rég leszállított 
bibliák árát akarta behajtani; a tárgyalások az adósok és a hitelező közt oly 
körmönfont udvariassággal és ravaszsággal folynak, hogy a fiatal fiú állandóan 
kénytelen anyjától és az otthoniaktól tanácsot kérni. Ez a remek marakodás 
azt bizonyítja, hogy a hitelezőknek az ő korában is cselhez kellett folyamodniuk, 
ha pénzükhöz akartak jutni. Még atyja, II Balthasar, aki rangkórsági türelmetlen
ségében — valamilyen hamis családfa nyomán — címert festeted kocsijára, 
magára vonta a királyi cimerbíróság figyelmét és kétizben is egyenkinl 130 
forint pénzbírságra Ítélték. III. Balthasar ezt a bírságol igen udvariasan köny
vekben« fizette le. Etlőlfogva az egész család kétségbeesetten ragaszkodik ncmesí- 
lési rögeszméjéhez; hogy célját elérhesse, még a bőséges vendégeskedéstől és 
kiadásoktól sem irtózik; legfeljebb a murik után a háziúr átnézi felesége költség
listáját.

E számadásokból kitűnik, hogy a század festőművészei csakugyan szemük
kel látták és ínyükkel élvezték azokat a gazdag csendéleteket, amelyeket vásznai
kon olyan hűségesen mutattak be. Ha végignézzük a mai Plantin-muzeum ter
meit és nyomdáját, amely ma is úgy áll még, tökéletes rendben, hogy bármely 
napon egy órán belül újra megindulhatna, csodálkoznunk kell a hihetetlen 
fényűzésen, amellyel gazdái magukat körülvették. A flamandstilusu, plafonig 
épített kandallók mindegyike egy-egy műremek; a tűzhelyek körül mindenütt 
valódi delfti csempék; a falakon aranyozott bőrtapéták s azokon a flamand 
iskola legkiválóbb festőinek vásznai. A műhely helyiségei is világosak, egész
ségesek és tágasak. Maga az üzlet valóságos mesebeli kis »butik«, ahol a vevők 
órákhosszall válogathattak a drága könyvek közt. III. Balthasart fia IV. Balthasar 
követte és a nyomda tulajdonosai a céget egészen 1876-ig vezetik az egymást 
követő örökösök láncolata során. A könyvnyomtatódinasztia utolsó aktiv tagja: 
Edouard Joseph liijaeinthe Moretus.

A család mindazon férfitagjai, akik az üzletvezetésből kiestek, általában a 
papi hivatásban helyezkedtek el s az ulolsó Moretus-igazgatól már csak túlbuzgón 
bigot örökösök követték, akik az imádkozáson túl semmilyen más világi dologgal 
nem óhajlottak foglalkozni. így a nyomdát lezárták és sorsára hagyták egészen 
a háború utáni esztendőkig, midőn is pöffeszkedő amerikaiak az egyik kanonok- 
Moretusnak azt az ajánlatot tették, hogy a Plantin-házat szőröstül-bőröstül meg
veszik és átviszik Amerikába. Minthogy a Plantin-Morelus-ház összes elhalt lakói 
kifogástalan konszervativ szellemmel őriztek meg minden darabka papirt, könyvet, 
porcellánt, sőt tán még az elnyűtt nagyanyai rékliket is, az amerikaiak úgy 
találták, hogy ezt a magában egyedülálló csodabogárcéget szépen átviszik a 
tengerentúlra. Hatalmas összeget kínáltak a ház összes * tartozékaiért és berende
zéséért. A tárgyalásokról tudomást szerzett a város. Nyomban tiltakozási jogával 
élt, felkereste a kenetteljes Moretus urat: könyörüljön meg rajtuk és ne engedje 
idegen földre cipeltetni ezt az Antwerpen városával tökéletesen összenőtt ősrégi 
cégházat. A könyörgésnek meg is lett az eredménye, amennyiben Antwerpen 
városa szinte ajándékba, — potom négymillió frankért — kapta meg a Plantin-
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Moretus-házat és műhelyt; múzeummá alakította azt ál, hogy a nagyközönség 
és a messzi földről érkező turisták is gyönyörködhessenek benne.

Sabbe kitűnő könyvének (VOeuvre de Christophe Plantin el de ses successeurs) 
kétségkívül erdekfeszítő része a munkások és gazdájuk egymáshoz való viszonya, 
aztán a műhely fegyelmére és a munkások egymásközii együttélésére vonatkozó 
adatok, a kezdetleges kis köztársaság szociális berendezkedése és a még csak 
tapogatózva kiépülő betegségi-segélyegylet, továbbá a munkáskamara működése, 
egy pénztári alap létesítése, különös és furcsa büntetései, amelyek közt a garasos- 
illetékek során többször szerepel a minden kamerád számára fizetendő korsó 
sör. A pénztárba a gazda is befizet, éspedig az alapítótól fogva minden családbeli. 
születés és halálozás alkalmával. Ha később, mondjuk kétszáz év múltán, vala
melyik távoli örökös e szokásjogról megfeledkezik, a munkások azonnal levelet 
küldenek a gazdának és tisztelettel, de önérzetesen kérik, hogy az illetékei csak 
fizesse be ő is, mint az ősei. Különös, hogy ez a munkáskamara minden évben 
éppen május elsején gyűlt össze, tehát azon a napon, amelyet a későbbi szo
cialista párt is elfogadott. Minden május elsején választották meg a kapitányt« 
és megbeszélték új törvényeiket, illetve határozatokat hoztak az év folyamán 
kialakult javaslatok fölött. A fegyelem elsőrangú lehetett, mert pl. a részeges 
nyomdászt maguk a szabad munkások űzték el. Ha közülök valamelyik túllépte 
az udvariasság határait, pénzbírságot tartozott fizetni; illetlen viselkedésért szintén 
Valamelyik kamarai feljegyzésből kitűnik, hogy a műhely ajtajára való vizelésért 
egyik társukat hat garas pénzbírságra ítélték, ugyancsak megjárta az a meggon
dolatlan munkás, aki társát reprodukálhatatlan kifejezésekkel illette, mert tíz 
garast kellett a pénztárba fizetnie. A kamara tagjai csak szabad munkások 
leheltek, akiket az akkori viszonyok szerint igen jól fizettek. A tanulók, mielőtt 
lehették őket, beiratási díjat tartoztak fizetni, de jó ideig csak a műhelyt seper- 
telték velük és csak sokkal később engedte egy-egy munkás a »zöldfülűt« a 
komoly munka közelébe. Egyik régi munkásdal szerint a korbácsot gyakran 
használták az inasok becstelenebbik felén; inasnak lenni, úgy látszik, semmilyen 
korban nem számított a paradicsomi gyönyörűségek közé.

Annyi bizonyos, hogy a gazda mindegyiktől szigorúan számonkérte a 
lemplombajárást; szerződéseiket Isten, Mária és az összes szentek nevében írták 
alá, eltiltották a káromkodást s ha ilyesmi mégis előfordult, a bűnöst azonnal 
illetékkel sújtották. A kisebb sértéseket, aminők »vaurien, jeanfoutre, cocu, corntí, 
fiion, voleur, délateur. traitre. pédéraste«, három garassal kvittelték le, de a 
súlyosabb és cifrább káromkodások után hat garas illette a kamara lárspénztárát. 
A házban étkezlek, elébb a gazda az üzemvezetővel s utána, külön teremben, a 
munkások. Állítólag ugyanazt a levest és ugyanazt a premier platói, (első tál ételt) 
kapták. Délután négykor pedig vajaskenyeret és sajtot uzsonnára. Nagyjában véve 
sokkal jobban éltek, mint a mai munkások, és főképpen kevesebbet dolgoztak, 
helyesebben munkájukat kényelmesebben végezték. Ezen a bűvös kis műhely- 
és konyhaajtón át négy évszázad munkásviszonyairól kapunk tökéletes képet; s 
nemcsak anyagi viszonyaikról, hanem gondolkozásmódjukról, tanultságukról, ven
dégszeretetükről is, hiszen a kamarapénztár külön összeget tart fenn idegen 
segélytkérő munkások támogatására.

Sabbe ezen utolsó könyve méltán keltett feltűnést mindazok körében, akik 
kiváncsiak a szép könyv« történetére s egy ősrégi könyvkiadó- és könyvnyomtató- 
család regényére.

(Brüsszel) Kovács Margit
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A BÁNAT HEGEDŐSEI

Goethe Wertherje nyomán született meg a világfájdalom divatja, amely 
arra késztette a költőket, hogy érzelmes könnyeket sirjanak és kirekesszék 
a finomtalan« vidámság hangjait lírájukból. De akkor külső máz volt a bánat, 
dísz volt a szomorúság, mesterkélt a keserűség. Ma megdöbbentően igaz mindez 
és a lélek mélyéről tör fel, mindent elárasztón. A legfiatalabb magyar költő- 
generáció jónéhány kötetjéből csupa fájdalom, kín, gyötrődés sikolt vádolón 
a mai kor felé. Majd mind harminc éven alóli költő, de nyoma sincs bennük a 
fiatalság örömös zengésének, az élet erejét hirdető bizalomnak, a jövőbe vetett 
hitnek. Végtelen szomorú korkép ez a tizenkét kötet, amelyből a költők vissz
hangján keresztül a ma kietlen sivársága, nyomasztó sötétsége, reménytelen 
keserve kopog, mint ólmos eső, vagy börtönfalon a jelbeszéd.

liarcz György (Idegenből idegenbe) póztalan, finom lírája ízléses, mint a
kötet kiállítása. A költő reszignált, magányos álmodó. — józan vagyok, mint 
a beteg, ki illendően beszedi a hasznavehetetlen gyógyszert , — sóhajtja lemon
dóan. Bejárja a világot és sehol sem talál otthonra, mindenütt idegen marad 
és keserűen látja, hogy nemzetközi a nyomorúság, csak a nyelvtana más a
keserűségnek' . A harcos kedv lefagyott dermedt szívéről, szelíden, hunyt szem
mel bölcselkedik és megrendítő képeket lát leeresztett pillái mögül.

Havas Endre (Sebesülten) hangját szinte elfullasztja a nosztalgia: család,
otthon, emberségesebb élet után. Könnyesen sóhajtja: oly satnya fényben élünk 
régóta már, s oly kicsiny játékok forognak kezünkben: ... Néha felharsan lwnme 
az erő és ilyenkor lázadva tiltakozik az élet sok hazugsága ellen. Nagyon finom 
verseket ír Kassák Lajosról és József Attiláról, ezek a kötet legszebb darabjai 

Karinthy Gábor (Étel és Ital) egészen különleges tehetség Hallatlan nagy 
lendület lobog erős ritmikájában, haragos erő fűti zengő hangját, újszerű képei, 
hasonlatai magukkal ragadnak. Nagyon plasztikusan tudja megeleveníteni láto
másait: ezeket a grand-guignolos víziókat, amelyek Beardsley-nek, a nagy angol 
grafikusnak fantáziáit idézik fel. Mérhetetlen utálkozással nézi a világot, — mé» 
önmagát is, noha magabiztosan érzi tehetsége erejét. Az ösztön és az intellektus 
viaskodik benne, mint az élet és a halál. Garabonciás költő, aki szilajon száll 
együtt a viharral. Furcsán torzító látása mindent gigászi kísértetekké formál, 
még a tájakat is. Az alkonyairól, amelyet 1000 költő közül 999 békés, puha 
színekkel fest. így ír:

A földnek alvó mélye felriad 
a fák nyakát a vihar tekeri 
sötét hegyek mögé bukik a nap 
a füvek kocát gyors szélvész veri.
Ébred az emberben a pátosz,
Vizek mélyén ébred a hal 
Szilaj dacunk szerte-sugároz 
égő hegyű nyilaival.

nagy haj éi fellegek dúdolnak 
a kráter torka bugyborog 
Vörhenyeges színe a holdnak 
fennhangon sir a völgy-torok.

Majsa Ferenc (Judás vallomása) kétségbeesetten siratja üres, örömtelen éleiét 
és a világ kietlenségét. »Üszkösödő, romlott seb a világ, én pedig a sajgása 
vagyok , sikolt ja a költő, akit megcsaltak, megcsufoltak az álmok*. A kötet
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pompás címversében megrendítő képpel festi a minden emberben benne rejtőző 
Judást, a világ átkát.

Yárkonyi László (Megváltozott a világ) hangja kiábrándult, keserű, de erő
teljes. Reviczkyben látja igazolva a kor filozófiáját, a maga életszemléletét Fel
panaszolja, hogy nincs szabadság és nem is volt soha, mert az élet útját so
rompók zárják le mindenki előtt. De legfőképp a munkára vágyók sorsán kesereg:

Ö, alvó, ölbe kényszerült kezek, 
ágaskodó és lehulló karok, 
megfeszülő inak, roncsolt könyökök, 
elvetélt sorsok, meddő lobogó sok: 
mikor jön el végre aratástok, 
mikor jön el feltámadás tok?

A ma minden jelensége elkeseríti, a hazugság fullasztja, csak a lokomotív 
dübörgésében, a jazz harsogásában érzi a jövő biztató zenéjét.

Sümegi Tóth Tivadar (Ajándék és Tavasz a télben) tizenkettedik kéziratos 
füzetét adja már közre. E két utolsó ciklusban tavaszról és szerelemről énekel, 
de még a boldog szerelemben is felérzi az elkövetkező bánatot és verseiről 
így szól: »sirásom lepergett könnye: az írásom«.

Szabados András (Növekvő Ánujék) első verse így döbbent belénk:
Élsz, de magad se hiszed már, 
hogy nem jobb-e a vaknak, ki 
nem látta a múltját, de jövőjébe 
tekinthet, mert nem vakítja 
a valóság!

Nagyon lehetséges, finom költészetében a magányosság rellenele sikolt és 
mégis a begubózást hirdeti, mint egyetlen életlehetőséget, mert az élet ma 
szörnyűbb még a magány keserűségénél is. Csak a tájék hűs nyugalma és 
szerelmesének mosolya deríti fel lelkét.

Vécsey Leó (Száműzött szív) szerelmi lírája: zúhogó örömzuhatag, dúsan, 
habzó, aranyszín bor kristály kehely ben. De ha a szerelem nem fűti énekét: 
visszazuhan a fájdalomba, a reménytelenségbe. Az »Önarckép csupa sötét szín. 
Ha nem köti le tekintetét Lilla alakja: csak sivár pusztulást lát az életben és 
célnak csak a halált. A mai korból csak a technika lelkesíti. A mozdonyt, a 
versenykocsit énekli meg nagyszerű ritmusban. A kötetet Szűr-Szabó József na
gyon érdekes illusztrációi és címlapja díszítik.

Kocsis László (A dóm) a neves pécsi papköltő, városa székesegyházát énekli 
meg a kötetnek mind a negyvennyolc versében. Forró szeretet hangján, széles 
skálán dalol a pompás, kőbe faragott álomról, mindig új és új mondanivalót 
talál róla. Beszél a dóm szépségéről, történeti múltjáról, eszmei erejéről, külön- 
külön minden részletéről, százféle hangulatáról. Úgy nézi templomát, hogy min
den köve gondolatok raját ébreszti benne. A pécsi dóm filozófiája, esztétikája 
és etikája — versben elbeszélve, ez a kötet.

Rumi Erzsébet (Ragyogó zöldön viola árnyak) bánata nem tartósabb, mint 
a nyári bárányfelhő. Ha örül: boldogan dalol a tavaszról, egy gyermekmosoly- 
ról és örömének nyílásához elég a tavasz vagy egy gyermekmosoly. Kedves 
hangú, friss ütemű versei egy fiatal, üde lélek finom rebbenései. egy mosolygó 
szem tágranyilt pillantásai, amelyek átölelik az egész világot. A kötet legbájosabb 
verse a »Tavasz Urfi«. A sok sötét, keserű hang között vigasztaló és üdítő 
muzsika Rumi Erzsébet meleg, édes csengésű lírája.

Tanka János (Szirmok lépcsőin) is azok közé a kiválasztottak közé tar
tozik, akiknek lelkén nem hatalmasodott el a bánat. A Sárrét költője Tanka
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János, aki finom akvarelleket fest a tájról, van mondanivalója mindenről: vad- 
ludakról, ökörnyálról, falu csendjéről, düledező kúriákról. Biedermeier idil min
den verse. A hüben és a természetben talál vigasztalást az élet bántalmaiért.

Gömöri Jenő Tamás (A macs kacs a Iád) a verses elbeszélő-idil műfaját te
remti meg ezzel .a könyvével, amelyben egy macskacsalád életét meséli el sok 
bájjal és mély filozófiával. Félig az állatok iránti szeretete vezérli ehhez a témá
hoz, félig — a menekülés. Lelki emigráció az állatvilágba, így is jellemezhel- 
nők a költő attitűdjét, amelyet itt-ott elárul egy-egy ilyenfajta részlet:

Óh, boldog macskacsalád, amely semmit, semmit sem Ind 
Hamisságról, vadságról, képmulató gonoszságról,
Emberi kegyellenségről, rémségekről, gyűlöletről,
Fegyverkezésről, bombákról, gázról és Európáról... ér. ni.)

SZÖNYI ZOLTÁN: ILÁZASSÁG AZ 
KOMOLY
(Genius-kiadás. 285 oldal.) Csufondá- 

ros, vidám, szellemes, elragadó perszif- 
lázs Európáról. Üde, szórakoztató han
gon elmondott komoly igazságok. Pom
pás meseszövés, megtévesztésig hasonlító 
karikatúrákban megrajzolt figurák. 
Szőnyi Zoltán, a Mezőtúrról jött fiatal 
író, eddig csak verseskötettel szerepelt, 
de már azzal is megérdemelt feltűnést 
keltett. A »Pillanatok a szegedi Magyar 
Téka kiadásában jelentek meg 1935-ben. 
A Lileratura akkor kétizben is méltatta 
a rendkívüli tehetségű költőt (1936 évi 
109. és 140. old.) és részleteket közölt 
verseiből. Azóta nem hallottunk róla. 
Most annál nagyobb örömmel láttuk vi
szont nevét a testes kötet címlapján és 
örömünk egyre fokozódott olvasás köz
ben. Elsőrangú tehetség buggyan ki e 
regényből. Mint a kissé fanyar, kelle
mesen csípős pezsgő, olyan ez az írás, 
amelyben egy amerikai lány európai 
útját írja meg a szerző. Azt mutatja 
meg, hogyan fest Európa amerikai szem
mel nézve. Nos, kissé lesújtó a látvány. 
Amit eddig láttam, az nem volt csúnya, 

de szomorú;, — mondja Páris előtt 
Anne, a gazdag amerikai leány, — az 
volt az érzésem, hogy megtelt villamos
ban utazom, ideges emberek közt. Min
denki a másik lábára lép és mindenki
nek már úgyis fáj a lába. Amellett 
korhadt, rozoga a kocsi, minden perc
ben kivághatja a biztosítékot és meg
gyullad az egész kocsi. Az utasok ezzel 
nem törődnek, már megszokták. Minde
gyik elkeseredetten ócsárolja a másik 
kalapját, mert divatjamúlt. De igazuk 
van*. — Underhill, a szerelmes birming
hami magánzó, aki országokon keresztül 
követi a szép lányt megállapítja erre a

meglátásra, hogy Anne-t már megfer
tőzte Európa. Gúnyolódik, de európaiul 
gúnyolódik már. Később, Párisban, kissé 
beszeszelt állapotban kibuggyan Anne 
leikéből, hogy mit is akart hát Európá
ban megtalálni: »a fehér ember várát, 
azt a titokzatos Várat, fehéren csillogó 
hegytetőn, ahová a butaság mocsara 
már nem gőzölöghet fel, azt a várat, 
amely megmagyarázza a történelmet és 
diadalutunkat a barlangtól a többi faj 
fölé. a szellem és nem a kard jogán. 
Azt a szent várat, ahová odamentették 
az emberi szellem kincseit a középkoron 
át és a huszadik század elől*. Már-már 
azt hiszi, hogy megtalálta a maga Euró
páját az archeológus személyén keresz
tül, de abban is csalódik. Mert Anne 
alapjában véve nem Európát keresi, 
hanem a nagy kalandot, a szerelmet, a 
férfiideált. Sok tarka próbálkozás és 
csalódás után a hűséges és nagyon be
csületes Underhill felesége lesz. Haza
megy Amerikába, és boldog, hogy lelki
leg is túl van Európán . . .

KOLLÁR BÉLA: DK. MEZÍTLÁB
(Nova-kiadás. 191 oldal. Ára 2 pengő).
Két unatkozó gazdag ember fogadást 

köt, hogy akad-e Budapesten olyan dip
lomás fiatalember, aki jó pénzért haj
landó négy héten keresztül mezítláb jár
kálni az uccán. Ennek a fogadásnak 
köszönheti az állástalan fiatal vegyész- 
mérnök, hogy napi ötven pengőt keres 
négy héten keresztül, hogy megszabadul 
menyasszonyától és megtalálja az igazi 
élettársát, sőt exisztenciához is jut. A 
regény ügyes alapötlete módoL ad arra, 
hogy az író persziflálja a társadalmi 
hipokrizist és néhány burleszk jelenetet 
teremtsen. Igen jó a kötet címlapja: 
Pályi Jenő munkája.
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BOZZAY MARGIT: VÖRÖS KÖD
(Athenaeum-kiadás. 238 oldal.) Hatá

rozott írói fejlődést mutat Bozzav Margit 
új könyve, úgy a kompozíció, mint a 
meseszövés szempontjából. Témája a 
grande passion, az a végzetes, nagy 
szerelem, amely csak kivételes emberek
nek jut osztályrészül. A fiatal özvegy
asszony, aki férje mellett frigiden élt. 
beleszeret ügyvédjébe és a »vörös köd : 
a szenvedély elfátyolozza előtte az egész 
világot. Csak a nagy érzésnek él, boldog, 
mert partnere minden tekintetben meg
felel annak az eszménynek, amelyet a 
férfiről formált magában. Mégis tragi
kus ez a szerelem, a férfi kötöttsége 
miatt, és a szerelmes asszony sokat 
szenved félszeg helyzete alatt. Kinos buj
kálnia, kínos titkolnia, mint valami bűnt. 
azt az érzést, azt a viszonyt, amelyet 
tisztának, igaznak érez, mert őszinte, 
nagy érzés, mindenen felülemelkedő 
kapcsolat. Annyira erős ez az érzése, 
hogy szívesen vállalná a gyermeket is, 
a férfitől való gyermeket, mégha a pol
gári morálnak ellent kellene is ezzel 
mondania. És itt fordul válságosra a 
helyzet, mert a férfi nem hajlandó a 
következményeket vállalni; itt csalódik 
először szerelmében az asszony, aki ezt 
a csalódást nem tudja elviselni és a 
halálba menekül előle. Kár, hogy ezt 
a kissé lapos befejezést választotta az 
írónő, aki néhány finom jelenetben ér
zékelteti a nagy és igaz szerelem érzé
seit. A férfiportréban talán túlhangsú
lyozza a lelkiismerellenséget, de az asz- 
szony figurája igen jól sikerült.
IJJAS ANTAL: MIRANDOLA FORDU

LÁSA
(Franklin Társulat kiadása. 2b5 oldal.) 

Giovanni Pico della Mirandola, a nagy

olasz humanista, Lorenzo de Medici ba
rátja. a rinascimento egyik legmegka- 
póbb figurája ‘áll a középpontjában en
nek a végtelen finomhangú regénynek. 
Ijjas Antal, a fiatal magyar katolikus 
írógárda egyik legnagyobb tehetsége, 
pompásan érzékelteti, minő lelki átala
kuláson megy keresztül Mirandola és 
csodálatosan közelhozza az olvasóhoz a 
középkori Firenzét, de főleg azokat a 
táji szépségeket, amelyek ma is változat
lanok. Ragyogó színekben gazdag a stí
lusa. erős a fantáziája. Figurái eleven 
életet élnek: szinte tapintható közelség
ben erezzük magunkhoz Firenze polgá
rait: Agostino Tedeschi-t, a megörege
dett, beteges, gazdag kalmárt, gyönyörű 
feleségét, Madonna Agatha-t, akinek vo
násai hasonlatosak az érett, gyöngéd 
tájhoz és mosolya olyan, mint az eső 
után párásán derengeni kezdő levegő. 
Pico della Mirandolát, aki filozófiai taní
tásai miatt hét esztendeje szenved és 
gyötrődik az Egyház átka alatt, akinek 
szíve csordultig telve van magánnyal 
és vággyal. Madonna Agatha felé száll
nak a vágyai és találkoznak az asszony 
vágyaival. Agatha küzd vágyai ellen, el
határozza, hogy nem árulja el azokat 
a férfi előtt, de amikor a véletlen össze
hozza őket a majorsági házban, »szán
déka szétolvad, mint a gyertyák kékes 
magja körül a forró és alácsorduló 
viasz«. Szeretik egymást, de nem lehet
nek egymáséi, mert él a férj, hatalmas 
az Egyház és nem tűri a bűnt. Mire 
az akadályok elhárulnak, az asszony 
szivében elhomályosul a férfi képe és 
mire újra fellángol benne a régi érzés: 
Mirandola grófja már a halálos ágyán 
fekszik. Koporsók egész sora szegélyezi 
az életutat, amelyről a regény mesél: 
meghal a pápa. meghal signore Tedeschi,



meghal Lorenzo de Medici és végül meg_ 
hal Mirandola. Mintha Firenze maga is 
halálát várná a fölötte gomolygó poli
tikai viharokban, amelyeket a fanatikus 
apostol: Savonarola támasztott De az 
író megérezleti, hogy Fra Girolamo nem 
romboló, hanem tisztító erőt, megújho
dást hoz a városnak és az Egyháznak 
egyaránt.

BEREND MIKLÚSNÉ: A PIOMBO-KÉP
(Singer és Wolfner-kiadás. 398 oldal.) 

Forró, nyugtalanító atmoszférái eleve
nít meg ez a nagy társadalmi regény, 
amely különleges egyének sorsa mellett 
egy társadalmi osztály képét is meg
rajzolja és ráadásul a háború előtti 
évek egyik kultúrpolitikai hajszáját is 
visszaidézi. A Piombo-kép, Szépművé
szeti Múzeumunk egyik büszkesége, 
Pulszky Károly szerzeménye volt, akit 
a képvásárlás kapcsán, illetve annak 
ürügyén kipattant politikai uszítás az 
öngyilkosságba; kergetett. Csak halála 
után sikerült bebizonyítani, hogy ár
tatlanul hurcolták meg a zseniális em
bert. Ennek a kultúrbotránynak az ere
deti országgyűlési naplók alapján meg
írt története a regény nyitánya. A kép
vásárló államtitkár figurájában nem 
Pulszky Károlyt — a megtörtént eset 
szenvedő hősét írta meg Berendné. 
Nem is az államtitkár a regény hőse, 
hanem a leánya, a szenzibilis lelkű, 
törékeny testű Kápolnay Dolly, aki ra
jongó szeretettel imádja édesapját. El
kényeztetett, boldog királykisasszonya a 
budai, legyezőalakú, műkincsekkel tele
zsúfolt palotának. Ebből a pelyhes fé
szekből zuhan ki a tragédia kipattaná
sakor. A revolvergolyó, amely apja ha
lántékába fúródik, az ő életét is szét- 
ioncsolja. Kegyelemkenyéren él gazdag, 
szeszélyes nagynénje mellett és úgy érzi: 
Kápolnay Dolly meghalt, csak a sze
gény Dórácska él már, akinek létezését 
mindig is tudta, akinek félénk, boldog
talan lénye mindig is ott settenkedett 
az ünnepelt királykisasszony lelkének 
mélyén, akinek létezéséért vezekelni vá
gyott sokszor. Ez a lelki kettősség a 
szociális lelkiismeret szava volt Dolly- 
ban, akinek fejlődő értelme felismerte 
társadalmi osztályának vétkeit. Magá
nyossága, kétségbeesése már-már az ön
gyilkosságba sodorja, amikor megjele
nik Sarlós tanár, a fiatal, kiváló orvos, 
akitől annak idején apja oly érthetetle
nül eltiltót la őt, pedig ez volt az egyet

len ember, aki mellett valahogy íigy 
érezle magát, mint apja mellett, aki
ből ugyanaz a mágikus vonzóerő áradt 
feléje, níint apjából. Sarlós megkéri a 
kezét és mindketten boldogan készül
nek az esküvőre, amikor a férfi várat
lanul rádöbben a szörnyű tényre, hogy 
ők — féltestvérek. Most megérti, hogy 
az államtitkár — akinek egy felelőtlen 
vadászkalandja a szép erdésznével az 
ő életét jelentette — miért tiltott a el tőle 
a lányát. Borzasztó konfliktusba kerül: 
nem mondhatja meg az igazat Dől Ív
nak, mert az érzékeny lelkű teremtés, 
nem bírná elviselni a csapást és mert 
nem lökheti vissza öl a cselédsorsba, 
amiből nincs menekvése, ha ő nem 
veszi feleségül. Magába zárja szörnyű 
titkát és rászánja magát a házasságra. 
Nagyon boldogan élnek, mindaddig, 
amig Dolly anyának nem érzi magát. 
Sarlós nem akarja, hogy a gyermek 
a világra jöjjön és egyrészt megpecsé
telje a testvérházasság bűnét, másrészt 
esetleg nyomoréknak szülessék, a kö
zeli vérrokonság folytán. Dolly ragasz
kodik a gyermekhez. A tragikus súrló
dások után, félőrülten, beszámíthatat
lan állapotban, egy kétes hírű orvosra 
bízza magát és majdnem belehal a fer
tőzésbe. Amikor felgyógyul: kitör a há
ború és Sarlós önként jelentkezik Ke
resi a halált, mert nem tud más meg
oldást bonyolult problémájukra. Az 
özvegyen" maradt Dolly négy évi gyász 
után, rábeszélésre, férjhez megy régi 
lánykori udvarlójához, a hideg, merev 
vezérkari ezredeshez, akit nem férjének, 
hanem mostohaapjának érez. Kifogás
talan, engedelmes feleség, de soha nem 
érez sem szerelmet, sem közösséget élet
társával. Még mindig Sarlóst szereti és 
apránként felőrlődnek az idegei, neuró
zisa annyira elfajult, hogy élő ember
nek tartja elhalt férjét, akivel talál
kákra já r ... A fantomot hiszi szive 
alatt fejlődő gyermeke apjának. Az ez
redes gyanút fog az asszony érthetetlen 
viselkedése miatt és kérdőre vonja, mire 
Dolly azt mondja neki. hogy a gyer
meknek nem ő az apja. Elhagyja férje 
házát és titokban unokanővérénél rej
tőzik. Csak a gyermekágyban történt 
halála után derül ki a végzetes téve
dés. Az ezredes most már magáénak 
ismeri el a gyermekei és a maga ké
pére fogja nevelni azt a lelket, akit 
anyja arra szánt, hogy kiegyenlítse az 
ellentéteket és folytassa azt az apostoli
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munkát, amil Sarlós megkezdőit, aki
ben egyetlen igaz szerelmének betelje
süléséi látta. Különös, megrázó írás ez 
a könyv, a kitűnő lélekformáló, merész 
probléma-boncoló Berendné nagyszerű 
íráskészségének újabb dokuinenluma.

ESZTER KAS ISTVÁN: FORRADALOM
(Regén;/. Singer- Wolfner-kiadás. 5)8 

oldal. Ára 5 />engő). Tavaly, jelent meg 
Eszterhás első regénye, a kétkötetes 
»Háborúban nőttünk fel . Azt irtuk róla, 
hogy könyve talán mindennél éleseb
ben világít arra a nemzedékváltásra, 
amelyet a világháború jelentett az em
beriségre nézve. A háború előtti nem
zedéknél a forradalom előtti felajzotlság, 
a szent várakozás«, Eszterhásnál a for
radalom utáni kijózanultság és tulonlul- 
ság a vezető molivum. Tavalyi megál
lapításunk még sokkal felíokozoltabban 
illik az új regényére. Szinte elképzelhe
tetlenül illuziómentesen boncolgatja a 
forradalom« lélektanát, amelyet — he

lyesebben — nem is ismer el, mert a 
forradalom nála nem a lélek, nem az 
ösztönök, nem az idegek, hanem rideg 
üzleti számítások, politikai sakkhúzások 
dolga, kis piszkos agitátorok manőverje. 
Ha ennek a regénynek alcímet kelletnék 
adni. ezt irhalnók alája: A forradalom
— papucsban«! Adva van a szerzőnél a 
Gyárváros«, egy idealista munkaadó

próbálkozása, hogy egy téglagyár kere
tében becsületesen oldja meg a munkás- 
kérdést : a tulajdonos és a munkások 
közös egyetértésével, az utóbbiak ha
szonrészesedésével. És adva van más
részt az Indusztria-bank című fővárosi 
tőkés vállalat, amely a szerző akarata 
-szerint a téglakartel végrehajtószervévé, 
nem, hóhérlegényévé lesz, hogy víz alá 
merítse, elpusztítsa a derék vidéki vál- 
lalko ást Ennek a vétkes kartell ek má
sra pribékje a Leplezetlen Igazság c. 
lay. egy kicsit falukutató, kicsit népcsaló 
újság s annak álparaszt, kávéházi szer
kesztősége; a harmadik hóhérsegéd pe
dig a Dolgozók Radikális Pártja című 
parlamenti alakulat, élén az urasági 
inasból lelt népvezérrel, aki egyik szája 
szögletéből népszerűén hangzó forra
dalmi jelszavakat harsog, a másikkal 
viszont édesdeden duruzsol a minden
ható tőke urai felé Ezek a homéri 
tényezők adják a tragédia elemi erőit, 
míg az előtérben természetesen emberek,
— és mondjuk meg mingyárt kitü
nően, nagy plaszticitással, elhitető erővel

megrajzolt iigurák mozognak. A tégla
gyárat az idősebbik és fiatalabbik Apró 
János képviseli: amaz az egyszerű pa
rasztból a maga erejével feltörekedett 
gyáros, emez fiatal, iskolázott, szaksze
rűen képzett, idealista közgazdasági esz
mékkel eltelt ifjú. A banknál ott sze
repel a héthájjal megkent idős direktor, 
Balog úr, örökös nőéhségével, skrupu- 
látlan lelkiismerelével; aztán Mecseky 
Kálmán — a fiatal Apró Jánosnak 
egyébként gyerekkori pajtása —. egy 
tipikus karrierista, aki az érvényesü
lés kedvéért mindent — barátságot, 
szerelmet — szinte gondolkodás nélkül 
dob oda. Az újságnál megismerkedünk 
Alleluja Ferenc alakjával, a kávéházi 
falukutatóval, aki százezer pengő ked
véért szívesen odaadja magát, lapját, 
kedvesét a legdurvább hajtóvadászat 
céljaira. A hajtóvadászatot a háttérből 
irányítja a mindenható potentát, Seré- 
nyi-Segelhof Aladár báró, a megtestesült 
Mammon. Mind e férfiak között aztán 
nyugtalan bizonytalansággal, örökös női 
áldozatra-készséggel viliódzik két re
mekbe készült női figura. Az egyik 
Gyulay Ágnes dr., közgazdász és köz
író. az ifjabb Apró Jánosnak és Me
cseky Kálmánnak ifjúkori pajtása. Al
leluja szerkesztő úrnak és rajta keresz
tül az újságírásnak rajongója, akit ki
használnak barátai, hogy az ő fedd- 
liellen női neve mögött játsszák meg 
gyilkos közgazdasági partijukat. A má
sik nő: Tisza Adrienne, a lecsúszott 
dzsentri-lány, aki tudatos elszántsággal 
keresi a modern gazdasági lurbillonban 
számára, a rassznőre nézve egyedül kí
nálkozó érvényesülési lehetőséget: testé
nek tőkésítését. Pokoli ac a színjáték, 
amelyet Eszterhás István ezekkel a figu
ráival előttünk lejálszat! S a baj az, 
hogy részleteiben nagyon is valószerű 
lehetőségeket vázol fel előttünk az író. 
Ember legyen a talpán, aki csupán a 
halmozásnak, a gonoszság szinte már 
jókais kiélezésének trikje mögött fel
fedezi az írói szándékot: a téglagyár
ban lejátszódó forradalom struktúrájá
ban kimutatni minden forradalom ész- 
szerűtlenségét. mechanisztikus vagy ép
pen gonoszindulatú voltál. A szerző 
tendenciájával nem értünk egyet: 
de el kell ismernünk, hogy mint 
független művészi alkotás abszolút 
értéket jelent s egyben kormulató 
írásmű is, mert eljövendő idők számára 
kendőzetlenül mulatja meg úgy szimbo-
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Ilkájában, mini részletrajzaiban a mai 
fiatalság kesernyés életfelfogását, hitet
lenségét az ideálokban, lelkendezésének 
letörlségét.

LEWIS, SINCLAIR: A TÉKOZLÓ SZE
LŐK
(Fordította: Németh Andor. Athe- 

naeum-kiadás. 239 oldal.) Húsz év után 
még mindig van mondanivalója a Babbi- 
tekről Sinclair Lewis-nak. Új könyve 

'megint az amerikai polgárral foglalko
zik, de szatírája enyhült, inkább fájdal
mas mosollyal, megbocsátón nézi küz
delmeit. Ezúttal azt a harcát írta meg, 
amelyet — a pénz utáni hajszája közben
— gyermekeivel folytat. E harcban ö 
marad alul, noha ő az értékesebb elem.
»A szülők harca gyermekeikkel — és a 
férfi harca a nővel — alighanem iga
zibb harc, mint az európai háborúk«,
— mondja Lewis, miközben ennek a 
harcnak a karikatúráját rajzolja meg, 
hallatlanul szórakoztató stílusával üdítve 
a véresen komoly témát. »Jogot az éle- 
medetteknek! — kiáltja Fred Cornplow 
autónagykeresKedő, akit rutul kihasznál
nak gyermekei: az apollói szépségű, os
toba, munkakerülő, léha fiú és felületes, 
önző leánya Howard és Sára véleménye 
szerint a fiatalság eltartása elsősorban 
a szülők, másodsorban az állam, har
madsorban a társadalom kötelessége. 
Nyíltan kimondják, hogy apjuk csak 
arra jó. hogy dúsan ellássa őket pénzzel. 
Életükbe beavatkoznia azonban nincs 
joga. Egyáltalán: jogai nincsenek velük 
szemben, de annál több a kötelessége. 
Még azt is megkövetelik tőle. hogy fi
nanszírozza azt a baloldali mozgalmat, 
amelybe belekeveredtek, noha az kimon
dottan a jómódú polgár ellen irányul. 
És amikor Fred Cornplow végül is fel
lázad gyermekei zsarnoksága ellen, ami
kor végre saját életét akarja élni és 
ezt úgy oldja meg, hogy előbb egy hétre, 
aztán néhány hónapra elutazik feleségé
vel: a gyermekek felháborodnak a »té
kozló szülők lelkiismeretlenségén... A 
lázadás egyébként nem tart soká: a 
szülői szív visszahúzza a menekülőket a 
rossz gyermekekhez, akikről kiderül, 
hogy támasz nélkül csak elzüllenek. 
Nagy vádirat ez a könyv a mai fiatal 
amerikai generáció ellen és bizonyos 
fokig felmentő ítélet a Babbitekre vo
natkozóan. Sinclair Lewis eljutott oda, 
hogy sajnálja az általa annyit gúnyolt

polgári és megállapítja, hogy »az örök 
polgár — a középosztály — a legérté
kesebb emberanyag »és ha válságba ke
rül, ez a válság jelentősebb, mint a 
Waterlooi vagy a terrtlopyléi csata« ...

MACH A RI), R AYMON DE: LES F EMMES
CACHÉES
(Flammarion, Paris. 212 oldal.) A 

Journal de la Femme főszerkesztője, a 
népszerű regényírónő. könyvsorozatot 
jelent be, amely a különböző államok 
asszonyainak sorsával foglalkozik maja. 
Elsőként egy exotikus országot: Marok
kót ismerteti, közvetlen hangú, érdekes 
útikönyvében. Európai szemmel nézve 
bizony keserves sorsuk van Marokkóban 
a nőknek. Még a legelőkelőbb csalá
dokban is szinLe hermetikusan elzárt 
életet élnek a háremekben, teljesen jog- 
foszlotlan. Az élet örömeiből csak mor
zsák jutnak számukra, mint ahogyan a 
lakomáknak is csak a morzsáit kapják 
Műveltségük kimerül abban, hogy a 
Korán néhány szakaszát és pár verset 
tudnak. A világból alig ismernek vala
mit. Az előkelő asszonyok egész napja 
azzal telik, hogy szépségüket ápolják, 
öltözködnek, a gyermekekre és a kony
hára ügyelnek. Férjük szerelmét esetleg 
egy másik feleséggel és minden esetben 
a néger szolgálóflőkkel kell megoszla- 
niok. A néger nőktől született gyermeket 
épp úgy kell nevelniük, mint a saját
jukat. A proletariátus asszonya bizonyos 
fokig szabadabb életet él, de emberte
lenül sokat kénytelen dolgozni. Még 
rosszabb a helyzet a berber falvakban, 
ahol a férfiak egyáltalán nem dolgoznak 
és minden munka a nőkre hárul, akik 
kiszolgáltatott páriák. Az embernek a 
haja szála égnek mered, amikor az 
ottani állapotokról olvas Raymonde 
Machard rendkívül érdekes könyvében, 
amely egy eddig ismeretlen világot 
tár tel.

A m a g y a r  s z e l l e m i s é g  sú lyos

m e g p r ó b á l t a t á s o k  k orát  éli !

T a r t s o n  ki h ű s é g g e l  a

L I T E R A T U R A
m e l l e  t t, a

L I T E R A T U R A
a  s z a  b a d é s  f ü q q e t l e n

g o n d o l k o d á s m e n t s v á  r a  !
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ŐSZINTE KÖNYV FERENCZ JÓZSEFRŐL

PERLAKY LAJOS: I. FERENCZ JÓZSEF

(Egy. Nyomda. 216 oldal). Az a két
értelműség, amely hazánkat a Habsburg- 
kérdésben közel két évtized óta meg
üli, az oka annak, hogy sem magáról 
Ferencz Józsefről, sem általában a H abs- 
burg-házról nálunk tárgyilagos, de bí
ráló tendenciájú munka nem jelenhe
tett meg. Sem író, sem kiadó nem vál
lalta annak a veszedelmét, hogy köny
vével egy netán éppen habsburgi szim
pátiákban leledző ügyész kezébe kerül
jön. így aztán ez az egész kilencven- 
eszlendős korszak kiesett a történet- 
irásunkból, s ki tudja, hovatovább nem 
lesz-e már késő annak őszinte emlé
keit felgyüj lenünk?! Ügylátszik, Hitler 
bécsi nagytakarítása ebben a kérdés
ben tisztább helyzetet teremtett s az 
Egyetemi Nyomda most már nagyobb 
aggályok nélkül adhatta ki ezt a maga 
fajtájában igen jó könyvet, amely persze 
nem pótolhat egy még megírandó nagy, 
pragmatikus történelmi életrajzot Ferencz 
Józsefről. Perlaky könyvének így is 
nagy érdeme, hogy végre őszintén szól 
dolgokról, anélkül, hogy ezzel a szük
séges kegyeletet sértené. Mottója, ame
lyet könyve élére helyez, pontosan kö
rülírja álláspontját: De mortuis nil, 
nisi — ver it a! em! Amit Sleier Lajos 
pár év előtt, Haynau-könyvében, még 
csak félve mert kimondani, azt most 
Perlaky nyíltan megmondja: Ferencz 
József egész uralkodását stigmatizálta 
az a körülmény, hogy Haynau véres 
és Bach fekete árnyékában nőtt uralko
dóvá«. Csak kár, hogy nem konkretizálja 
mingyárt azzal ezt a tételét, hogy Fe
rencz József egészen a világháborúig 
szinte éjjel-nappal viselte a mellén, még 
házikabátján is, mint egyetlen kitünte
tést, azt a Szent György-keresztet, ame
lyet az orosz cártól kapott Magyar- 
ország lcverelése után, s hogy a néhai 
magyar király hálószobájában ott füg
gött az a három kép, amely leginkább 
emlékeztette öl a rebellis magyarokra: 
Henlzi halála, Lamberg meglincselése 
és a győri csata Minden ember éleié
ben vannak hibák, amelyeket nem tud 
többé jóvátenni , írja Perlaky. Ferencz 
József jel lem történetében ez a korszak 
a kezdő abszolutizmus kora) minden

kor az a sötét pont maradt, amelyet egy 
egész élet munkássága árán sem tudott 
soha teljesen a feledés gödrébe elásni .
Kardot, botot, akasztófát, nem pedig 

koronás arcképei kellett volna verni e 
korszak pénzeire-, — ez a véleménye 
a szerzőnek Ferencz József abszolutista 
uralkodási korszakáról. Persze későbbi 
koráról is kénytelen a szerző megálla
pítani. amit Ferencz József életében a 
bizantinikus történetírás ugyancsak el
hallgatott, hogy A modern alkotmá
nyosságnak azt az alapelvét, hogy a 
király uralkodik, de nem kormányoz, 
Ferencz József nem vallotta magáénak«,
Ferencz József alapelvc: Rex est lex«, 

meg az, hogy »ich will keine Druck
maschine für Unterschriften werden«. 
Itt persze a szerzőnek azt is helyes lett 
volna megemlítenie, hogy a mi állító
lagos alkotmányos királyságunk alap
elvével igazán bajosan férhetett meg az 
a Ferencz József által bevezetett szokás, 
hogy a törvényeket előszentesítésre« 
elébb neki kellett bemutatni, mielőtt 
azok a parlament színe elé kerülhettek 
volna. Hol marad itt a törvényhozónak 
törvény kezdeményezési joga. amely nél
kül igazi parlamentarizmus el sem kép
zelhető. (S ez nemcsak Ferencz József 
korára vonatkozik!) S hogy lehet leg
alkotmányosabb királyról szólni olyan 
uralkodóval kapcsolatban, akiről Per
laky most megírja, hogy a dunaparti 
parlament a kremsieri sorsára jut, fegy
verekkel oszlatják fel . A király végül 
eljutott ahhoz az érvhez, amelynek 
kardlap a neve«. S a magyar ország- 
gyűlés szétkergetésével kapcsolatban 
Perlaky Tisza Istvánról is végre meg
mondja őszintén a véleményét: »Tisza 
a magyar parlamenten elvégezte a halá
los műtétet«. Bizonyos az. hogy ha a 
ma távlatából nézzük Tisza István po
litikai szereplését, akkor a mai dikta
túrák és aníiparlamenláris irányzatok 
magvetését ő hintette el harminc évvel 
ezelőtt, amikor fegyveres erővel szét
verte a magyar képviselőházat. A ma
gyar parlamentarizmus presztízsén ez 
a lény olyan csorbái ütött, amelyet 
többé igazában nem tudott az kiheverni! 
Perlaky könyve nagy belső felszabadu
lási jelent egy súlyosan kétértelmű lelki 
nyomás alól
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PUSZTULÓ VILÁGOK ROMJAIN

HOMO, LÉON: A RÓMAI KULTÚRA
(Ford. Révai/ József dr. Athenaeum- 

kiadás. 3H oldal. Ára 6 P.) A világ
történelem egyik legnagyobb és leg
maradandóbb hatású alakulata a római 
kuliura. Erről a kultúráról nem mond
hatunk többet, mint ha azt mondjuk, 
hogy egész európai kultúránk jóformán 
addig terjed haláraiban, ameddig a nagy 
római imperium nyúlt. Államalkotó és 
katonai szervezés tekintetében a római 
nép minden idők legnagyobb csodája, 
politikai, erkölcsi és technikai tekintet
ben a világ nevelője volt; irodalma, mű
vészete ma is maradandó hatást gyako
rol. Ennek a mérhetetlen jelentőségű 
és roppant gazdagságú szellemi és poli
tikai képződménynek számos tudósa és 
kutatója akadt az idők folyamán, de 
egy sem volt, aki nagyobb alapossággal 
és tudós felkészültséggel tárgyalta volna 
a római nép kultúrájának történetét, 
mint Léon Homo, e könyv szerzője.

JUHÁSZ ANDOR—JUHÁSZ SÁRI:
EZ TÖRTÉNT AUSZTRIÁBAN
(Szarajevótól P>erchtesgadenig. Cserép

falvi kiadás. 108 oldal. Ára 1.80 pengő). 
A két szerző másfélévtizeden keresztül 
élt Bécsben, mint különböző magyar 
és külföldi lapok tudósítója. Ebben a 
minőségükben egészen mélyen belelát
hattak abba a kohóba, amelyben a Sors 
kiforralta ezeresztendős szomszédunk 
tragédiáját. Pontosan, személyszerint is
merik az aktorokat. Megkapó portrékat 
nyújtanak az új Ausztria-csonk vezető 
egyéniségeiről. Megismerjük a dandv- 
szocialista Seitz polgármesteri, aki azon
ban csakugyan ragyogó alkotásokkal 
gazdagította az osztrák fővárost, s akit 
még a náci-ifjúság is kalaplengetve üd
vözölt ha az uccán találkozott vele. 
Megismerkedünk az aszkéta-kancellárral, 
Seipellel, aki világtól élvonal kopott pap 
létére mégis virtuóz-módjára játszott a 
bel- és külpolitika egész klaviatúráján, 
miközben szerény szerzetesi cellájának 
négy fala között kasztigálta testét és a 
túlvilágra készült fel. Megismerjük Mik- 
lasl, aki a Nemzeti Tanácsban annak 
idején az egyetlen volt, aki a császár
hoz való hűséget követelte és már húsz 
évvel ezelőtt tiltakozott az Anschluss 
ellen: a sors grotteszk humora, hogy

éppen belőle lett köztársasági elnök s 
éppen neki kellett Ausztriának Német
országhoz való csatlakozását dekretál- 
nia! Megismerkedünk a tiroli Sleidle 
ügyvéddel, aki először vetette el a nagy- 
németpárti Heimwehr megszervezésével 
az új magokat, önmaga lelkes nemzeti- 
szocialista. s amikor végre hatalomra 
került volna az általa hirdetett eszme
világ, akkor Triesztbe, valami kis ál
lásba száműzik. Találkozunk Starhem- 
berg herceg nyugtalan és nyugtalanító 
figurájával, akiben bennrekedt bárok 
őseinek exlatikus lénye, s aki tizenhá
rom kastélyát fizette rá az általa finan
szírozott mozgalomra. Szóval: csupa 
élethű és mozgalmas fotográfiában is
merkedünk meg Ausztria tragédiájának 
szereplőivel, a históriailag felelős ki- 
sebb-nagyobb Guliverekkel. S mindegyike 
mögött íelrajzik a Goethe-i bűvészinas- 
gólem szörnyű tragikuma: nem szabad 
a tűzzel játszani, mert benne égünk ma
gunk is. Az a lángtenger, amelyet Zsó
fia főhercegnő a negyvennyolcaddá for
dalom előtt gyújtott fel, amikor a Mo
narchia idegennyelvű népeit forradalmo- 
sílotla, végül is' parázzsá égette magát 
s a Habsburgok ősi birtokát, s ebben 
a lánglengerben pusztult el maga a 
szerencsétlen kis Ausztria is

WAGNER-ZELL1IOFF: A BŐRÜNKRŐL
VAN SZÓ
(Közgazdaság mindenki számára. Ford. 

Molnár Ákos. A rajzokat és ábrákat 
Franz Katzer készítette. Grill Káról;/ 
kiadása. 301 oldat. Ára 10 P.) Ha min
tát kellene arról mutatni, hogy egy köz
hasznú és tudományos tudásanyagot 
hogyan lehessen szórakoztató, kellemes, 
mulatságos és mégis intelligens ember 
számára való formában előadni: ezt a 
könyvet bízvást ajánlhatjuk az olvasó
nak. A pénz misztériumait, a tőzsde 
szentélyét, az árak és értékek rejtelmes 
haláltáncát, a konjunktúra és diszjunk- 
lura árapályjátékát, a nyersanyagok kö
rül folyó machinációkat, az infláció és 
defláció csodáit, a munkátlanság rém
ségeit, szóval mindazt a hétlakatos tit
kot, amely körülnyálazza, ál meg átitatja 
egész életünket, álmainkat, boldogulá
sunkat és halálunkat, világosan érthető, 
emberséges szavakkal világítja meg.
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A VILÁG A GAZDASÁGI NAGYITÓÜVEG ALATT

MATOLCSY MÁTYÁS: UJ ÉLET A
MAGYAR FÖLDÖN
(Cserépfalvi-kiadás. 293 oldal. Ára

ÁAO P.) Egy tudományosan képzelt és 
a realitások iránt is érzékkel biró, jó- 
szándékú, szívére is hallgató, élő lelki
ismeretű politikus segíteni-akarását lehet 
megállapítani e könyv minden sorából. 
A múlttal szemben kétségkívül elfogult, 
mert érzi és fájlalja azokat a szörnyű 
mulasztásokat, amelyek főleg szociális 
téren lelagadhatatlanul terhelik az el
múlt évtizedek intézőköreit. A gazdasági 
liberalizmust okolja azért, hogy a föl
dön legalább tizenöt-húszmillió munka- 
nélküli nyomorog családjával együtt, 
amikor búzával lokomotivokat fűtenek, 
kávét és cukrot dobnak a tengerbe va- 
gónszámra, sertés- és tehénállományokat 
irtanak ki, égetnek el. De amint irtózik 
a liberalizmus bűneitől, éppúgy tudni 
sem akar a másik gazdasági »rendről«, 
az orosz szovjet szocializáló politiká
járól sem. Tervgazdálkodást javasol, a 
magántulajdon erős korlátozásával. A 
termelési javakat a tulajdonos egyéni 
céljai mellett a nemzet érdekeinek szol
gálatába kell állítani. Elsősorban a föld- 
tulajdon tekintetében kíván igen mélyre
ható reformot Matolcsy, de tisztán látja, 
hogy az általa javasolt programot csak 
egyszerre, az egész vonalon lehet végre
hajtani, részleteiben, megpróbálva, a fo
kozatos haladás elve szerint végrehajtott 
reformok nem hozhatnak teljes, sőt 
(alán részletes eredményeket sem. Az 
adórendszer teljes átépítését javasolja 
többek közöli és a programnak ez a 
része kétségkívül a legkevesebb vitára 
ad majd alkalmat. Az adótehermegoszlás 
igazságtalanságait az egyenesadók, főleg 
pedig a jövedelemadó megfelelő kimun
kálásával, a forgalmi és fogyasztási adók 
visszafejlesztésével kívánja elérni, ami
kor is a legkisebb jövedelmű réteg vál- 
lairói a közteherviselés arányosabban 
hárul át a legnagyobb jövedelműekre. 
Ez a program át van szőve politikai, 
társadalmi vonatkozásokkal. Akik a pol
gári rend fennmaradásának hívei, de 
egyszersmind érzik a szociális igazság

talanságok orvoslásának halaszthatatlan 
sürgősségét, kell, hogy végigolvassák a 
jószándékú politikus könyvét. (a.n.gi).)

A MAI VILÁG KÉPE
(111. kötet: Gazdasági élet. Szerkesz

tette Hegedűs Lóránt. 526 oldal.) Az 
Egyetemi Nyomda legújabb nagy kiad
ványa a világháború óta eltelt idők 
nagy változásait, átalakulásait «»mondja 
el, azért, hogy a világ mai helyzetének 
ismertetésével a szorongató, kaotikus ál
lapotból mutathassa meg a kivezető utat. 
Karnis Gyula, Gratz Gusztáv, Hegedűs 
Lóránt és Schimanek Emil szerkesztői 
vezetése alatt a legkiválóbb tudósok és 
szakemberek fogtak össze, hogy a nagy 
mű létrehozásával a legnagyobb szol
gálatot tegyék a magyar szellemi élet 
számára. Elsőül a III. kötet jelent meg, 
amely a gazdasági élet helyzetét tár
gyalja. A kötet szerkesztőjének általános 
bevezetése után. Balta Antal »A világ
háború hatása a gazdasági eszmékre« 
címmel azt a fejlődést rajzolja meg, 
amely a gazdasági szabadelvűségtől a 
totális gazdasági eszmékig tartott. Ifj. 
Leo])old Lajos »A világ éléskamrája« c. 
fejezetben az élelmezés problémáját is
merteti, majd egy későbbi fejezetben, 
»A földosztó háború« címmel, a telepí
tésről és a birtokkérdésről ír igen vilá
gos, közvetlenhangú, érdekfeszítő része
ket. Fellner Frigyes a legkomorabb gaz
dasági kérdésről értekezik: Mibe került 
a világháború«, Fenyő Miksa »Az ipari 
termelés világfilmjé«-t pergeti le, miköz
ben élénken elénk vetíti a kérdés na
gyon szomorú eredményeit. Neumann 
Károly »A közlekedés problémái«-ról, 
Koós Zoltán »A világ kereskedelme és 
hiteléleté«-ről irt olyan fejezeteket, ame
lyek a maguk teljességükben sehol a 
világirodalomban nem olvashatók Hege
dűs Lóránt »A pénz sorsa és miszté
riuma: címmel a háború utáni idők 
naponkénti legizgalmasabb problémáját 
fejti ki. Bulla Antal Világgazdaság c. 
fejezete zárja be a kötelet, amely egy
úttal a kötetben elmondottak összefogla
lását is adja. A könyvel táblázatok és 
ábrák teszik áttekinthetőbbé.
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MŰVÉSZET ÉS TERMÉSZET

JAJCZAY JÁNOS: DIE ZEITGEMÄSSE
UNGARISCHE KIRCHENKUNST
(Die Christliche Kunst XXXIII. Jhg. 

Heft 12.) A világ egyházművészetének 
fejlődését, kialakulását tartotta számon 
harminchárom esztendőn keresztül a 
tinóm kiállítású, komoly tartalmú »Die 
Christliche Kunst című német folyó
irat, amely Prof. Dr. Georg Lili szer
kesztésében egészen egyedülálló he
lyet töltött be a művészettörténeti fo
lyóiratok között. Ezt a nagyértékű kul- 
turmunkát most megakasztotta a ha
talmi szó: a német kormány betiltotta 
a nagymultú, igaz értéket reprezentáló 
folyóiratot. Az utolsó szám, amelyben 
a szerkesztőség búcsúzik hű olvasókö
zönségétől, részünkre különösen érté
kes, mert a lapot, csaknem- teljes egé
szében, Jajczav János dr.-nak, a ki
váló magyar műtörténésznek átfogó ta
nulmánya tölti ki. A magyar modem 
egyházművészetet ismerteti Jajczay dr., 
számos fényképpel illusztrált, nagy cik
ke. Előbb rövid visszapillantást vet a 
magyarországi leinplomépílés múltjára, 
egészen a Kr. u. 4 századig visszame
nően, azután megmagyarázza, hogyan 
gyökeredzik a modern templomépíté
szei a régi hagyományokban. Egyen
ként leírja a modern magyar templo
mok építkezési módját, majd áttér a 
lemplomdíszílő szobrászatra, festészetre 
és iparművészetre. Modern egyházmű
vészeink közül foglalkozik Pátzay Pál, 
Ohmann Béla, Vilt Tibor, Erdey De
zső, Schrotta János és Grandtner Ernő 
szobrászművészek, Aba-Novák Vilmos, 
Molnár C. Pál, Medveczky Jenő, Kon- 
tuly Béla festőművészek oeuvre-jével, 
továbbá Megyer-Meyer Antal díszítő- 
művésze!é\el, Árkay-Sztehlo Lilly üveg
festészetével és Ferenczy Noémi gobe
linjeivel. Alapos szaktudással megírt, 
minden részletre kiterjedő tanulmányá
val Jajczay János dr nagy szolgálatot 
tett a magyar cgyházművészetnek és a 
magyar kultúrának.

SZIKLAT FERENC: KASSA
(»Magyar Kisebbségi Városkönyvek«, 

II, sor. 7. kötet. Révai-kiadás. 45 oldalj. 
A Révai-kiadó az utóbbi években tud
valevőleg mind szervesebben építi ki az

úlódállamokbeli magyarsághoz való kap
csolatait. Ebbe a koncepcióba tartozik 
ez a sorozat is, amely kellemes formá
tumú, csinos kiállítású kötetekben ipar
kodik a határokon túli, egykori magyar 
városok arhiíeklurás, művészeti, törté
nelmi, gazdasági és szellemi képét meg
rögzíteni. A kassai kötetke alaphangu
lata tagadhatlanul melankóliás. A „meg
fogyva bár, de törve nem“ érzése ural
kodik el rajta, amikor a város nagy 
történelmi és művészeti múltjával egybe
veti a mai Kosice magyar kultúrájának 
fenyegető sorvadását. De azért nem 
dobja el a fegyvert, „a régi házak bolt
hajtásai alatt, mint a katakombákban, 
szürke munkaruhákban szakadatlanul 
folyik a lelki éhséget kielégítő kultur- 
munka.“

SZURMAY SÁNDOR BÁRÓ: VADÁSZ
EMLÉKEK, HORGÁSZÉLMÉNYEK
(Vitéz József királyi herceg előszavá

val. k20 oldal. 95 képpel). Angliában 
senki sem lepődik meg azon, ha a leg
nagyobb politikusok — Chamberlain, 
Lloyd George, Asquith — a maguk kis 
violon dIngres-jeképpen szombat dél
ben veszik a horgászfelszerelésüket s 
elvonulnak valahová a világ háta mögé 
egy kis patak partjára, ahol hétfő reg
gelig a halászat nemes sportjának hó
dolnak. Nálunk azonban bizonyára ál
talános feltűnést kelt majd ez a könyv, 
amelyből kiderül, hogy Szurmay báró, 
az uzsoki hős, az utolsó magyar háborús 
honvédelmi miniszter, gyerekkora óta 
szenvedélyes horgász, s ha ennek a 
sportnak egyeteme lenne, bátran kated
rát kaphatna azon ebből a tudomány
ból. Amikor érdekes könyvét lapozga
tom, szemem önkéntelenül odaréved 
arra a könyvespolcra itt előttem, ahol 
sűrű, tömött sorokban tarkállanak a 
háború volt hadvezéreinek — Luden- 
dorfí, Krausz apánk, Gonrad-Nowak, 
Vilmos német trónörökös és mások — 
önigazoló, szerecsenmosdató írásai, s 
bizony sóhajtva mondom önkéntelenül 
magamban: inkább ők is horgászattal 
foglalkoztak volna, mintsem bajkeverő, 
sokszor hazug könyveik megírásával.



A MAGYAR BAROKMÜVÉSZET EMLÉKEI
ROMHANYI KAROLY: A MAGYAR

KÖNYVKÖTÉS MŰVÉSZETE
XVIII—XIX. SZAZADBAN
(Budapest Székesfőváros támogatásá

val. 3bl oldal, 'il képpel.) A szerző a 
magyar műiparnak egyik legjellegzete
sebb produktumát tette kutatásai tár
gyává. Az ötvösség és a textilművészet 
mellett ugyanis a könyvkötészet volt 
az az iparág, amelyben a magyarság 
legjobban megőrizte a maga nemzeti 
individualitását, helyi művészeti ha
gyományait, stílusbeli sajátosságait. Sőt 
volt egv idő a rinascimento idején, 
amikor ezzel a művészettel nemzetközi 
stílust is teremtett s bátran felvehette 
a versenyt az Aldus Manutius-ok vagy 
Jean Grolier-k nagy nemzetközi hiré- 
vel is. Romhányi dr., a Fővárosi Könyv
tár tisztje, természetesen az egész ma
gyar könyvkötési múltat tanulmánya 
tárgyává tette, bizonyos gyakorlati okok
ból azonban jelen tanulmányában csu
pán a késői kort — a 18. századot és 
a 19. század elejét — dolgozta fel: így 
is óriási az anyaga, hiszen nem keve
sebb, mint 969 tizennyolcadik és 56 
tizenkilencedik századi kötést vett fel 
pontos lajstromába, részletes leírással. 
Azt mondhatjuk, hogy ilyenformán az 
egész mai • Magyarországnak e korbeli 
kötésemlékeiről adott alapvető kor
puszt. Persze nem szabad elfelejtenünk, 
hogy az igazi magyar könyvkultúra ép
pen ezekben az időkben is a mai ma
gyar határokon kívül, főként Erdélyben 
fejlődött ki s így még hátra van a 
munkálat nagyobbik része: az elszakí
tott részeken rejtőző magyar könyv
kötések feldolgozása. így is eddig úgy
szólván egészen ismeretlen magyar kin
csesházal tárt fel azonban a szerző. 
Amellett itt, a könyvkötés terén 
is szembetalálkozunk azzal a sa
játos magyar művészi tünettel, ame
lyet más műiparok — főként az ötvös
ség és a fafaragás — terén is megálla
píthattunk: a retardálás jellegzetességé
vel, t. i. hogjr a műiparos szívesen 
alkalmazna korábbi századok díszítő 
elemeit. A szerző a 18. századi magyar 
könyvkötések sorában kb. 176-féle tí
pust tudott megkülönböztetni. Alapos 
munkálata talán termékenyítőleg fog a 
mai magyar könyvkötő művészetre is 
kihatni.

P ÁLINKÁS L ÁSZLÓ: ESZTERGOM XVIII. 
SZÁZADI MŰVÉSZETI EMLÉKEI
(A budapesti egyetem művészettörté

neti és keresztényrégészeti intézetének 
'i2. sz. munkálata. 90 oldal, 30 képpel.) 
Mag varország művészi múltjának fel
derítésében eléggé fel nem mérhető ér
téke van a Gerevich-katedra tudomá
nyos kutatásainak. Amikor egyrészt a 
dolog természetéből folyóan tárgyilago
san felismeri a nyugatról hazánkba ju
tott művészi hatásokat, viszont szere
tettel figyeli minden hazai művészeti 
jelenségben a helyi specialitásokat, sőt 
adott esetekben felkutat/a a fennmaradt 
vagy az idők során újraébredt keleti 
befolyásokat is. Aprólékos munkával 
alakul ki így az évtizedek során, sok 
kis részletadat felsorakoztatásával egy 
jellegzetesen »magyar« műtörténet — 
aminőre annak idején, a nevetségessé 
válás veszedelme nélkül, még csak gon- 
aolni sem lehetett —, amely azonban 
ma már mind határozottabb kontúrok
ban bontakozik ki. így pl. a jelen érteke
zés egy kis városka szegényes 18. századi 
építkezéseivel kapcsolatban már külön 
tudja választani a »magyarországi ba- 
rokot a »magyar« bároktól: stiluskri- 
likai ismérvek alapján megállapítván, 
hogvr az előbbi a Magyarországon dol
gozott nagyobb nevű külföldi mesterek 
művészete, amely csak külsőségekben 
vette át bizonyos magyar históriai és 
hagiográfiai vonatkozások kötelező kön
tösét, míg az utóbbi főként a kisebb 
magyar és helyi mesterek lelkiségében 
gyökerezett s ha szerényebb eszközök
kel is, de teljes szívvel és bensőséggel 
töltötte el alkotásaik nemzeti tartalmát. 
Különösen nehéz helyzete volt a szer
zőnek Esztergom 18. századi művészeté
vel. Hiszen ez a 18. századi úgyneve
zett bárok (lerézLánus) művészet minde
nütt egész Európában az udvarok, a 
főpapok és a főurak mecénásságábóL 
táplálkozott. Az esztergomi érsek és 
káptalan azonban nyomban a tö- 
rökdulások kezdetén áttette székhelyét 
Pozsonyba és Nagyszombatba Maga a 
város a maga szegénységéből — hiszen 
alig 4—5000 lakosa van ekkortájt —- 
kénytelen a mecénás szerepét elvállalni: 
ezért van az, hogy az esztergomi »bá
rok« inkább kispolgári jellegű

Madách-nyomda Bpest, IX. Lónvay-u. 18/b. Felelős: Tobik István.
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H A Z A I
U D Ó

A m a g y a r La F o n t a i n e  T á r- 
s a s ú g n a k érdekes kiágazása támadt 
a Szövetséges Maláji Államok fővárosá- 
ban, a Budapestéhez hasonló fekvésű 
és klimájú, 85.000 lakost számláló Kuala 
Lumpurban. A magyar származáséi Mrs. 
Sanders (Flachner M. Margit d r a k i  
annak idején a magyar La Fontaine- 
T ár saság működését élénk figyelemmel 
kisérte, most ennek mintájára megszer
vezte a távoli maláji fővárosban is, az 
ottani angol kolónia köreiben, a La 
Fontaine-Társaságot, amely — úgy mint 
budapesti társa — a világirodalom kul
tuszán léd a francia nyelv és irodalom 
ismeretét is előmozdítja, s ezenkívül kü
lön siílyt helyez a maláji irodalom gaz
dagítására is. Mrs. Sanders ebből a cél
ból három müvet adott ki. Az egyik 
La. Fontaine 18 meséjét tartalmazza ma
láji nyelven, illusztréilt kiadásban (meg
jelent Singapore-ban, 1936-ban). Továb- 
bü lefordította Benedek Fjeknek egy 
sor ismert gyermekmeséjét, ugyancsak 
maláji nyelvre (angol címe: Hungarian 
Tides, printed and published by Prin
ted Limited. Singapore, 1936). Továbbá 
egy kötetnyi angol mesét is lefordított 
maláji nyelvre, s ez Londonban, az ot
tani Maláji Otthon-Könyvtár sorozatá
ban jelent meg. Mrs. Sanders egyébként 
a maláji lapokban is erőteljes propagan
dát fejt ki Magyarország és Budapest 
ismertetése érdekében: több illusztrált 
cikke jeleni meg már ezekről maláji 
nyelven Írott és nyomtatott lapokban.

A M a g y a r  K ö n y v s z e m l é n e k  
egész: 1937-i folyama fekszik most előt
tünk. A magyar közkönyvtáraknak Tró- 
csányi Zoltán szakavatott szerkesztésé
ben megjelenő ez a folyóirata csupa 
bibliofil és könyvtári érdekességgel van 
teli; kulturhistóriai rántások váltakoz
nak könyvtártudományi adalékokkal, 
kéziratok és ősnyomtatványok ismerte
tései mellett kitűnő bibliográfiákat és 
könyvismertetéseket kapunk a könyv-

S K Ü L F Ö L D I

S I T Á S 0 K
gyűjtés köréből. A vaskos évfolyam elő
fizetése kO pengő.

A z E g y e t e m i  N y o m d a  példát 
diktáló könyvterjesztő intézménye, a 
»Magyar Könyvbarátok«, évi 20 pengős 
előfizetési dij fejében 1938-ban a kö
vetkező négy zászlós művet juttatja tag
jainak: Bados Jenő: Magyar oltárok, 
Kispéter Miklós: A győzelmes film, 
Detre László: Üzenetek a világűrből 
(kozmikus hatások a földön), Hómon 
Bálint: Szent István és kora. Aki a 
»Magyar Könyvbarátok« eddigi kiadvá
nyait látta, eleve tudhatja, minő mara
dandó értékű és szép könyveket kap a 
pénzéért.

*

A P a n t  h e o n-k i ad ó az idei könyv
napra D o r m á n d i  László szerkeszté
sében egy Kis Enciklopédiát jelentet 
meg, amely 500 sűrű szedésül oldalon 
összefoglaló képet ad a világ, a tudomá
nyok, a szellemiség mai állásáról. A 
vászonkötésű könyv könyvnapi előjegy
zési ára 6.80 pengő. Azután 8.60 pengő 
lesz.

C K r a u  ss, a N émetbirodulom négy
éves tervének egyik alvezére, cikket írt 
a »Vierjahresplamrban a német termé- 
szettndo mimig ok, hanyatlásáról s többek 
között így nyilatkozik: »A technikai fő
iskolások hallgatóinak száma az utóbbi 
években a felére csökkent. Az idén már 
csak egyharmada iratkozott be annak a 
számnak, amelyet öt évvel ezelőtt értek 
el. Igaz, a fiatalemberek most két és 
fél évvel később fejezhetik be tanulmá
nyaikat, mint azelőtt. De ez még nem 
ok arra, hogy ennyire elforduljanak a 
tanulástól A német iparban ma körül
belül ötezer mérnök hiányzik 19^2-ben 
már 35 000 fog hiányozni. A vegytn- 
domány terén éppen ilyen a hanyatlás. 
De nemcsak a tanulók száma csökkent. 
Az egyetemi tanárok száma is ritkul, 
a katedrák elnéptelenednek.«

H U H



IRODALOM A PARLAMENTBEN
A képviselőház április 28-i ülésén F á b i á n  Béla országgyűlési képviselő 

— a »M a g y a r o r s z á g« jelentése szerint — beszédében a következőket 
mondotta:

»A miniszterelnökségen működik egy tisztviselő, aki eg y  k u r u c  t á b o r 
n o k  nevét viseli. Nem Rákóczinak hívják, E s z t  e r hásnak. Ez a tisztviselő,
akit ezelőtt másként hívtak, könyvet írt, amelynek az a címe: »A f o r r a d a l o m . «  
Ha már a magyar királyi miniszterelnökség tisztviselői könyvet írnak, ne a
forradalomról írjanak, mert ha az ő könyvüknek az a címe, hogy forradalom, 
mit csináljanak azok a szerencsétlen emberek, akiket itt állandóan forrada
lomra izgatnak . . .«

A L i t e r  at  ur a  olvasói jól tudják, hogy ennek a lapnak a hasábjain 
politikáról nem esik, mert nem eshetik szó. E sorok írója sem foglalkozott 
soha életében politikával — ez a kettős negatívum tehát, úgy érzem, feljogosít 
arra, hogy minden politikai vonatkozás kiküszöbölésével, a nyilvánvalóan össze
kuszált fogalmak tisztázása érdekében leszögezzük a következőket:

1. Egy esztendővel ezelőtt »Háborúban nőttünk fel« címmel feltűnést kel
tett regény jelent meg a magyar könyvpiacon. A regény az átlagosnál lénye
gesen nagyobb visszhangot keltett a kritikában és az olvasók között egyaránt 
és írójáról, az akkor feltűnt É s z t é  r h  ás Istvánról mindenfelé megállapították, 
hogy nagyon komoly készültségű író, akinek még bizonyára sok figyelemre
méltó mondanivalója akad majd az évek folyamán.

2. A fiatal író az idén ismét írt egy regényt, »Forradalom« volt a címe. 
A nagyon is mai történetnek négy főszereplője van, de a regény tulajdonképpen 
a mai társadalom, a mai politikai és gazdasági élet, kissé talán a mai nő és 
a mai szerelem drámája is. A v>Forradalom«-ban többen, különböző értelem
ben és úton akarnak forradalmat csinálni. Valamennyien elbuknak egymásután. 
Mert — mondjfl az író — csak egyféle forradalom vezet célhoz: az, amely a 
lelkek mélyén játszódik le és az egyének megigazulásával jár. Minden egyéb 
erőszakos tömegmozgalom csak tetézi a bajt. Az új korszak nem forradalmi 
ágyúk torkában és forradalmi könyvek tisztulatlan gondolatkráterében születik, 
hanem kis emberek öleléseiben, megváltozó beszédeiben és a szebb élet hité
ben fogadott és megfogant asszonyok szerelmében. . .  Ez lett volna a könyv 
alaptétele, ha ugyan regénnyel kapcsolatban ilyesmiről egyáltalában beszélhe
tünk. Hiszen ennek a könyvnek minden lapja elárulja, hogy a regényforma csak 
keret; a lényeg pedig a háborúban felnőtt generációnak itt-ott kíméletlen, de 
őszinte önvallomása.

3. Eszterhás nagy regénye megjeleni, a kritikák is napvilágot láttak sorjá
ban és túlnyomórészt nagy elismeréssel állapították meg a könyv formai és 
tartalmi kvalitásait. Akadt bíráló, aki kifogásolni valót is talált benne, — eddig
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rendben volt a dolog, hiszen minden jelentősebb könyvnek közös sorsa az, 
hogy beszélnek róla, vitatkoznak is; ha pedig időszerű mondani-valója van5, 
akkor esetleg megütköznek körülötte a különböző jelfogások. Ez történt Esz- 
terhás regényével is, amelynek különböző világnézetű, de egyben egymástól 
lényegesen eltérő irodalom-esztétikai felfogású bírálói mindenre kitértek kriti
kájukban, csak — természetesen — arra nem, hogy az író, polgári foglalko
zására nézve, mivel keresi kenyerét. Ez volt tudniillik az a kérdés, amely a 
könyv és annak értéke szempontjából teljességgel irrelevánsnak látszott.

4. Ekkor hangzott el a parlamentben Fábián Béla felszólalása. A képviselő 
úr ebben a beszédében — nem tudjuk: milyen címen, talán a híres H a t ló  
n e g y v e n  e m b e r  jogán — felcsapott irodalmi kritikusnak és élesen állást 
foglalt a könyvvel szemben. A baj csak az, hogy ebben az állásfoglalásában 
olyan szempontok szerint járt el, amilyeneket minden, a maga mesterségére 
valamit adó irodalmi kritikus határozottan elutasít. Mert a kritikusnak meg 
lehet a maga véleménye, ezt a véleményét azonban c s a k  a k ö n y v  e l o l v a 
s á s a  k ö z b e n  és u t á n  alakítja ki, másrészt pedig restet olyan érveket fel
hozni, amelyeknek a szóbanlévő könyvvel semmiféle kapcsolatuk nincsen, ennek 
következtében személyeskedésnél nem egyebek. A Fábián-féle »irodalmi kritika« 
pedig éppen ezeket a jellemző vonásokat viselte magán.

5. A kormány — amint ismeretes — éppen a legutóbbi napokban tartotta 
szükségesnek, hogy új, szigorú intézkedések paragrafusokba iktatásával átala
kítsa a magyar újságírás és könyvkiadás rendjét. A tervbevett rendszabályok 
ellen egymásután felemelték szavukat a különböző szervezetek és érdekeltségek 
— reámutattak arra, hogy ezek az intézkedések a magyar nyomtatott betű amúgy 
is küzdelmes útjába újabb torlaszokat állítanak. Ezt a minden tekintetben kritikus 
pillanatot választotta ki a magyar parlament egyik, liberális és demokrata el
veket hirdető tagja arra, hogy tájékozatlan támadását elmondja és ezzel előre 
igazoljon minden rendszabályt a magyar könyv és a magyar sajtó ellen. Mert 
lehet, sőt valószínű, hogy a most érvénybelépő rendelkezések minden eddiginél 
nehezebb helyzetbe hozzák majd az írót és a kiadót, olyan messze azonban 
nem mennek, mint Fábián képviselő úr, aki egyenesen szájkosarat akar tenni 
az íróra, ha az véletlenül az államtól kap munkája után kenyeret. Ha ezt a 
véleményt elfogadjuk, akkor a jövőben minden állami tisztviselőnek, tanárnak, 
tanítónak meg kellene tiltani a toliforgatást, vagy legalább elő kellene írni szá
mukra azokat a témákat, amelyekről regényt írniok szabad. De még ez sem 
lenne elegendő, mert egyben külön engedélyhez kellene kötni könyveik címének 
megválasztását is, nehogy valaki olyan kellemetlen tévedés áldozatává váljék, 
mint most Fábián Béla, aki címlap alapján követelt rendszabályokat olyan 
könyv ellen, amelyet nyilvánvalóan nem olvasott. És így nem tudhatta, hogy 
a veszedelmes című könyv — ártatlan regény, amelynek tendenciája éppen a 
forradalom ellen irányul.

6 . Szomorú, meglepő, de egyben rendkívül tanulságos is ez a támadás, 
amely a parlamentben az írói szabadság ellen elhangzott. Hogy a magyar író 
és a magyar kiadó miként találja meg a maga helyét az új, szigorú rendel
kezések világában, azt e pillanatban nem tudjuk, nem is tudhatjuk. Egyet azon
ban meggyőződéssel vallunk és ez az, hogy a magyar könyv, amely a száza
dok során annyi vihart kiállt, túl fogja élni azokat a megpróbáltatásokat is, 
amelyek esetleg most várnak majd reá. Csak éppen azt kéri a magyar író, 
a magyar kritikus és a magyar könyv, hogy ne akarják őt megvédeni olyanok, 
akiknek sem az irodalomhoz, sem a kritikához, sem a könyvhöz nincsen semmi 
közük. Kemény István dr.
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Magyar író amerikai naplójából
Valamelyik hazai lapban olvastam, hogy Sik Sándor, u kiváló papköltö- 

tanár, megkezdte rendszeres egyetemi előadását Ady Endre költészetéről. Ez 
az első eset, hogy magyar főiskolán Adyt méltatják, örültem ennek a hírnek, 
s kissé mosolyogtam, persze fájdalmasan. Magam ugyanis több Ízben méltattam 
Ady költészetét az itteni ( W e s t e r n  R e s e r v e  U n i v e r s i t y ) egyetem hall
gatói előtt, még pedig angol nyelven. Az egyetem vezetősége teljesen rám bízza, 
hogy összehasonlító irodalmi kurzusaimban milyen európai költőket és írókat 
szemelek ki. Babits Mihályt is ismertettem és Kosztolányi Dezsőt és Tóth 
Árpádot s Áprily Lajost. . .  de hát Amerika olyan nagy és annyira messze van 
a magyar élettől, hogy »a szellem forradalmárainak« mondott magyar költők 
ismertetését és elismerését elviseli — angol nyelven.

Vannak európai férfiak, akik olyan »előkelőek«, mintha monoklival szüléitek 
volna.

Nemcsak az amerikai, de minden zaj, tulajdonképpen a közöny hangos 
szemtelensége.

Az anyanyelv: örökség. Van, aki idegenben elherdálja, s nem tudom, miként 
vállalja ezért a felelőtlenségért a felelősséget.

Az amerikai demokráciában a bürokrácia is elviselhető; nagyképűsége röhögni- 
való, s nem megfélemlítő.

Amikor először álmodtam angolul, akkor tudtam, hogy lírám igaz, yankee 
viszonylatban is.

Az ötlet: szellemi pirosító.

Samuel Taylor Coleridge-nek, az ópium-evőnek, a tragikus angol romantikus 
költőnek i>Kubla Khan« című hires versét olvasta valaki jelenlétemben. A művészi 
előadásban a vers szépsége, rejtélyessége, keleties sajátossága úgy hatott, mint 
egy fantasztikus élmény. Vers ez a töredék, s töredékes mivolta ellenére is töké
letes. Értelmetlensége az értelme, érthetetlensége az érthetősége, zénéje a titka. 
Hogy az angol nyelvben ennyi zene lehet, azt Poén kívül senki más annyira 
nem érezteti, mint éppen Coleridge ezzel a költeményével.

Hány hadvezér ismeri, hány politikus és államférfiú olvasta Shakespeare 
Titus Andronicusának következő sorait: »F o r  I m u s t  t a l k  of  m u r d e r s ,  
r a p e s  a n d  m a s s a c r e s .  A c t s  of  b l a c k  n i g h t s ,  a b o m i n a b l e  deeds«.  
Az angol szavak kifejező ereje ellenére az idézet értelme egyforma minden nyelven

Lira: embertárs, mentél már úgy késő ősszel a zajos uccán, hogy az aszfalton 
a sárga levelek remegtek, s érezted, hogy a langyos légben aranyszinek panaszló 
szimbólumok? Megálliál a kirakatok előtt, az üveg mögött a látványos portékák 
fogadták szemedet, s közben a sárga levelek úgy világítottak, mint bolygó 
rakéták. A zaj sötétségében milyen színesek! E lármában feloldódik közönyöd, 
s az az érzésed, mintha a végzet a sárga leneden kártyái küldött volna neked.
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Ma azok is, tapsolnak az értéktelenségnek; akik lélekben tiltakoznak ellene. 
Ok: meg kell élni.

Győzelem: ha bekötött szemmel is úgy baktatunk, mintha áldással néznénk 
a nap felé. Ez az elismerése a merész fénynek) a szábadság fényének.

Az égboltig vakon nézni egyértelmű a vakság megszüntetésével.

Sok szó esik a magyar széliem külföldi értékesítéséről. Általában gyengének 
tartom a magyar értékek feltárásának módját a külföldön. Túlsók sekély esség, 
túlsók látszat érvényesül, főként olyan, amely a külföldiek magyar vonatkozású 
exotikus kíváncsiságát próbálja kielégíteni. A balkanizált aszfalt-érték. Tisztelet 
a kivételnek. Farkas Gyula, Keresztury Dezső (s még néhány nevet említhetnék) 
ama bizonyos kivétel. Mennyivel élelmesebbek ilyen tekintetben a csehek. Amérika 
egyik legtekintélyesebb irodalmi folyóirata, az oklahomai egyetem kiadásában 
megjelenő y>B o o k  s Ab r o a d« legutóbbi száma jórészt csehszlovák tartalmú. 
A szám megjelenését a csehek anyagi támogatása tette lehetővé. Szinte a sors 
iróniája, hogy ebben a számban én is szerepelek »H u n g a r i a n  R e g i o n a l í s -  
t i c  L i t e r a t u r e « című ismertetésemmel, s Schöpflin Aladár és Gellért Oszkár 
műveivel foglalkozó kritikámmal. De a magyar vonatkozású anyag elvész a 
gazdag cseh anyagban. Ennek a folyóiratnak német, francia, olasz különszáma is 
volt; olyan emberek olvassák, akiknek az irodalom életszükséglet. Végül is ne 
csak a babonás technikával gyártott színdarabok s közepes vagy annál alacso
nyabb rendű regények képviseljék a magyar alkotószellemet külföldön, hanem 
olyan müvek és értekezések, amelyekből a hozzáértők megállapíthatnák, hogy 
a megkínzott magyar életben a szeplőtlen tehetség nem hallgatott el.

Fiatal magyar költők műveivel barátkoztam. Jékely Zoltán: pesszimizmusa 
meggyőző. Weörös Sándor: szellemessége az értelem halálugrása. Forgács Antal: 
szomorúsága, ha kissé programszerű is, cirógat. Fodor József: gondolatainak 
őszintesége elfeledteti a versformák megszokottságát. Tamás Lajos: a pozsonyi 
dómról írt verse méltó a koronázó város nemes emlékeihez. Kiss Jenő: ügyes 
és tehetséges; ügyessége: rutin; természetessége: tehetség. Radnóti Miklós: meg
lepően eredeti képei vannak, jóllehet néha eredetieskedő. Mindegyik költő a 
magyar teremtő szellem csodálatos bőségéről, jórészt bánatos lelke ellenére, 
a magyar éneklő szellem frissességéről tanúskodik.

Megbízható irodalmi legenda szerint Thomas Gray, a tizennyolcadik szá
zadbeli angol költő »E l e g y  W r i t t e n  In a C o u n t r y  C h u r c h - Y a r rf« 
című nagyszerű költeményéért egy garast sem kapott. A halhatatlansággal kellett 
megelégednie, viszont, hogy a jövő miként Ítéli meg, azt nem tudhatta, jóllehet 
Horace Walpole-nak, régi barátjának elismerése megnyugtathatta. Milyen hálás 
az emberiség! Az utókortól megköveteli, hogy a halhatatlanság aranyával fizessen 
annak, akinek a kortársak csak szórványosan tapsoltak s pénzt nem is adtak 
Ez a sors perverz humora!

A kassai Darkó Istvánt, a tehetséges regényírót, Csehszlovákiában irodalmi 
díjjal tüntették ki. Megérdemelte. Ezekután talán a magyar olvasók figyelme is 
ráterelődik.

A mozi a fotográfia technikájával való visszaélés. Agyalágyult témáknak 
udvarol a fényképező gép.
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Lady Drummond-Hay, az angol ujságírónő, aki globetrotter, s Mussolinit 
■épágy ismeri, mint Hitlert, Clevelandban előadási tartott a diktátorokról. (Az 
előadás alatt Keatsnek a melankóliához írt ódájára emlékeztem; bizony a Melan- 
Jcólia az a királynő, aki a lelkeken uralkodik). Az angol ujságírónő előadását 
luncheon követte; majd utána a rádió-hangszóró előtt kérdéseket intéztem hozzá. 
Lady Drummond-Hay kijelentette, hogy a diktátorok nem hiszmek a szabadságban; 
-ez ugyan nem újság, de úgy látszik hangsúlyoznia kellett. »Felvilágosító« sza
vaira ezt mondottam: »Az éjszaka ellenére is van napfény«. A választ azonnal 
elkapta, mert így szólt: »Ne feledje el, én angol polgár vagyok«.

»A bók akkor meggyőző, ha őszinte«, jele itette ki egy hölgy, akinek nem igen 
szoktak bókolni. Mire egy másik hölgy, akit elárasztanak bókokkal s aki szép
ségén kívül szellemes is, így szólt: »Az őszinteség bók, de a bóknak nem kell 
őszintének lennie. Elegendő, ha tetszik nekem«.

Lin Yutang kínai író szerint a »kuli« hindu s nem kínai szó. A hindu 
Jogalom persze nem változtat a kínai kuli sorsán.

Lelkiismeretlenség: ha a lelkiismeret témáját az író rosszul dolgozza fel. 
Becstelenség: lelkiismeretlenül élni a lelkiismeret jelszavával. Korszerű kórság.

Milton költő kortársai között akadtak olyanok, ak,ik elveszett szeme világából 
gúnyt űzlek. Egyik szövetjében válaszol is ellenfeleinek. Hihetetlen, hogy a 
költői féltékenység micsoda önmagát megalázó szatanizmusra képes! Gúnyt 
űzni a vak lángelméből! Micsoda zsenialitása a vakságnak!

(Cleveland. Ohio.) R e in é n y i J ó z s e f

KÓS KÁROLY: KALOTASZEG
(Révai-kiadás. 278 oldal.) A világ egyik 

legérdekesebb etnológiai gócáról, Kalota
szegi-öl szól ez a félig tudományos, félig 
szépirodalmi írás, amely rapszodikusan, 
de színesen világítja meg ennek az er
délyi fészeknek sajátosságait. Novelliszti- 
kus részletek tarkítják a történelmi, kul- 
turhistóriai, etnográfiai és művészettör
téneti leírásokat. Megtudjuk mindenek
előtt Kalotaszeg történeti múltját, amely 
szerint hat évszázados dák-géta uralmat 
váltott fel a római impérium, ezt követte 
a gólok hódítása, amely az áriánus ke
reszténységet hozta Kalotaszegre. Utá
nuk a hunok birtokolták egy évszázadon 
keresztül, tőlük a gepidák örökölték, 
azoktól a longobárdok ragadták el, 
aztán az avarok telepedtek oda, akik 
a hódító magyarok elől a Hargita ren- 
ge legeibe menekültek. Kós Károly azok
kal a tudósokkal ért egyet, akik azt 
tartják, hogy Erdély magyar megszállói 
turk-fajú nép volt. A török-tatár ma
radék keveredett az avar-hun töredékből 
származó székely néppel. Ez a ma
gyarázata annak, hogy a kereszténység

máza alatt a népszokásokban, és babo
nákban ma is él még a pogány hagyo
mány: a sámánizmus maradvány^., A 
betelepített szász és az ottlevő szláv 
rétegekkel keveredett a török-fajú, de 
már magyar nyelvű nemzetség, az avar 
származású székely faj, a besenyők, 
kunok és bolgárok vére. ■ Erdély első 
falvait a flandriai telepesek (szászok) 
építették, de a kalotaszegi magyar lakó
ház őse nem a flandriai parasztház, 
hanem az erdélyi havasok pásztorainak 
kalyibája. A kalotaszegi népviselet sza
básában, konstrukciójában, színeiben, 
semmiféle európai — sőt ma már talán 
ázsiai — nép ruhájához sem hasonlatos. 
Egyes lényeges darabjaiban megegyezik 
a középázsiai lovas nomád népek egy
korú viseletével, amit a déloroszországi 
szkita kőszobrok szűrje és pörge ka
lapja bizonyít. A kalotaszegi magyarság 
viseletének egyetlen darabját sem vette 
(át a környező népektől, de az ő viseletéi 
átvették, részben. Az összefoglaló, nép
szerű ismertetés után néhány pompás 
novellában érzékelteti Kós Károly a 
kalotaszegi embertípust.
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Más idők, más idegen nyelvek
Más idők, más idegen nyelvek. Ezt a 48-as ezredes úgy mondta volna-. 

Tempora mutantur et nos mutamur in illis.
Ezredes úr még a táblaibírői idők latin kultúráján nevelkedett. S ha a latin 

nyelvet 48 után hivatalos használatban fel is váltotta a német, azért az meg
maradt az Egyház és a tudományok szolgálatában. Azok a vidéki birtokosok, 
quietált katonatisztek és városbeli lateinerek, akik abban a dunántúli kis
városban a nagyapám boltját minden kaszinónál kívánatosabb találkozóhelynek 
tartották, részben megszokásból, részben uraskodásból telistele szőtték külön
ben kifogástalan magyar beszédüket latin közmondásokkal, idézetekkel és szel
lemsziporkákkal. A pult mögött a boltoslegények eltanulták tőlük és amice- 
nek szólították egymást,. Folyékonyan vágták az inasok fejéhez a Quod licet 
Jovi-1 és ha eltörött a petroleumos üveg, azt mondták Fűit, vagy: Finis Poloniae.

Ez a bolt akkor a maga latinkodásával nem volt elszigetelt jelenség. 
Szerte az országban még olvasták Tacitust és Vergiliust. És aki nem olvasta, 
az sem járt sokkal rosszabbul. Napisajtó és szépirodalom nyüzsgött a latin 
kifejezésektől. Kisfaludy Sándor, Berzsenyi költeményei forogtak közkézen, a 
mai embert szinte az émelygésig idegesítő klasszikus szókincsükkel. És Eötvös. 
József. Vas Gereben, Jókai Mór sem sokat gondolkodtak, mielőtt latinra for
dították a szót.

Ez előttünk két teljes nemzedékkel volt. De oly erős áramlatnak bizo
nyult, hogy sodi*a még minket is érintett. Ki ne ismerné és ,használta volna 
közülünk is régebben a factotum, juventus ventus, horribile dictu, dictum factum, 
consummatum est, instancia, stentori, quo uadis, memento móri, fórum, cogito 
ergo sum, sub rosa, úti figura docet stb. kifejezéseket? De...

De azért már ezredes úr idejében is haldoklóit a latin. Kikezdte és részben 
helyzeti erejénél fogva is, mint a monarchia hivatalos nyelve, kiszorította a német.

A német nyelvnek régebbtől meg volt a maga térfoglalása. A nagy
apám boltjában megforduló kézművesek mindenféle zugehör-1 német néven 
kértek.

Legtöbbjük német nyelvű helyőrségekben szolgált és akkor még tizenkét 
évbe telt, mire megkapták az obsitot. Ezredes úr leereszkedőn elbeszélgetett velük. 
Ilyenkor gyakran használta a németet, különösen a megszólításban. Lalin hajlamai 
ellenére kaszinozó társait és nagyapámat családjával együtt németül szólította, lo- 
vagiasan Herr von-1 és Frau von-1 mondva mindenkinek.

Ezredes úr fiatal korában ezredével meglakta a Monarchiának olasz részeit 
is. Mégis olasz szó, vagy szólásmód nem jött a nyelvére. Nem ellenszenvből Csak 
az olasz nem fogott rajta: mert az olasz nem volt a levegőben

A levegőben a német volt. A soká lappangó nagy német — nem csak a bécsi 
— kultúra elhatalmasodott a magyar középosztály minden rétegén.

Apám orvos volt s mint ilyen messze környéken bejáratos az összes úri
házakhoz. Garmadával hordta onnét haza a német folyóiratokat és szépirodalmat. 
Mi, gyerekek, megtanultunk németül, anélkül, hogy tudtuk volna hogyan és mikor, 
pedig családunkban kizárólag a magyar járta. Minden második ház a Gartenlaube-1, 
az 0bér Land und Meer-t, a Wiener Mode-1. a Bibliothek der Unterhaltung und de,r 
W isse ns-t járatta. Georg Ebers-t olvasták, E. T. A. Hoffmannt. Bőmét, Schillert. 
Heinét, Lessinget Minna v. Barnhelmböl, Nathan der Weiseből. Don Carlosból 
idéztek. 0, die schönen Tage vonn Aranjuez... A Tanz- és Kaffek ranze hen -e ken 
az Abendgesellschaft-okon Schiller Glockeját szavalták, a megzenésített Kindes
mörderint és Schubert Stándchenét énekelték. Weanerisch kuplékal adtak elő. 
minők voltak az Ah du lieber Augustin és az In der Weidlingsau... A fiúkat
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bécsi egyetemre küldték, a leányokat a grazi és soproni gárdákba, vagy nord
deutsch nevelőnőket tartottak mellettük. Ezredes úr óva intett bennünket, apró 
gyerekeket, ne mondjuk nagypapa, nagymama, mert az paraszti. Úgy kell mon
dani: Grosspapa, Grossmama. Minket átbérmált Mádira, Pubira. Ha Fini bárónő 
átjött Erzieherin-jével a boltba, hogy berlinert, Strick- vagy Stickgarnt, mer- 
kelő-, netcelő-, vagy stickelő-tűt vegyen, akkor nagyanyám behivta őket a Gast- 
zimmerbe, és megkínálta valami Leckerei-eh vagy Leckerbissen-ne\. Leemelte a 
sublót tetejéről az Aufsatz-ot, letakarta egy Deckerli-\e 1 és megrakta Zuckerplätzli- 
vel, vagy más Naschwerck-\íe\. Ozsonnaidőben obers-os kávé, frischgebacken 
kuglóf és Butterteig járta. Hivatalok, hadsereg, posta, vasút tisztára, — társadalmi, 
családi, sport, divatbeli és a kereskedelmi kifejezések túlnyomóan németek voltak. 
A vendéglátó ipar, beleértve a mulatóhelyeket is, német cég alatt német árut 
adott Német színház, német napilapok megtették a magukét. Úgy belénkcsonto- 
sodott akkor a német nyelvjárás, hogy máig is nyögjük. Akarva, nem akarva, 
még mindig ki-kicsúszik szánkon egv-egy ilyen kifejezés, pedig a német ma 
már — nálunk — »überwundener Standpunkt«. Mialatt ez a cikkem készült, 
•ellenőriztem magamat. S ime, két rövidke hét eredménye: Fächer, Pendeluhr, 
Hohlfaltni, Nachtkasztni, Frauenverein, Ausschuss, Das verschleierte Bild von 
Sais, Man wandelt nicht ungestraft unter Palmen, Behüt dich Gott, es war zu 
schön gewesen. Möglich ist Alles, Galgenhumor, . Schreckschuss, Anno dazumal. 
Wird schon kommen, nur nicht brummen. Tüchtig. Stammgast. Stanizli. Lampen
fieber. Geläufigkeit. Grüss Gott. Kisztihand. Steingut. Sminkelni. Spröd. Justiz
mord. Handle. Neugebäude. Weckeröra. Reitschul-raitschulozni. Mehr Licht. Pick 
auf. Liebling. Eilgut. Steckenpferd. Brettli. Kellner. Ober. Schwarzer Peter. Peter 
Schlemihl. Haus- und Hofmeister. Schindel am Dach. Pechvogel. Pechje van. 
Spass für Kost. Wind und Wetter. Streber. Die Toten reiten schnell. Bieder
meier. Schneidig. Stramm. Ende gut, alles gut.

Szánom-bánom bűnömet, — a latin korszakban azt mondtam volna: mea 
culpa. . .  De az dobja rám az eJső követ, aki két hét alatt kövesebbet :vét a, 
magyar nyelv ellen.

Szóval, lenyűgözőn erős és mint a példa mutatja, messze érezhető volt a 
német behatás. De . . .

De egyszerre csak Fini bárónő anyja elbocsátottá a Fräulein ValerieA és 
hozatott egy Mademoiselle Geneviéve-t. Az Erzieherin-1 felváltotta a gouvernante. 
Valerie megjeleni nagyanyámnál búcsúzni és utolsó szava az volt: Das ist der 
Dank vom Hause Habsburg!

Ekkor már a polgárság értelmesebb és vagyonosabb része öntudatlanul kez
dett behódolni a francia kulturahullámnak. Kisebb helyeken ritkák voltak a 
bonne-ok, mademoisellek és madame-ok, de franciául á tout prix. tanulni kellett, 
így szinte rákényszerítették azt az egynéhány embert, aki állítólag konyított a 
franciához, hogy vállaljanak órákat. A mi családunkban az előttünk járó nem
zedéket egy ferencrendi szerzetes vette szárnyai alá. Nem volt más könyvük, 
mint Fénélon Télémaque-]ának egy ódon példánya. Azt megtanulták végig kí
vülről. De megtanultak mellette türhetőn franciául is. Egy másik ilyen botcsi
nálta francia tanár abban lelte örömét, hogy növendékeit a legképtelenebb sza
vakra fogta. Mi az a barázdabillegető? Hát a pemet? Hát a szitakötő? És az a 
kis ablak, ami a fedeleshintón van hátul?

És jött Fini baronesse a boltba és felkiáltott: Excusez. ebére madame, de 
otthon felejtettem a portemonnaie-mat. És elhozta Offenbach La belle Héléne-jét 
és a nagybátyám accompagnirozása mellett énekelte: II nous faut de i amour! 
És rendez-vous-t adott anyámnak a másnapi soiréera ily szavakkal: au revoir, 
pour demain. És az emberek azt .mondták egymásnak: bon jour monsieur, eher
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ami és mamié. És kezdték többé-kevésbbé folyékonyan dadogni hogy: rien ne vet 
plus, és aprés moi le déluge, tout comme chez nous és chaqu'un a son yoiit 
Némelyek már annyira haladtak, hogy a Tu Vas voulu George Danáin-1 is merték 
megkockáztatni; Apám a környékbeli úriházakból a Revue des Deux Mondes-oi 
hordta haza és Geprge Sand-ot; Musset, Ohnet, Prévost, Bourget yoltak a grand- 
favorit-ok és az intellectuel-ek, ha nem volt más gondjuk, vitatkozhattak, Lui el 
£7/e-nek, vagy Elle et Liu-nek van-e igaza? És végbúcsút .mondva Ebersnek és 
fáraóinak, Dumas pére történelmi regényeinek kapcsán a Louis-k és Henri-k ma
gánéletének rejtelmein éldelegtek. Aki nem birta eredetiben, az falta fordításban. 
És Eugene Sue és Victor Hugo? Közben /our-okat adtak, ahol néha nagy 
cochonnériák-ai is beszéltek, részt vettek a théátre páré-kon, nemkülönben a 
bal páré-kon. A grande dame-ok mély decolletaget viseltek Point de V enise-volan- 
tok-kai, esetleg más Point ä Vaiguillel. Rose foncée, bleu d'azur voltak a színeik, 
Poudre de riz-zel tették szebbé teintjüket s Fleure de Lgs-zel, Rose blanche-sál és 
Chypre-e 1 illatosították magukat. A grand seigneur-ök csak úgy, mint ennek a 
bizarre fin de siécle-nek jeunesse dorée-ja Peau d’Espagne-1 használtak. Jöttek a jour 
prolongék, a thé dansant-ok. Ecarté-1, Trente et quaranle-ot, Rouge et noir-1, 
Mariage-1, Pique-1, L’hombre-1 játszottak a márkik, miközben egy részük a kandal
lóhoz támaszkodva illatos cigarette-re gyújtott, ami szörnyen pittoresque látvány 
lehetett. A szerelmi szótár teljesen elfranciásodott. Si vous n'avez rien ä me dire 
— sóhajtoztuk, és Je voudrais bien savóit... Jöttek a demi-viergek, a demi 
monde-ok,, a garcon és a garconne, az Entreprise des pompes fnnébres. A mulató
helyek sietve szakítottak németes nevükkel és franciákat vettek fel. Megjelentek 
a színtéren a chambre separée-k, velük a chevalier sanft peur et sans reproche, 
a cavalier servant, a coeur-dame és király, a prince charmant és a mauvais snjet, 
A kutyusok kezdtek a Joujou, Joli, Mignonne és Amour névre hallgatni, a nők 
pedig rajongni a petit Caporal-ért, aki olajban és márványban bevonult a leány
szobákba. Ez akkor sikk volt. Jött Madame sans Géné, s minden hesitation nélkül 
canaille-nak nevezte barátait, de ezért vele faché-ban lenni sottise lett volna.

Fiaink a Vilié de Lumiére után vágyódtak, a Sorbonne-t, a Montparnasse-t, 
a Montmartre-t adorálták. A Pere la Chaise-1 illett naponta egyszer megemlíteni, 
összeköttetésben valamely kedves költőnk sírhelyével. Zúgott a fejünk a sokféle 
école-tói. Megkótyagosodva támolyogtunk a midinet-tek, griset-tek, fíaletteuse-ök, 
mannequinek, modellek, bohémek, Musettek és Mimik tömkelegében Zola, Ros
tend, Maeterlinck, Anatole France, akit röviden csak a nagy Anatolnak becéztünk, 
Maupassant, Baudelaire eluralkodtak felettünk. •

J'accuse! — szavaltuk Zolával. Tété a tété, Vart pour Vart, e'est la vie,. 
Tant va la cruche ä Veau, — Fi done, cabaret, Conferencier, girandole, fardiniére, 
chronique scandaleuse, chateaux en Espagne, courtisane, élite, noblesse oblige, 
plöröz, liberté, égalité, fraternité, gloire, souvenir, mondain, j’y pense, hony soil,, 
qui mal y pense, ou sont les neiges d’antant, ancien regime, trouvaille, soupirozni, 
journal, journalista, feuilleton, routine, qui s'excuse s'accuse, tes amis sont mes 
amis, déshabillée, tant pis, tant mieux, — ki ne ismerné, ki ne használta volna 
mindegyiket?

Jellemző erre a korra HTArtagnan«, vagyis Vay Sándor illetve Sarolta írás- 
művészete. Tárcái és novellái egyidőben hemzsegtek a latin, német és francia 
kifejezésektől. Hiába, itt nincs éles választóvonal, a határok elmosódnak. Mégis 
a francia dominált. Minden mást kétvállra fektetett. De...

Egyik szünidőben azt mondja az apám, jó lenne a következő tanévben az 
angolt is elkezdeni. — Tudod, — szólt, — a Fini baronesse Angliában nevelteti 
a fiait. És a leánya mellé a mademoiselle helyett miss-1 hozatott. Én apró je
lekből arra következtetek, hogy az angolnak van jövője.
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És valóban, az angolnak volt jövője. Szinte észrevétlenül kezdte. Jöllek az 
angol operettek, jött »Miss Mary Halton«. Egyszer csak kaptam valakitől egy 
kottát, angol szöveggel. Azután jött a tennisz, a {ive o\ clock, Oscar Wilde, a tea- 
gown, a cow-boy, a messenger-boy és a lift-boy, a homespoon, a tweed, a jersey, 
a Big Ben, a burbury, a waterproof, a B. B. C. és a U. S. A. Az overall, a Ber
nard Shaw, a jumper, a pullover, a racket és a cricket. Jött a cut away, s 
csak utólag derült ki róla, hogy azonos a francia korszak jaquettejével és a német 
leibrock-kai. A hetilapok kezdték magukat Magazinoknak nevezni és szerkesztői 
leg izenték, hogy smokinghoz a gentlemenek milyen színű nyakkendőt viselje
nek és hogy a ladyk a five o'clock-hoz sandwichetf toastot, kekszet, mixed,
pickles-1 és bowl-1 adjanak. A vendéglátó ipar sietve búcsúzott franciás neveitől 
és angolokat vett fel, jóllehet maguk a tulajdonosok is legfeljebb óhajtva sej
tették, hogyan kell azokat kiejteni. Ezt úgy általában senki sem tudta semmiről 
és ez időtájt szabad perceiben az egész ijiűvelt emberiség — mert más országok
ban is dúlt az anglománia — angol dictionary-k fö lé,hajolva nyögött. Bevonul
tak a Missek, a Mrs-ek és a teacherek. Amikor Tisza István az országjiázban 
egyszer azt találta mondani: a distinguished foreigner, az egész ország megresz
ketett a megilletődöttségtől és különben kifogástalan magaviselelű nagyapák és 
nagyanyák sietve beültek az iskolapadba angolul tanulni. (Ma már a dédapákon 
és dédanyákon a sor).

Úszunk az angol árral. Ha rosszul megy dolgunk, fanyarul bár, de azt mond
juk: keep smiling. A leányunknak van egy boy friend-)c, akivel weekend-ezm 
jár fifty-fifty alapon. Adja Isten, hogy happy end-je legyen az ügynek. A fiú 
self made man ugyan, de azért jó match lenne, mert se nenn smok, se nem snob, 
correct gentleman és leading position-ban van az egyik Oil company-ná 1. És 
ha idővel lesz egy bébyjük, ahhoz majd nurse-1 hozatunk. Mert nem is dajka, 
aki nem nurse és nem is gyerek, aki nem bébv.

Az oil-ról jut eszembe szegény Zacherlin és szegény Mottentod! Hova lettél, 
hova tűntél, németek csillaga? Ma flytox van és shelltox. De az sem szükséges, 
ha van egy jó vacuum cleanerünk. És mit szólnak a frigidairekhez? Beszéljek a 
trottokxól, a steppekről? A songokról, a /arcról, a szsferekről, sőt brotherokról, 
a girlö kről, a Miss Európákról’? A mooayról, a terriere kről, akik Bobby, Tommy, 
Jessy és Daisy névre hallgatnak és trimmeltelnl járnak egy Beauty Institute-ba, 
mialatt úrhölgyeik a cityben shopingolnak és New mown hay perfume-t, Beauty 
boxot, Sunburned powdert, és folklor-könyveket vesznek, hogy sexappealjüket 
növeljék. Könyvek?... Ötven angol könyvet ajánlanak, százat, amit okvetlenül 
el kell olvasni, míg egy franciát. Más idegen nyelvű könyv pedig (magyar más 
lapra tartozik) talán nincs is. És ha van is, ki beszél róla? A feminizmus, a 
cserkészség, a Salvation Army, az egiplusi ásatások, a spiritizmus, mindez angol 
eredetű és angol a szókincse, a tolvajnyelve. Már csak a Dauerwelle német 
és az Illustration francia. De míg a London News-ru kávéházban órákig kell 
várni, a francia lapok mindig szabadok.

Minek folytatni?... Time is money. És a téma úgyis kimerithetlen
Még csak sietve egy érdekes levezetést. Jó társasjáték lenne, ilyeneket 

összeállítani. Először volt a Ruderleibchen, aztán jött a tricot, most van a 
szvelíer. ..

Szóval: victöry az egész vonalon. D e...
Egy nagyon okos barátommal beszéltem erről. — Szeretném tudni, mi 

jöhet az angol után? — szóltam.
Nem felelt, csak kissé elfintorította az arcát. Nagysokára felelt, látszólag 

kérdésemtől függetlenül. — Fogalmad sincs róla, milyen pogányul bonyolult és 
nehéz nyelv az a japán . . . Csak nem akart ez a válasz lenni ?. ..

Szenes Tilda

169



H. G. WELLS A NEVELÉSRŐL

H. G. Well se! az angol szellemi élet egyik legelőkelőbb szervezete, amely a 
tudomány fejlesztésére és istápolására alakult, a »British Association for the 
Advancement of Science«, egyik alosztályának, a neveléstudományinak elnökévé 
választotta. Wells ez alkalomból, régi szokás szerint, elnöki beköszöntőt írt és 
olvasott fel a szakosztálynak Nottinghamben tartott ülésezésén.

Ez a »Presidential Adress« igazi Wells: nemcsak rendkívül gazdag új esz
mékben, a szó legvalóbb értelmében modern gondolatokban, hanem sokszor a 
kim életlenségig bátor és szókimondó is. Hangsúlyozza: »Épp az, hogy nem 
vagyok hivatásos nevelő, ad számomra igen jelentékeny előnyöket. Teljes nyilt- 
sággal beszélhetek. Azért, amit mondok, egyedül én vagyok felelős hallgatóimnak 
és önmegbecsülésemnek. S én e helyzetnek minden előnyét ki akarom használni: 
olyan ortodox-faló és olyan kihívó akarok lenni, amilyen csak tudok«. És az is. 
Nincs veszteni való idő, mondja. Egy csatahajó közel 200 millió pengőbe kerül 
s az angol fegyverkezés közel tízmilliárd pengőt fog felemészteni .. A szörnyű, 
fenyegető veszedelemért az az általános tudatlanság a felelős, amely a politikai 
és társadalmi élet legelemibb tényeire vonatkozólag is uralkodik. S ha az elsöprő 
katasztrófának, amely az emberi civilizáció alapjait fenyegeti, elejét akarjuk 
venni, épp az alapokkal kell kezdenünk: nem szabad megengednünk, hogy 
iskoláink minden évben a tudatlan, kiegyensúlyozatlan és kritikátlan fejek »friss 
hordáit' szabadítsák rá az életre, a rendkívüli felelősséggel és veszélyekkel teljes 
jelenre ....

AZ IFJÚSÁG ÖRÖMÜNNEPEI . ..
The truths of youth are long long truths ... Az ifjúság igazságai hosszú, 

hosszú igazságok, — hangzik egy angol közmondás. Ebben az elnöki beköszöntő
ben is arról »az egységes összefogó világképről« van szó, amelyet gyermek- és 
ifjúkorában nyer az egyes s amin későbbi benyomások már alig-alig változtatnak. 
A tizenötödik vagy tizenhatodik életévig — amig a népesség (Angliában) iskola- 
köteles és így »mentes a gazdasági kizsákmányolástól — heti hat órában akarja 
Wells minden egyes tanulóhoz »azt a tovább már nem csökkenthető minimális 
tudást eljuttatni, amellyel minden felelős emberi lénynek, a mi modern közülc- 
teink minden normális polgárának birnia kell.« Kétezernégyszáz órát szán erre 
a munkára, mert számítása szerint ennyi marad az írás-olvasás-számolás, a 
kézügyességek, az anyanyelv nyelvtanának s a szükséges idegen nyelveknek — 
szóval a tudás alapfeltételeinek elsajátítása, s »az átlagos betegségek és nép
ünnepélyek — himlők, szamárköhögések, koronázások s más egyéb nyilvános 
öröm alkalmak« — leszámítása u tán... Heti hat, évi maximális 240 és, tíz 
évet számítva, 2400 óra.

Nem sok, ha számba vesszük, hogy az ifjú elme világképének, a World 
picture-nek megformálásáról van szó. Ám ha végtelen ideje és lehetősége volna 
is a nevelésnek, akkor is csupán az ifjúságnak — befogadásra, megtermékenvű- 
lésre képes — évei jöhetnének számba; a világra való nyílt pillantás ideje, az 
»opening years«... Nincs veszteni való idő. Egy csatahajó 200 millió pengőbe 
kerül.. .

Ismerjük Wells Világtörténelmét. Nem lepődünk meg. hogy ebből a 2400 
órából a legnagyobb rész a történelemre, néprajzra s a szociológiái alapokra 
jut. A gyermek és az ifjú ismerje meg a tőle időben és térben különböző 
életformákat. Legyen fogalma róla, miként alakult ki az együttélésnek az a
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módja, ami a mai társadalom. És ami a tő, tudja meg, hogy a szociális élet 
mai formája, a dolgok természeténél fogva, összefüggő egész...  Még kevésbbé 
lehet meglepő, hogy az »Outlines«, a zseniálisan nagyvonalú Bevezetők és össze
foglalások szerzője itt is szembe állítja a szellemi-társadalmi alakulás »nagi/ 
történelmét« a csaták és az uralkodók történetével, amelyet itt a maga merész, 
valóban ortodox-faló és kihívó« modorában »a területi, dinasztikus és szekszuális 
bonyodalmak« történetének nevez.

ÜJ HISTÓRIAI MEGLÁTÁSOK
Minél kevésbbé foglalkoztatjuk a fiatalokat azzal, amit eddig történelem

nek hívlak, annál jobb. Nem látom, mi jó nevelő hatása van annak, ha a nagy
ság dicsfényével övezzük a királyság krimin ál-történetét, a hercegek gyilkosait
a  Towerbén, VIII. Henrik asszonyhislóriáil. . .  Én a magam részéről legalább 
mindent megteszek, hogy a botrányok és bosszúk sorozata, amely egykor angol 
történelemként szerepelt, eltűnjék a hagyományból«. »Azt hiszem, írja továbbá, 
nem vettük eddig eléggé figyelembe, minő hatást váltott ki annak az örökös
ismétlése, hogy mi (angolok) nyertünk, hogy a mi birodalmunk növekedett, 
hogy mily kiválók voltunk mi az élet minden viszonylatában«. Viszont e »nem
zeti önzést formáló nevelési módszer mellett elítéli II. G. Wells a baloldal
»túlzó antipatriotizmusát« is.

Ez általános történelmi alapvetés mellett nagy szerepel szán a Vázlat az
éltalános társadalomtudományinak is. Legyen fogalma a nviló elmének a gaz
dasági változások történetéről, a kereskedelem és a csere kialakulásáról; tudja 
például, »miként alakította át a pénz a rabszolgaságot és a jobbágyságot bér
munkássággá.« Sőt arról a nagy problémáról is fogalmat kell szereznie, ami 
a gazdasági-társadalmi rend megfelelő, az élet és a fejlődés nívóján álló terv
szerű alakítása. S ez, Wells szerint, a szocializmus; ami tehát kissé több, mint 
a felelőtlen birtokos osztálynak nem kívánatos volta. . .« Általában arról van
szó. hangsúlyozza H. G. Wells ismételten különös nyomatékkai, hogy az új 
nevelés nagy és összefogó pillantással, az emberi lélek alapvonásainak s a fej
lődés nagy tendenciáinak ismeretével kialakítsa a tervszerű gazdálkodás ön
tudatos munkásainak és vezetőinek típusát — a feladata magaslatán álló örököst, 
a r>competent receiver«.-t, aki méltó a hagyaték átvételére.. .

Természetesen, nem feledkezik meg e világkép a társadalom mellett a ter
mészetről, a matériáról, a dolgok formáiról és változásairól — e testi világban 
az emberi testről sem: a fejlődő értelem tanuljon fizikát, kémiát, biológiát; és 
tudja különösen, hogy működik, hogyan szaporodik az emberi test és mik 
azok a betegségek, amelyek normális működését veszélyeztelik.

Folytassuk tovább? Nem szószerinti fordítást akartunk adni, hanem be
számolót az elnöki beköszöntőről, amely Nottinghamben elhangzott.

Az angolszász irányító elmék legnagyobbjait ma a nevelés problémája fog
lalkoztatja. Az ir Shaw, az amerikai Dewey és Robinson, a szociológusok, de 
a szépírók egész sora is arról értekezik ma ott, ami a World Picture: az új 
világkép és a Mental Readjustment: a gondolkodás alapelveinek reformja. S az 
angol-szász közvélemény, amely ma kétségtelenül a legnagyobb hatalom, a világon, 
tudni és érezni kezdi munkájuk nyomán, hogy csak az segít, amit va newyorki 
Columbia-Egyetem világhírű történettanára, James Harvey Robinson, egyik mű
vében a nagy kérdésekről való meggyőződéseink gyökeres revíziójá.«-nak nevez.

Higyjük, hogy Európa ma is tanulni fog... Hort Dezső
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EZEKRŐL
A KÖNY * fii?  .VEKRŐL
B E SZ É L Í»i-N E K ...
VERSEK dekes dokumenlumait táj-ja fel Ágner 

Lajos kitűnő és hézagpótló könyve.
ÁGNER LAJOS: SZÁZ KÍNAI VERS

(Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai 
R. T. nyomása. Ibi oldal.) »Dalolt fest
ményének nevezi az ázsiai kultúrák 
kitűnő szakértője, Ágner Lajos a kínai 
verset, amelynek történetét és sajátos
ságait magyarázza meg pompás műfor
dításainak elöljáró szövegében, ahol egy
ben az egyes költőkről is részletes is
mertetést ad. Megtudjuk ebből a beveze
tésből, hogy a nyugati értelem számára 
oly furcsa kínai hasonlatoknak az a 
magyarázatuk, hogy például a liba és 
a kacsa az állhatatosság, a jégmadár a 
hű szerelem szimbólumai Kínában, hogy 
a barackfával és a fenyőfával azért ta
lálkozunk minduntalan a kínai költé
szetben, mert azok a hosszú élet jelké
pei, ugyanúgy, mint ahogy a daru, a 
leknősbéka és a denevér is ezt szimboli
zálják. A zuhatag a végtelenség, a lótusz 
a tisztaság, a tearózsa a szépség jel
képe. A sárkány az alkotóerőt, a főnix
madár az ellentétes erőt, a negatívumot 
fejezi ki. Mindezeknek az ismerete szük
séges ahhoz, hogy igazán gyönyörködni 
tudjunk Ágner Lajos klasszikus műfordí
tásaiban, amelyek az ősi kínai irodalom 
remekeit ismertetik. Ez az irodalom mar 
a Krisztus előtti 22. században kezdő
dött, a Su-King történeti könyvek több 
strófát őriztek meg ebből az időből. 
Kina legősibb dalgyűjteménye, a Si-King 
c. antológia — amelyből fordításokat 
közöl a szerző — a Kr. előtti második 
évezred közepére nyúlik vissza és azért 
jött létre, mert a népdalok összegyűjtése 
útján tájékoztatta a kormányzat az ural
kodót a nép hangulatáról. Két és fél 
ezredév kínai költészetének rendkívül ér-

KÉPES GÉZA: NAPNYUGATI 
MADARAK
(Cs. Szabó László előszavával. Cse

répfalvi kiadás. 13b oldal.) Cs. Szabó 
László finom tanulmánya vezeti be a 
kitűnő fiatal műfordító alkotásait, 
amelyek a Nyugat értékei mellett Észak 
népeinek néhány költőjét is bemutatják. 
Az olaszok közül Bontempelli, Ada 
Negri, Moscardelli, Guido Marta, Palaz- 
zeschi, Grande, Lipparini, Valeri, Saba, 
Govoni és Fiumi, a franciák közül Ron
sard, Prudhomme, Baudelaire, Verlaine, 
Rimbaud, Valéry, az angolok közül 
Webster, Shakespeare, John Donne, Eliot 
és Ezra Pound, a németek közül Hölder
lin, Stefan George, Rainer Maria Rilke, 
az osztrákok közül Werfel, Lernet-Hole- 
nia, Ginzkey és Biliinger szerepelnek 
a kötetben. Finn, észt és orosz költők 
egészítik ki az értékes gyűjteményt, 
amely nálunk eddig lcevésbbé ismert 
alkotásokat ismertet a közismert köl
tőktől. A műfordító elmélyedt az egyes 
költők lelkiségébe, de fordításaira a 
maga) egyéniségének bélyegét is rányomta.

MAGYAR SZÉPPRÓZA

DÁVID LAJOS: TÖLGY A VIHARBAN
(Magyar Szép míves Céh kiadása. 85 

oldal.) Hatodik könyve ez a jószemű, 
tehetséges írónak, aki ebben a hosszabb 
elbeszélésében az idegenbe szakadt ma
gyarság sorsáról beszél. Ennek, keretébe 
helyezi azt a különös, érdekes asszony
életet, amely a világháború ideje atatt 
Galíciában bomlik ki. Fegyverek ropo
gása közben megy férjhez az előkelő
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lengyel lány a fiatal magyar hadnagy
hoz, akit akaratán kívül olyan ese
ményekbe sodor,, hogy az csak a halál
ban talál menekvést. Ezt a »bűnét« 
igyekszik aztán expiálni a fiatal asszony 
egész élete során, azzal, hogy módja 
szerint, sőt néha azon túlmenően is 
segít azokon, akik férje népéhez tar
toznak.

NYÍR« JÓZSEF: KOPJAFÁK
(Révai-kiadás. 228 oldal.) Székely te

mető halottainak furcsa, megható, kü
lönleges élettörténetét meséli el a mély
érzésű, színes szavú Nyirő József ebben 
a novelláskötetében. Mint minden írása: 
elsősorban és mindenekfelett stílusával 
ejti rabul az olvasót, aki szomjasan 
szürcsöli ezt az édes, érett gyümölcs 
ízét idéző nyelvezetet és nem tud be
telni vele. Egy-egy mondatát, hasonlatát 
újra meg újra el kell olvasni: úgy kor
tyoljuk, mint a ritka zamatú, pompás 
bort. A történetek közül nem lehet ki
emelni egyet sem, mert valamennyi egy
formán megkapó, valamennyi megrázó 
emberi dokumentum.

SZITNYAI ZOLTÁN: TÁNC
(Athenaeum-kiadás. 35í oldal.) A ma

gyar közéletben nemrég lezajlott emléke
zetes panama éppenúgy belejátszik Szit- 
nyai új, hatalmas korképébe, mint ahogy 
a választások politikai harcait is itt 
látjuk kiteregetve, társadalmi romlásunk 
fotomontázsában, ahogyan ezt a regényt 
minősíthetjük. Nagyon lesújtó képet fest 
a miniszteri tanácsos családján és tár
saságán keresztül a magyar középosz
tályról az író, de az arisztokráciát sem 
kíméli, hogy a kisváros polgárságáról 
ne is beszéljünk. Mindössze három 
szimpatikus figurája van a regénynek: 
az első a —sikkasztó miniszteri tanácsos, 
aki családja miatt keveredik a bűnbe, 
annak nagyobbik lánya, aki valóságos 
»fertőben nyíló hófehér liliom« és az 
ő férje: a derék vidéki ügyvéd. A fiata
lok ugyan uccai ismeretség alapján há
zasodnak össze, de igaz élettársai lesz
nek egymásnak. Az ügyvéd a hitbizo- 
mány urának jogtanácsosa és ebben a 
minőségében kénytelen végrehajtani a 
gróf embertelen kizsákmányolásait a föld 
nincstelenjeivel szemben. Amennyire le
het ellenáll ugyan, de végül mégis ő 
kerül a csávába és előbb jogtanácsosi

állását, aztán a kisváros rokonszenvét 
és végül klienseit veszti el. Az esemé-̂  
nyék megváltoztatják felfogását és a 
néphez sodorják, amelynek vezére, majd 
— csúnya választási harc \itán — or
szággyűlési képviselője lesz. Mihelyt ha
talomra ju t: ismét körülliizelgik mind
azok, akik a »lecsúszott« embert sértően 
mellőzték. Ezután már az após körül 
kipattanó panama-ügy sem vethet gátat 
boldogságának, annál kevésbbé, mert egy 
agyszéllűidés sírba viszi a szerencsétlen 
bűnöst, mielőtt nevét a botránykrónika 
meghurcolná. Vérbeli romantikus regény 
Szilnyai új könyve, történésekben gaz
dag, eleven színfoltokkal teli írás.

SZŰCSNÉ LENGYEL MARGIT:
FOGOLYTÁBOR BÉKÉBEN
(Pantheon-kiadás. 316 oldal.) Az 1937. 

évi Mikszáth Kálmán pályázaton kitün
tetett regénynek két nagy értéke van: 
az őszintesége és a közvetlensége, A 
bányamérnök felesége minden »irodal- 
miaskodástól« mentesen, közvetlen, ter
mészetes hangon meséli el életüket. 
Mintha csak barátnőjének mondaná el 
uzsonnakávé közben, milyen világ van 
az istenhátamögötti kis telepen, a bé
kebeli fogolytáborban, ahol együtt és 
egymásrautaltan él az öt kaszt: a falu
beli őslakók, a Dänyatelep »jöttment«-jei: 
a diplomás urak, a munkássorban seny
vedő diplomások, az irodai tisztviselők 
és a munkások. Vihar egy pohár víz
ben, — mondhatnék a telep izgalmaira, 
örömeire, bánataira, de a fogolytábor 
élete kicsinyben a nagy társadalmak 
hullámzásait ismétli. Minden pretenzió- 
tól mentesen, egyszerű szavakkal, meg
kapó őszinteséggel rajzolja meg témáját 
a tehetséges új írónő, akit külön meg 
kell dicsérni optimizmusáért is.

KÜLFÖLDI SZÉPPRÓZA

CANKAR, IVAN: JERNEJ SZOLGA
LEGÉNY. — MIHASZNA MARKO
ÉS MÁTYÁS KIRÁLY
(Fordította: Púvei Ágoston dr. Nyu

gat Kiadó és Irodalmi R. T. 208 oldal.) 
A szlovén irodalom legnagyobb büsz
kesége Ivan Cankar, akinek korai ha
lála óta még húsz év sem múlt el és 
műveinek javarészét már majdnem az 
összes európai nyelvekre lefordították. 
Csupa harc volt az élete, mert nem
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értették meg és mert lelke nem tu
dott egyensúlyba jönni. írásai tudato
san erős szociális tendenciájúak. Ez a 
két kis regénye, amely most magyarul 
megjelent, népmese hangulatú. A Jernej 
szolgalegény története erős társadalmi 
kritika, a Mihaszna Markó históriája 
pedig a szlovén nép Messiás-várásának ad! 
illusztrációt a népi monda feldolgo
zásával. Az utóbbi számunkra azért ér
dekes, mert ezt a Messiást a nép — a 
mi Mátyás királyunk figurájában látja. 
Pável Ágoston dr. mélyenszántó tanul
mánya vezeti be az érdekes könyvet.
CAPEK, KAREL: EGY MINDENNAPI 

ÉLET
(Fordította: Donner Pál. Eugen Pra

ger könyvkiadó, Bi atislava-Pozsony. 189 
oldal.) Egy trilógia utolsó kötete ez a 
rendkívül érdekes regény. Mind a három 
kötetben azt fejezi ki a kitűnő író, hogy 
a legközönségesebb élet is végtelen, hogy 
minden emberi lélek mennyire sokrétű, 
hogy a legszürkébbnek látszó egyéniség 
is számtalan karakter egymásrarétegező- 
déséből alakul ki, akárcsak a földsávok, 
amelyeken lépkedünk. Ebben a kötetben 
egy egyszerű vasutas élettörténetét is
merjük meg. Első pillanatban semmi 
különlegeset nem veszünk észre embe
rünkön : óvott családi körből indul el, 
végigjárja a hivatalnoki karrier szamár
létráját, megnősül, boldog házasságban 
él. De aztán kiderül, hogy az idil mögött 
furcsa dolgok húzódnak meg, hogy a 
szürke hivatalnok mellett ott élt a 
törtető, aki ki akart emelkedni iparos
miliőjéből, aki karrierje érdekében vette 
feleségül az állomásfőnök lányát, ott 
élt a hipochonder, akit anyja kényez
tetése hivott életre, aki mindig min
denütt körülkerítette önmagát és az óva
tos kényelmet kereste. És e három lélek 
mellett még mások is settenkedtek: a 
romantikus, aki titkos álmodozásaiban 
merész kalandokat élt át, aztán az »elát
kozott«, akinek vágyait a pszichopato
lógia tudománya tartja számon és rész
ben a nostalgie de la boue kifejezéssel 
jelöli meg, végül a költő, aki megvált
hatta volna az »elátkozottat«. És még 
ezután is: a kollektív ember, aki úgy 
akar magányosságának rázuhanó súlya 
alól menekülni, hogy vakmerő és bű
nös kalandba ereszkedik, csak azért, 
mert ez az egyetlen mód arra, hogy 
másokkal közös ügye Iegj'en, hogy ma
gányossága feloldódjék, aztán, legutol

jára, az életlagadó, halálba-vágyó lélek... 
Ilyen sokrétegű keresztmetszetet kapunk 
Capek remek regényében egy egyszerű, 
szürke vasutas egyéniségéről, amely 
egyéniséget az író úgy magyaráz, hogy 
az részben az elődöktől öröklött tu
la jdonsiágokból tevődik össze, részben 
pedig benne élnek azok a tulajdonsá
gok is, amelyekkel meg nem születhe
tett testvérei bírtak volna, végül pedig, 
sőt elsősorban, a gyermekkori élmények 
hatása alatt alakul ki.
PROUST, MARCEL: RIMBÓZÓ

LÁNYOK ÁRNYÉKÁBAN
(Fordította Gyergyai Albert. Grill-kia- 

dás. 4 kötet, 190, 192, 191 és 200 oldal.) 
Proust hatalmas regényciklusának, az 
»Á la recherche du temps perdu«-nek 
második része jelent meg ebben a négy 
kötetben, Gyergyai Albert avatott for
dításában, magyar nyelven. A ritmikára 
felépített, különös kompoziciójú regény- 
ciklusnak, ennek az új Comédie Hu- 
maine-nek legmelegebb hangú részlete 
ez. A nagy kaleidoszkóp, amelyen Proust 
játszik, tavaszi színeket dob itt elénk. 
Marcel, a ciklus »szenvedő« és kontem
plativ hőse, első szerelmével foglalkozik 
és első csalódását éli át. Aztán a nor
mandiai tengerpartra megy nagyanyjá
val és megrémül a mondain élet zajától. 
Itt bukkan fel Charlus báró, a gőg 
excentrikus lovagja és unokaöccse: 
Saint-Loup márki, aki igaz barátsággal 
közeledik Marcelhez. Sok érdekes em
berrel akad össze a tengerparton a fiú, 
az élet furcsa mélységeibe tekinthet bele, 
de mindennél nagyobb élmény számára, 
amikor egy csapat »bimbózó fiatal lány 
árnyékában« áinulhat a fiatal ág édes 
örömén, hangos vidámságán. Szinte vala- 
mennyiökbe együttesen szeret bele. 
Olyan elragadóak valamennyien, hogy 
nem tud közülük választani és úgy tér 
vissza Párisba, hogy maga sem tudja, 
melyiknél hagyta ott a szivét. — A 
»nagy törvényeket« kutató Proust az 
emberi lélek örök hullámzását rögzíti 
írásában és mint ahogyan a tenger hul
lámai magukkal sodornak mindent, úgy 
zsúfolja össze az élet és a lélek minden 
legapróbb megnyilvánulását különös 
hangú írásába.

SIMENON, GEORGES: A HOSSZÚ ÚT
(Fordította: Szávai Nándor. Grill-ki- 

adás. 302 oldal). A belga származású 
francia szerző egy anarchista lánynak
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és tehetetlen szeretőjének kalandos, iz
galmas menekülését írja le, Páristól, 
Középamerikán át Tahitiig. A lány tel
jesen értéktelen, önző teremtés, aki női- 
sége varázsával, mégis fogva tartja a* 
férfiakat. A fiú rettenetesen szenved 
mellette, mégsem képes tőle szabadulni. 
Furcsa, érdekes pszichológiai jelenség 
ez a fiú: önállótlanságát determinálja az 
a tény, hogy gyerekkora óta mindig 
csak mint hires-hirhedt apja fiát kezel
ték. Később a lány, majd idegen em
berek befolyása alatt cselekszik állan
dóan, noha mindig a szabadságra vá
gyódik. Igen érdekesen írja le a szerző 
a délamerikai aranybánya világát és Ta
hiti csodálatos, szinte valószínűtlen 
szépségekben tobzódó világát. Néhány 
figurát kitünően rajzol meg.

ÉLETRAJZ

PILGRIM, DAVID:
A NAGY NAPOLEON
(Ford. Visy Miklós. Athenaeum-kiadás. 

Í72 oldal. Ára 5A0 P. )A hatalmas had
vezér és császár életének legbensőbb 
titkait tárja fel előttünk ez a könyv. A 
császárt mint halandót ismerjük meg, 
minden gondjával, bajával. Európa ret
tegett ,ura, királyságok teremtője és meg- 
szüntetője, magánéletében szánalmas, 
vergődő ember volt. A világ szinterén 
felidézte a vihart, amelyet nem tudott 
lecsillapítani. Miniszterei az ellenséges 
államok uralkodóival egyezkedtek, min
denfelől leselkedett rá a veszély, árulás. 
Élete legmélyében pedig meghasonlás 
dúlt önérdeke és az állam szempont' 
jai között. Olthatatlan szerelem fűzte 
Walewska Máriához, a szép lengyel 
grófnőhöz, azonban trónusa megszilárdí
tására kellett gondolnia, egy magasabb 
rangú házassággal. A császárnak és az 
embernek egymással vívott kemény vias- 
kodásail megragadóan állítja elénk az 
író. Kitűnő portrékat kapunk a kor 
uralkodó személyiségeiről: Sándor cár
ról, Metternichről, Tallevrandról, Fou- 
chéról, Goethéről, A mozgalmas és rend
kívül érdekes könyv a legendáshírű csá
szár életéből sok új adattal ismertet meg 
bennünket.

KALANDOS KÖNYVEK

BRUCE, LEO: ZÁRT AJTÓK MÖGÖTT
(FordHolta: Barlay Péter. Nova Ka

landos Regényei. 192 oldal.) Végre egy 
valóban kitűnő detektivregényt kapunk 
ebben a sorozatban, amelyet már kez
dett elsekélyíteni a sok wild west-tör- 
ténet. Ezúttal pompás választás esett, 
mert Bruce regénye izgalmas, fordulatos, 
szellemes és ebben a genreben első 
klasszist jelent. Három mesterdetektiv 
igyekszik megfejteni a zárt ajtók mögött 
történt gyilkosság titkát. Mind a három 
nyomozásnak más-más eredménye van 
és mindegyik feltevés elhihető, úgyhogy 
három különböző tettes letartóztatását 
várjuk, amikor kiderül, hogy egy ne
gyedik a bűnös. Ötletes, kitűnő írás.

WELDIN, WILHELM: ARTHUR FUT
AZ ÉLET UTÁN
(Fordította: Kilényi Mária. Palladis 

Félpengős Regények. 160 oldal.) Vidám, 
eleven formában meséli el a szegény, 
állástalan fiatalember történetét, aki 
annak köszönheti szerencséjét, hogy fan
tasztikusan hasonlít a dúsgazdag lord 
örököséhez. A mágnásfiut politikai pá
lyára szánja a lord, de az belebonyoló
dik egy szerelmi históriába és • éppen 
kapóra jön neki hasonmása, aki helyette 
szerepel, mialatt ő a szép táncosnővel 
folytatja idiljét. Mulatságos bonyodal
mak után jut boldog-véghez a vidám 
kalandor-regény.

PLUMMER, T. ARTHUR: ÁRNYAK A
KÖDBEN
(Fordította: Félegyházy Endre. Palla

dis Félpengős Regények. 160 oldal.) 
Szökött fegyencleányt szed fel a ráérő 
milliomos fiatalember és miután a lány 
nagyon csinos: elhatározza, hogy segít 
rajta. Apránként, veszedelmes kalandok 
során keresztül bebizonyítja, hogy a 
lányt ártatlanul ítélték el és az igazi 
bűnösöket juttatja a törvény kezére.

LANGER, FELIX: WHITEMAN UR 7
NAPJA
(Fordította: Dietl Fedor. Palladis Fél

pengős Regények. 152 oldal.) A fegyház- 
ból szabadult, jócsaládból való fiatal
ember elhatározza, hogy becsületes lesz. 
De szándéka ellenére belesodródik újra 
a szélhámosságba. Amerikai utitársának 
könnyelmű Ígérete és egy szép női 
szempár arra indítja, hogy egy amerikai, 
vállalat vezető emberének adja ki magát 
és új vállalatot alapítson. De a végén 
minden jóra fordul, mindenki a pénzé
hez, ő meg álláshoz és feleséghez jut.
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ZOLNAI BÉLA: ZRÍNYI VILAGA
(Előhang egy tanulmányhoz. Kny. a 

Magyar Szemléből. 10 oldal.) Hatalmas 
akkordokat üt meg ez a tanulmány, 
amikor Zrínyit belehelyezi a barokkor 
ex tátik us légkörébe, s még ezen is túl 
kihangsúlyozza a költő saját lelki pola
ritását, amely nyugtalanul hányja-veti 
dobálja világszémléleti és politikai ellen
tétek között. Zilált, mágikus lelkű, ru- 
bensi fantáziával megáldott (vagy meg
átkozott) teremtő ingénium Zrínyi, a 
költő, aki ugyan barátja Kirchernek, a 
jezsuitának, de annak a Kirchernek, 
akit nekromantikával vádoltak meg kor
társai. Teli van misztikummal az agya, 
képtelen másként, mint rejtvényekben, 
allegóriákban gondolkozni (még a sa
ját személyes szimbóluma, a syren is 
esak anagram ja családi nevének: Se
rin). Hivő katolikus, de katolikuma kö- 
zelébb áll az eretnek janzenistákhoz, 
vagy éppen a protestáns predesztináció
hoz, minisem a pápához, akitől pedig 
verskötetet kap személyes ajándékba. 
Pacifista-humanista, aki azonban jól ki
tervezett várakat épít. Filozófus, aki 
azonban a mindenséget inkább valami 
olyas óriási teátrumnak nézi. »Zrínyi 
— mondja a szerző végül — a renais- 
sance-barokkor univerzalismusának leg
szebb eszményét valósította meg«.

VÁRADI JÓZSEF: SZÉCHENYI ÉLET
LÁTÁSA. A NEMZETISÉGI KÉRDÉS
(«.Széchenyi-Zsebkönyvtár» 1. szám.

Siudium-kiadás. 43. oldal). A nagytu
dású szerző, akinek egész sor könyve 
jelent meg már, amelyekben a »legna
gyobb magyarnak« tanításait kívánta ad 
usum delphini népszerűsíteni, s akinek 
ezenkívül igen értékes munkálatai van
nak a modern nép- és tanítónevelés 
témaköréből, az ebbe a füzetbe foglalt 
két tanulmányával azt igyekszik kimu
tatni, hogy »a legnagyobb magyar a 
világpolitikusok között is a legkiválób
bak közé tartozik«, őszinte megrendült- 
séggel olvassuk a könyv végső következ
tetéséül szereplő azt az indítványt, 
hogy az Akadémia Duna felöli falán 
állítsanak az illetékes tényezők egy em
léktáblát, annak »a nagyszerű jelenetnek 
megörökítéséül, amelyben a legnagyobb 
magyar fellépett minden erőszakos be
olvasztással szemben és prófétás erő

vel óvta ettől a magyarságot.. .  Ezen 
.kisebbségvédelmi emlékmű előtt minden 
elhaladó dunai hajónak tisztelegnie kel
lene«. Fájó lélekkel gondolunk arra, 
hogy ma emlékművet kívánnak , ennek 
az eszmének, de 20—30 év előtt még 
némán hallgatlak Széchenyinek éppen 
erről a tanításáról s bennünket, akik 
Cassandra-szóval emlékeztettünk .rá, 
»nemzetietlen« bélyeggel hallgattattak el 
éppen azokban az időkben, amikor a 
legfontosabb lett volna ennek a tanítás
nak a hirdetése.. De akkor ők voltak 
a nagy magyarok, a hangos »lurán- 
kodók«, külügyeink sten torhangú ve
zérei, irodalmunk mindent legázoló 
örök-elnökei. Miért nem vállalkozik 
egyszer a Széchenyi-Zsebkönyvtár mind
azoknak a kipellengérezésére, akik Szé
chenyi igazi eszméit elgáncsolták, meg
hamisították az elmúlt évtizedek alatt?!

RAVASZ LÁSZLÓ: LEGYEN
VILÁGOSSÁG
(Beszédek, írások. Frank in-kiadás. I. 

köt. 531 old., II. köt. 532 old., III. köt. 
53S old.) Ravasz dr., a reformátusok 
püspöke, eredetileg esztétika-filozófus
nak készült, s ez a készültség meglát
szik minden sor írásán: a teológus mö
gött minduntalan fölámyéklik Schopen
hauer szellemisége s Böhm Károly po
zitivizmusa. írásmódja pedig — távol 
minden katedrális közhelytől — a szó 
esztétikai és gondolatbeli erejének pon
tos mérlegelésén nyugszik, ötvenöt életév 
van a szerző mögött, s ennek ellenére 
1600 oldalnyi, minden sorában meg
fontolandó mondandója akadt az író
asztalában, amikor a kiadó felszólította 
erre a gyűjteményes kiadásra, amely 
egyházi prédikációit a nagyközönséghez, 
aztán a református egyház szertartásai 
közepette mondott beszédeit, halottas 
szónoklatait, világszemléleti fejtegetéseit, 
irodalomtörténeti és esztétikai cikkéit, 
politikai megnyilatkozásait, valamint pe
dagógiai tanulmányait foglalja együvé. 
Főként harmadik kötete az, amely egye
temes érdeklődésre is számot tarthat, 
mert itt a kortanú nyilatkozik meg, aki 
felelős szellemi helyről szól hozzá az 
eseményekhez — vagy hallgat róluk, 
ami elvégre a szerző pozíciójában szin
tén vallomástétel. Napjaink majdani 
történetírója számára gazdag kincs.
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K ti Z D  E L M  E S E L  E T E K

GOLDSMITH, MARGARET:
KRISZTINA SVÉD KIRÁLYNŐ
(Ford. Fischer Annie. Athenaeum- 

kiadás. 303 oldal. Ára 5A0 P.) Krisz
tina svéd királynő a világtörténelem 
egyik legrejtélyesebb női alakja. Apja, 
Gusztáv Adolf, a nagy svéd király, a 
vallásháború protestáns hőse volt, akitől 
a trónussal együtt a hajlíthatatlan aka
raterőt és megdöbbentően eredeti gon
dolkozását örökölte. Sohasem volt még 
ember, aki jobban megelőzte volna korát 
gondolkozásának forradalmiságával, és 
nem volt nő, aki a nemével járó gyenge
ségeknek, tétovaságnak ennyire hijjával 
lett volna. Lelkülete bonyolultságával, 
ellentmondásaival és tetteinek — gyak
ran a józan ésszel meg sem magyaráz
ható — érthetetlenségeivel a lélekkutatás 
örök problémái közé tartozik. Ennek a 
rendkívüli léleknek tragikummal teljes 
életpályáját nagy beleérzéssel írta meg 
az angol írónő. Életrajzában mint iz
galmas regény hősnőjét figyeljük és mint 
közeli szenvedő embertársunkat látjuk 
magunk előtt az örök elérhetetlenségek 
neuropatikus megszállottját.

NYÁRY PÁL DR. BáRó: BÁRÓ NYÁRY
ALBERT EMLÉKEZETE
(A Magyar—Lengyel Egyesületben tar

tott felolvasás. 16 oldal.) Nyáry Albert, 
akivel életében nehány alapvető tudo
mányos kérdésben szemközt állottunk, 
a rajongó, velőkig tisztes idealisták so
rába tartozott, akiknek száma, haj, de 
megfogyatkozott. Ezért kisérjük őszinte 
szimpátiával Nyáry Pál bárónak azt a 
törekvését, hogy családja e nemes tag
jának emlékezetét elevenen tartsa. Mosti 
előadásában érdekesek az elhunytnak a 
háború alatt egy lengyel légió alakítá
sára irányuló törekvései. De súlyt he
lyeztünk volna arra, hogy a szerző 
pragmatikusan, belevi'ágítson, minő ma
chinációk akadályozták meg ennek a 
légiónak a megalakulását s minő csúnya 
játék folyt itt két hadvezetőség és két 
politikai hatalom között a legionisták 
körül. Ezeket a dolgokat le kellene 
rögzíteni, mielőtt az idők moha végkép 
belepné az események igazi rugóit.

SACKVILLE-WEST, VICTORIA: SZENT
JOHANNA
(Ford. Szerb Antal. Athenaeum ki

adása. 335 oldal. Ára 5A0 P.) Voltaire 
»Pucelle«-je, és Schiller »Jungfrau«-ja 
óta a kis domrérny-i parasztleány alakja 
a világirodalom legismertebb figürin- 
jei sorába tartozik. Szimbólummá fino
mult, szoborrá merevedett, szentté ava
tott, avagy boszorkánnyá előlépett hős
nő, akinek törékeny alakja ötszáz ér óta 
mégis eléggé erősnek bizonyult arra, 
hogy pártok, népek, politikai törekvések, 
natalmi tébolyok vagy a szentségre tö
rekvők belső lelki élményei mind-mind 
hozzája fűzzék a maguk vágyait, érzel
meit, propagandájukat, agitáció jukat, 
szatirájukat, avagy szívbéli megrázkód
tatásukat. Mindebben az irodalmi tohu- 
vahu-ban azonban a kis pásztorlány 
igazi alakja elsikkadt, maga is papírrá 
vagy jobbik esetben klisévé szürkült, 
elveszítette a vér-hús eleven izét. Victo
ria Sackville-West (Mrs. Harold Nicol- 
son) a legfiatalabb és legtehetségesebb 
tagja a Virginia Woolf körül alakult 
írói Bloomsbury-csoportnak. önmaga ős
régi angol arisztokrata-családból ered, 
Sackville lordnak, de la Warr grófjá
nak leánya. Vagy nyolc évvel ezelőtt 
nagy feltűnést keltett »Seducers in Ecu
ador« c. hosszú novellájával, amelyben 
izzó szinű palettát csillantott meg. Az
után következett »The Edwardiens« c. 
önéletrajzi könyve, amelyben már a 
regényesített életrajz mesterének bizo
nyult, amikor gyermekkora miliőjét, az 
angol country-life-et elevenítette meg 
pompás színekkel. A szent Johannáról 
írott új könyve ismét hatalmas lépés 
az életrajz művészi alkotása terén. A 
pár év előtti szentté avatási processzus 
alkalmával számos eddig ismeretlen élet
adat merült fel a kis francia paraszt- 
leány életéből, úgyhogy ma már elér
kezett a lehetősége annak, hogy Jeanne 
d’Arc életét tárgyilagosan kihámozzák 
a rája rakódott legenda- és propaganda
anyagból, újra életet öntsenek ebbe a 
megkapó leányfigurába. Az írónőnek 
nagy érdeme éppen ebben áll, hogy ra
gyogó intnicióval tudta magát egy fél
évezred előtti leányhősnek a szívvilá
gába beleélni.
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A Z  E M B E R I  M Ű V E L Ő D É S  E T A P J A 1

CROISET M.: A GÖRÖG KULTÜRA
(Ford. Réuay József dr. Az Athenae

um kiadása. 323 oldal. Ára 6 pengő). 
Az Athenaeum nagyobb sorozatra ké
szül, amely egyes monográfiákban adná 
az európai kultúra múltját. A sorozat 
első műve, a görög műveltséget ismer
tető Croiset-féle könyv, itt fekszik előt
tünk. A néhai, évtizedekkel ezelőtt el- 
húnyt szerző, a dolog természetéből 
folyóan, mélyen elmerül a mediterrán 
kultúrák ősanyjának, a görög lelki vi
lágnak kutatásába. Érzésünk szerint azon
ban talán kissé túlságosan is helleno- 
centrikus a szemlélete. Ma már nem 
lehet a görögség értékeit olyan izolált 
egyedülvalóságukban néznünk, mint 
még néhány évtizeddel ezelőtt is. Egé
szen bizonyos az, hogy a nagy görög 
virágzás kora a legszorosabban egybe
függ a vele egykorú vagy nála kissé ko
rábbi általános ázsiai -»versacrunu-ma.\, 
ahol az adó fél feltétlenül Ázsia. Hogy 
mennyire hiányzik a szerzőnek a be
tekintése az ázsiai kultúrákba, az ki
tűnik pl. a görög főisten, Zeus szere
peltetéséből, akiről ugyan tudja, hogy az 
az égi tüneményeket, a fényt, az esőt, 
a jégesőt, a vihart és a villámot jelenti, 
de viszont egyetlen szóval sem utal rá, 
hogy már csak nyelvészetileg is a Zeus 
közvetlen őse az indoárja „diavosz“, az 
Égbolt-atya. Hiányzik egyébként is a 
szerzőnek az áttekintése a modern ösz- 
szehasonlító vallásludomány legelemibb 
tantételein. Leírja többek között, hogy 
„egy íny kénéi festmény szamárfejű em
berek menetét ábrázolja; ezek nem ször
nyetegek, hanem szent álarcba öltözött 
emberek, hogy bizonyos rituális szertar
tást végezzenek“. Itt természetesen tote
mista hagyományról van szó, amelyről 
a szerző egy szót nem mond, talán 
nem is gondolt reá, hiszen a mediterrán 
körzet „Hochkultur“-jainak emlőin ne
velkedett. Mennyivel élesebben látja eze
ket a dolgokat pl. Frazer, aki a pagony 
véres papkirályának figurájában olyan 
lélekbemarkolóan festette meg a medi
terrán műveltség ő.selemeit. A könyv 
egyébként végigkíséri a görög szellemi

ség fejlődését az achaiai őskortól egé
szen a hellenisztikus felbomlásig, ahol 
megint csali túlkevés szerepet juttat a 
Kelet erjesztő elemeinek, azok ismerte
tésének. Viszont néhány kitűnő monda
tot kapunk az antik görög szabadság 
kultúrafejlesztő erejéről, s ennyiben ta
lán még mainak is mondhatnék ezt a 
könyvet, amely egyébként bizony — mi 
tűrés-tagadás — a múlt századvég fi
lológus-készültségéből fakadt.

KÁLTI MÁRK KÉPES KRÓNIKÁJA
( összeállította és fordította Kardos 

Tibor. »Officina-Képeskönyvek«. 79 ol
dal). Pár évvel ezelőtt került a bécsi 
udvari gyűjteményből vissza Magyar- 
országra Anjou Nagy Lajos királyunk 
hires magyar történeti krónikája, a 
Bécsi Képes Krónika, amelynek Írójáról 
csak annyit tudtak régebben, hogy vala
milyen Márk nevű papi ember volt. Ma 
már teljes biztonsággal állíthatjuk, hogy 
Kálti Márkus, Nagy Lajos édesanyjának 
udvari káplánja, majd vízivárosi plébá
nos s később veszprémi és székesfehér
vári kanonok volt ennek a krónikának 
az írója. A krónikát abból az alkalom
ból rótta a régibb magyar Gesta Unga- 
rorum („Magyarok cselekedetei“, vagyis 
a királyok hivatalos történeti krónikája) 
alapján papírra, hogy Nagy Lajos a leá
nyát, Katalint, Valois Lajos herceggel, 
V. Károly francia király kisebbik fiával 
akarta eljegyezni, s ezért meg akarta a 
franciáknak mutatni, hogy egyrészt a 
magyar nemzet minő nagy hagyomá
nyú múlton rendelkezik, másrészt pe
dig, hogy már eddig is mennyi köz
vetlen kapcsolat volt a franciák és a 
magyarok között. Elgondolható, hogy 
az ilyen reprezentatív célra készült ud
vari írás minő díszes külsőben mutatko
zik: teli miniatűrökkel, amelyekkel az 
Anjouk udvari életét akarta a miniátor 
megrajzolni. De maga a szöveg is ün
nepélyesen emelkedett hangú, néha 
szinte biblikus méltóságú Kardos Ti
bor fordítása igen jól adja vissza ezt 
a gazdag pompájú gótikus írást.
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KáTAI-HORNER MIKLÓS DR.: VISSZA
AZ UTÓPIÁHOZ!
(Pant heon-kiadás. Kny. a »Szép Szód

ból. 12 oldal). A szerző kiindulópontja 
az a ténymegállapítás, hogy a szocialista 
mozgalom ma világszerte válságban van. 
E válság egyik főoka a ki nem dolgozott 
szocialista politikai gyakorlat; a másik 
az, hogy a mai szocializmus tudomá
nyos analízisei megrekedtek Marxék 
múlt századbéli megállapításainál s igy 
nem felelnek meg ma már a tudomá
nyosság követelményeinek. A különböző 
országokban felködlő diktaturás rend
szerek a szocializmusnak ebben a vál
ságában gyökereznek, annak haszonél
vezői, amikor a szocialista rendszerek 
gyöngéit, hibáit, bűneit zsigerelik ki 
azokban az államokban, ahol a szocia
lista prakszis csakugyan hatalomhoz ju
tott. A szerző szerint ezen a bajon az 
segíthet, ha a szocializmus újra vissza
tér az utopia műfajához, természetesen 
nem a régi utopia-tipushoz, hanem a 
modern, tudományosan megalapozott 
utópiához, amely nem azt mutatja be, 
mint a régi utópiák, hogy a világnak 
milyennek kellene lennie, hanem inkább 
azt, hogy milyen lehetne.

VIHAR BÉLA: A ZSIDÓSÁG KÉPE
EGY ISKOLA TÜKRÉBEN
(Iskolaszociográfiai tanulmány. Kny. 

az Izr. Tanügyi Ért.-bői. 7 oldal). Meg
döbbentő képet nyújt ez a munkálat 
még olyanok számára is, akik tudva- 
tudják, hogy a politikai agitáció által 
hirdetett zsidó »jólét« — ha volt is va
laha — rég a legendák világába tartozik. 
A miskolci Erzsébet izr. iskola tanuló
anyagáról készült ez a felvétel. Miskolc 
nemcsak földrajzilag, hanem lélektani
lag is átmenő kapu a keleti és a pyugati 
zsidóság között. Ennek megfelelően a 
zsidók között mindenféle árnyalat akad, 
a chasszidtól, az ortodoxon keresztül a 
neológig, sőt a reform-zsidóig is. A 
gyerekek hozzátartozóit kutató statisz
tika szerint a nagyzsidóság közé tar
tozik az (alig-alig hozzájuk számítható) 
értelmiséggel együtt 16.1o/0, a zsidó kis
polgárság 43.6 és a zsidó proletariátus 
40.3°,o-ot tesz ki. Közöttük voltaképpen 
csak a sorstudat azonos. Ellenben gye
rekeik másként öltöznek, s a proletár

gyerekek délutánonként kis kosárral^ a 
karjukon kimennek az uccára, hogy cit
romárusítással megkeressék szüleik he
lyett a karéj kenyeret. Hat gyermek 
lízedmagával alszik egy szobában, de 
még ötödmagával is 87 gyerek alszik 
együtt. A hajnalban eliéderbe induló 
gyerekek átlag csak öt órát alszanak na
ponta. Az utóbbi hat évben minden 
tanév elején 40—50 iskolapad kerül, 
mint fölösleges a padlásra. 1932-től 
kezdve hat osztály szűnt meg, s míg a 
világháború végéig átlag 1100 gyerek 
volt az iskola létszáma, ma kb. 500 
gyerekkel kevesebb van s a jövőben még 
további apadás várható. A vallásos 
zsidóknál az átlagos gyerekszám csa
ládonként 7, de van olyan is, ahol 10 
gyerek van. Az értelmiségnél és a tőké
seknél a leggyakoribb az egyke. íme, 
innen is lehet a zsidókérdést megfi
gyelni!

KLINGENDER, Fb D.: A MODERN
MŰVÉSZET
(Tartalom és forma a művészetben, 

Ford. Nagyfalusi Jenő. »Kronos-Köny- 
vek«, 10. szám. 32 oldal, ára 24 fillér). 
Klingender a londoni egyetem közgaz
dasági fakultásának doktora s tanulmá
nyaiban, amelyek a legjobb angol és 
német folyóiratokban jelentek meg, fő
ként a gazdasági élet s művészet köl
csönhatásait kutatja. Szerinte a modern 
művészetben — gazdasági okok beha
tása alatt — mind féktelenebben jelent
kezik a művész menekülése a tarta
lomtól, vagyis a valóság minden meg
nyilvánulásától. Tipikus erre a szup- 
rematista festő Malevitchnek az az »al
kotása«, amely egy négyszögű fehér 
vásznon fehér négyszöget ábrázol. »A 
tartalom elpusztítása nem hogy befe
jezné a művészet felszabadítását, hanem 
szükségszerűen a forma elpusztítására 
is vezet«. »A mai tudós, technikus és 
művész elszegényedik, vagy lesüllyed 
odáig, hogy pusztán ügyeskedéssel ke
ressen pénzt, vagy pedig nem is dolgoz- 
halik egyáltalán«.
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JUHÁSZ ANDOR: HALLO, ITT RÓMA!
(Révai-kiadás. 203 oldal, számos fény

képpel. Ára 6 pengő). Az ostiai magyar 
cserkésztáborban két olasz és két ma
gyar kisdiák összebarátkozik, s együtt 
kóborolják be »a történelem anyját«, 
Rómát. Mulatságos, jóhumorú baedeker 
ez (tónusára jellemző az ilyesfajta feje
zetcím: »Roinulustól Szent PéLerig, autó
buszon«), diákos hetykeségű, amelynek 
nem igen könnyen imponálnak’ régi sa- 
labakterek, ódon csecsebecsék, de amely 
annál meghatottabban érzi meg, hol lük
tet eleven élet a romok mögött, hol bügy- 
gyan föl örök emberiesség, heroizmus a 
vedlett ócskaságok közül. így járja vé
gig a régi és az új (fasiszta) Róma uc- 
cáit kuncogva, lelkesedve négy kis diák: 
a felnőtteknek is leghivatottabb ciceró- 
néi.
ALMÁSY LÁSZLÓ: LEVEGőREN

HOMOKON. . . .  /
(A Magy. Földr. Társaság sorozatában 

a Franklin-Társulat kiadása. IÁI oldal, 
Á2 képpel). Almásy Lászlónak ma már 
nemzetközi jelentőségű a neve az afrikai 
sivatagi kutatások terén. A nemzetközi 
tudományos földrajzi folyóiratok mind
untalan hozzák tanulmányait, s magyar 
nyelven ez immár a harmadik kötetje, 
amelyben afrikai útjairól beszámol. A 
sivatag pionírjának nevezhetjük Almá- 
syt, hiszen a legelsők közé tartozott, 
akik autón és repülőgépen közelitették 
meg a gyilkos szfinx titkát, s ez útjai so
rán soha nem hallott, nem látott ős- 
kulturák maradványait kutatta fel a sok
ezer éves homokbuckák alól. Mosli köny
ve érdekfeszítően mondja el kutató út
jainak technikai csinját-binját, hihetetlen 
erőfeszítéseit, a veszedelmeket, amelyek
kel egy-egy repülő- vagy autóút ja járt, 
az emberfölötti küzdelmet homokkal, 
vizlelenséggel, számummal. Tudományos 
hitelű bizonysága ez annak a magyar 
tettrekészségnek, amely Julián barát óta 
Benyovszkyn, Magyar Lászlón, meg a 
többi úttörőn keresztül Stein Aurélig 
hajszolta a magyarokat ismeretlen vilá
gok felé.
DEMÉNY PÁL: KÍNA KÜZD

(Térképpel. A szerző kiadása. 80 ol
dal). Kina huszadik századi tragédiáját 
elemezi a szerző főként a japánoknak

mind agresszívabb hódítási politikája 
és Kina belső zavarainak ezzel az im
perializmussal való összefüggése szem
pontjából. A szerző szerint a most fo
lyó háború katonailag kétségtelenül Ja
pán diadalával végződik, de azért az 
alapvető kérdés mégsem ez a háború, 
hanem a két vérző társadalomnak, a 
kínainak és a japánnak elmaradhatatlan 
belső átalakulása és az ott érdekelt nagy 
hatalmak állásfoglalása. Kétségbevonha
tatlan tény ugyanis, hogy ma Japánnal 
csak formailag áll Kina szemben, az 
igazi ellenfél Anglia1, s a nagy leszámo
lás a brit nagyhatalom és a japán impe
rializmus között fog lejátszódni. Japán 
ezért iparkodik magának Európában is 
szövetségeseket — Olasz- és Németor
szágot — szerezni, akiket bizonyára kí
nai győzelmei után az ottan szerzett 
gazdasági előnyeiből fog majd kielégí
teni. Ebből is kitűnik, hogy a most 
folyó keletázsiai leszámolás távolról sem 
izolált fegyvertény: ebbe hovahamarább 
egész Európa is bele kavarodik.
HORTHY JENŐ: EGY ÉLET SPORTJA

( Vadászat — lóverseny — faika. 
Franklin-kiadás. 30Á oldal, 135 ered. 
fényképpel.) A szerző szerénykedve, de 
humorosan hárítja el magáról az írósko- 
dás babérját — s könyve, tán éppen 
ezért is, mint írásmű is pompás élve
zetet nyújt. Tartalmában pedig — egy 
vadászember életének memoárjai, olyan 
vadászé, aki Erdélyben és a Hortobá- 
gyon kezdette el kisvaddal a huber- 
tusi mesterséget, hogy majdan Afriká
ban a nagyvad körül koronázza meg 
élethivatását. És mégsincs benne sem
mi a »Jägerlatein«-bői, a puskás hári- 
jánoskodásból, s viszont az »Oberförs
ter Wald'l« fliegendeblätteres ízléstelen
ségeitől is távol áll. Derűje, egyszerű 
mondókája, a természetbe való beleélése, 
a »Kaland1« nagyképűségétől való óvako- 
dás kedves, vonzó olvasmánnyá teszik 
e kötetet.
BALOGH BEÉRY LÁSZLÓ: A RUTHÉN

AUTONÓMIA
(A Pécsi Erzsébet-Egyetem Kisebb

ségi Intézetének IV■ kiadványa. 28. ol
dal.) A szerző, volt rutén miniszter, a 
Csenszlovákiához tartozó rutének auto
nómiájának történetét és nemzetközi jogi 
hiányait ismerteti.
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É r d e k e s  n e m z e t i  a j á n d é k o t  
kapott legutóbb Hitler. Óriási szekrény 
az ajándék, s benne háromszáz gram- 
mofonlemez, a mai németség hangmú
zeuma• Ugg, ahogy nálunk ezelőtt már 
harminc évvel nyakába vette az orszá
got Bartók, Kodály és Vikár Béla, hogy 
néprajzi szempontból grammofonleme- 
zekre vegyék jel a magyarság dalait, 
meséit, úgy az alapos német tudomány 
ezúttal a német szóhangzás jelenlegi 
állapotát vette fel ezen a háromszáz 
lemezen a Bajnától a Visztuláig. G. B. 
Shaw, aki szabad óráiban lelkes hang
történész, s egy ilyen tudósnak az alak
ját is megörökítette a Pigmálion-ban, 
mondotta egyszer: »A y e s szót csak 
egyféleképpen lehet leírni, de háromszáz- 
féleképpen lehet kiejteni«.: Körülbelül 
ez az elv vezette azokut a tudósokat is, 
akik a nagy német nyelvterület hang
képét iparkodtak ebben a gyűjtemény
ben megörökíteni Hogy a nyelvészeti 
kutatás szempontjából ez a diszkotéka 
mit jelent, annak illusztrálására szol
gáljon az a tény, hogy amikor. Weaker 
tanár marburgi könyvtáros most hetven 
éve a német nyelvről akart ilyen hang
tani felvételt készíteni, mozgósítania kel
lett Németország összes könyvtárosait, 
akiknek beláthatatlan tömegű titkos 
nyelvészeti jelzésmódot kellett betanul
ni ok, hogy csak megközelítően is pa
pírra tudják rögzíteni az egyes hang
zókat. Négy vén mondatot kellett a helyi 
kiejtés szerint aprólékosan leirniok. Nem 
kevesebb, mint 4-7.000 válaszformu- 
láré futott be a marburgi kutatóhoz, 
aki aztán hosszú évek nehéz munkájá
val hámozta ki ezekből a német hang
zók állapotát. Más kutató nyelvészek 
viszont nyakukba vették az egész né
met birodalmat, hogy egy-egy labiális 
vagy palatális hangnak utánavadássza
nak. Most viszont a I ührernek csak le 
kell ülnie a gvammofonja mellé, hogy 
egy ült ében végigszólaltassa egész népét- 
Az új gyűjteménynek különben nagy ér
dekessége az, hogy a grammofonon 
megörökített beszélők — munkások, 
gyerekek, kisiparosok, kocsisok. slb. — 
rendszerint nem is tudtak róla, hogy 
most felveszik a hangjukat az örökkéva- 
lóság számára. A felvevőgép .el volt 
rejtve s úgy beszéltették őket. An egyik 
aacheni paraszt pl. elbeszéli a rajnai 
megszállás akiit szerzett tapasztalatait, 
egy cuxhaveni halász elmeséli a leg

utóbbi halászata históriáját, mégpedig 
hajója fedélzetén s közben tisztán hal
lani a hajó oldalához verődő hullámok 
zajlását. Hitler megteremtette annyi szá
zadnyi különváltság után a német egy
séget (ezt kénytelen lesz a tárgyilagos 
történetírás a Führer feltétlen érdeméül 
betudni), s ezt most íme dokumen
tálásán is elismeri ez a lemezgyűjte
mény, egy tagadhatlan históriai csele
kedetnek ez a szokatlan, érdekes mo
numentuma.

*

A n é m e t  b i r o d a l o m  v e z e t ő j e  ' 
tudvalevőleg megtiltotta német állam
polgároknak, hogy ezentúl a Nobel-díjat 
elfogadják. Egyúttal évente kiosztandó 
három 100 000 márkás díjat alapított 
a Nobel-díj pótlására. Ezeket a pót-No- 
beldíjakot tavaly osztották ki első Ízben. 
Az első 100000 márkás díjat Alfred Ro
senberg kapta meg, mert írásaiban a 
német nemzeti-szocialista állam világ- 
szemléletét alapozta meg. A második 
díjat ketté osztották. 50—50.000 márkát 
kapott August Bier és Ferdinand Sauer
bruch, a német sebésztudomány fejlesz
tése körül szerzett érdemeiért. A har
madik díjat Dr- Wilhelm Filchner világ
utazónak ítélte oda Hitler. Sajnos, a dí
jai nem tudták az utazónak átadni, mert 
akkortájt valahol Kínában fogságban 
volt s a német kormányzat minden 
diplomáciai fegyvert megmozgatott, hogy 
Filchnert kiszabadítsa. E díjakon 
kívül a tulajdonképpeni első díjat t roost 
építésztanárnak akarták juttatni, aki a 
maga épületeivel »örök időkre« kijelölte, 
a Harmadik Birodalom művészeti stílu
sának útját. A tanár azonban időközben 
elhunyt, úgyhogy csupán szimbolikusan 
tisztelték meg az emlékét a díj átnyuj- 
tásával.

Ge o r g e s  D u h a m e l  tudvalevőleg 
már hónapokkal ezelőtt keresztes had
járatot indított a francia könyv meg
mentésére. s a könyvformában, I) é- 
f e ns e d e s  L e t t r e  s címen megjelent 
cikksorozata azóta már a tizedik kiadást 
is elérte. A könyv körül »Alliance du 
Livre címen társaság is alakult több 
ezer taggal, a francia könyv megmenté
sére, most pedig az Alliance küldöttség
ben jelent meg a francia miniszterelnök
nél, akitől a könyvtermelést sújtó 6 °;o'0 .v 
adó eltörlését kívánják.



A L a f o n t  a i n e-T ú r s a s á g május 
hó 24-én, kedden d. u. ó-kor ülést tart 
a Tudományos Akadémiában. Tárgy- 
sora: 1. Vikár Béla Kalevala-fordításéi
nak díszkiadását 'kiosztjóik a tanítókép
ző-intézetek között. 2. Horváth Endre 
dr.: Byron és Görögország. 3. Képes 
Géza (Sárospatak): Under Mária észt 
költő müveit mutatja be„ 4. Vikár Béla: 
Költészetünk Szent István korában. A 
korbeli énekeket Varga Tstvámié gitár- 
kíséretével énekli Szent-Isti ány Juliska.

A L i l e r a t u r a május 1-i számában 
megjelent egy ismertetésünk Szőnyi Zol
tán »Házasság, az komoly« c. regényé
ről. Szőnyi Zoltán, a Pantheon-kiadásá- 
ban 193<i-ban megjelent »Telihold« c. 
regénynek is írója, most közli velünk, 
hogy nem azonos az ismertetésben em
lített. Szőnyi-Szabad Zoltán mezőtúri köl

tővel. Ismertetésünket tehát ebben az 
értelemben helyesbítjük.

A U é v a i-k i a d ó n ái l az utóbbi évek 
során néhány, már külkiúllításában is 
megnyerő könyv látott napvilágot. Em
lékezetes még példán! az egyik Xyirö- 
kötetnek finom hangulatú, puha hatású 
hófehér halina-kötése. Most pedig Ta
mási Áron legújabb könyvét hozta ki 
a kiadó igen ízléses, székely motívumé 
fatáblába kötve. Érdeklődésünkre meg
tudtuk, hogy ezeket az ötletes és vonzó 
kötéseket a vállalatnak egyik tisztvise
lője. Hoffmann György tervezte. Csak 
elismeréssel szólhatunk erről az eredeti 
tervező-tehetségről, aki ezekkel a kez
deményezéseivel még külföldi viszonylat
ban is utat tört a magyar Ízlésnek és 
invenciónak.

(A Független Színpad) lelkes, fiaiul 
«járdája Csokonai szín játékát a Méla 
Tempefőit mutatta be, amely ezt a 
ma is . időszerű alcímet viseli: »Az is 
bolond, aki poétává lesz Magyarorszá
gon«. A már nem is szimbolikusan, ha
nem valósággal metaforikusán kettős- 
tagoltságú színpadon lejátszódó, 1791- 
ben íródott darab minden szava kiál- 
tóan időszerű. A színpad emelt részén 
léha grófok, népidegen arisztokraták, 
üreslelkű nagyurak dőzsölnek, agarász- 
nak, német módit majmolnak; lenn, a 
»mélyben« sírva énekel a jobbágy, el
sorvad, elpusztul a költő, vagy ha nem 
pusztul el, elcipelik a szuronyos zsandá- 
rok. A töredékben maradt darabot szi
gorúan Csokonai-versekből és levelek
ből vett idézetekkel szívberontóan és ha
tásosan fejezte be a Független Színpad 
dramaturgiai munkaközössége. A végje
lenet, amelyben az előreszegzelt csendőr
szuronyok közölt kitárt karral áll a

költő és a szabadságról énekel és éne
kéi láthatatlan kórus harsogja a szín
falak mögött, örökké feledhetetlen em
léke marad a színházat zsúfolásig meg
töltő publikumnak. Kazinczy, Szenljóbi, 
Verseghy fogoly, Bacsányi útban a bör
tön felé, a nemes apát és derék társai 
a bitó árnyékában állanak... — je
lentik a költőnek, és ajkán mégis a 
Szabadság dala zeneiül. Vigasztaló, hitet 
adó, feledhetetlen este volt! (i.v .j.)

A havonta kétszer megjelenő 
LITERATURA

szerkesztéséért és kiadásáért 
SUPKA GÉZA dr. felel.

A Literalura szerkesztősége és J -adó
hivatala: VI., Aradi-utca 10. II. 

Telefon: 110-241.

Madách-nyomda Bpest, IX. Lónyay-u. 18/b. Felelős: Tobik István.



BESZÁMOLÓ A SZELLEMI ÉLETRŐL
A L A F O N T A  I N E - T Á R S A S Á G ,  A M A G Y A R  I R O D A L M I  ÉS 
MŰ V É S Z E T I  SZŐ VÉ T S É G,  A MA G Y A R  KÖN Y V T Á R O S O K  ÉS 
L E V É L T Á R O S O K  E G Y E S Ü L E T E ,  A M A G Y A R  K U L T U R -  
S Z Ö V E T S É G ,  A V A J D A  J Á N O S - T Á R S A S Á G  ÉS AZ UMB E  

I R O D A L MI  KÖZ L ÖNYE

Magyar könyvek
Könyvek! Titokkal terhes sorsolok mi?
Ki ítél itt? Tán ég, tán földi kéz!
A könyv (bolond, bölcs, gyáva vagy vitéz): 
Varázsvessző, mely sziklán mer kopogni.

Közöny tpuhító, bűbájos szerekkel 
Vakult szemekről kenjünk hályogot:
Amit magyar fej könyvbe álmodott^
Víg-bús zenéjén rátartin merengj el.

Keringnek sorsunk kapzsi keselyűi...
Mi sóhajos vágy s küzdelmes remény:
Tudós és költő könyvbe hegedüli.

Bilincs s bírálat ha még oly kemény,
Igaz: »Habent sua fata libelli« . . .
Hű s tiszta szívvel könnyű elviselni.

Márky Imre

T A R T A L O M :
•V. g.: A magyarság legszentebb ereklyéje (181). — Supka Géza: Kosztolányi 
özvegyének könyve az uráról (185). — e. s.: Darvas József Hunyadi János-könyve 
(188). — Ezekről a könyvekről beszélnek (189). — A magyarság nagy lélek- 
váltása (192). — Mit kell a magyar irodalomról ma tudnunk (193). — Ezer 
esztendő magyar muzsikája (194). — A magyar művészet múltjából (195). — 
A mai emberi tudás szintézise (196). — Honművész (197). — Könyynapi

bibliográfia (198). -—
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MAGYAR KÖNYVNAP 1938
J U N IU S  9., 10., 11.

1938. évi k ö n yvnap i k iad v án y a in k
Harsányi Zsolt: Sacra Corona
A magyar Szent Korona regénye
A  m a g y a r  á lla m a lk o tó  e s z m e  n a g y s z e r ű  s z im b ó lu m á n a k  k e l e tk e z é s é t ,  k if e j lő d é s é t  é s  
e l e v e n  h a tá s á t  í r ta  m e g  e b b e n  a  p á r a t la n u l  ú j s z e rű  m ű v é b e n  a  s z e rz ő .  E z  a  tö r té n e lm i  
m ű  s z o k a t l a n  g a z d a g s á g ú  m e s é jé v e l  m in d e n k i  e lő t t  m e g v ilá g ít ja  n e m z e t i  l é tü n k n e k  é s  
a lk o tm á n y u n k n a k  l é n y e g é t : a  S z e n t  K o ro n a  ta n á t .

Könyvnapi ára szép kötésben, díszes védőboritékban 4.—  pengő.

Benedek Marcell: A magyar irodalom története
A  k iv á ló  író , e s z té t ik u s  é s  k r i t ik u s ,  a  r e g é n y ír ó  g a z d a g  s z ín e iv e l  é s  a  tu d ó s  le lk i 
i s m e r e te s s é g é v e l  é s  a la p o s s á g á v a l  í r ta  m e g  a  m a g y a r  iro d a lo m  tö r té n e té t .  A z  új a d a 
to k k a l ,  új s z e m p o n to k k a l  f e lf r is s í te t t ,  pompás kiállítású, remekül illusztrált könyv, n é l k ü 
lö z h e te t l e n  ú tm u ta tó ja  m in d e n  i r o d a lo m b a rá tn a k  é s  d ís z e  m in d e n  k ö n y v tá r n a k .

Könyvnapi ára egészvászonkötésben 5.—  pengő
Mosolygó múlt
A szabadságharctól a világháborúig, A béke korszaka a humor görbe tükrében.
H u m o ro s  tö r té n e le m  a z  e g y k o r ú  é lc la p o k  n y o m á n . C s u p a  d e r ű , f r is s  m e g le p e té s ,  já té k o s  
ö t le t .  R e n d k ív ü l  m u la ts á g o s  é s  s o k s z o r  m e g d ö b b e n tő e n  m é ly e n  já ró . A  tö r té n e le m  
p a ra d o x o n ja i t ,  f u rc s a  é s  i je s z tő  ö s s z e fü g g é s e i t  s o k s z o r  jo b b a n  é r z é k e l t e t i  k o m o ly , tu d o m á 
n y o s  m u n k á k n á l  i s  s e g y ú t ta l  n a g y s z e rű  k é p e t  n y ú j t  m a g á n a k  a  v ic c n e k  fe jlő d é s é rő l  is. 
A kb. 150 képpel illusztrált, ízléses, egészvászonköt. megjelenő könyv, könyvnapi ára 3.—  P.

S Z É P  K Ö N Y V E K
Lyka Károly: Kis krónikák

E g y  é le s  s z e m ű , m e le g s z ív ű  k o r t á r s  
a p r ó  p i l la n a tfe lv é te le i .

Fodor Gyula: Zenei portrék
K ile n c  z e n e k ö l tő  a r c k é p e .

Dicsértessék
A  k a th o l ik u s  l íra  r e m e k e i ,  F a lu d i 
G y ö rg y  m ű v é s z i fo rd ítá s a i .

Karinthy Frigyes: Amiről a 
vászon mesél

E lm é s  s z é l je g y z e te k  a  film rő l.

Szép Ernő: Ballet
A  k iv á ló  k ö l tő  e lb e s z é lő  m ű v é s z e té n e k  g y ö n g y sz e m e i.

A Szép Könyvek sorozatának uj kötetei, a múlt esztendőben meg
jelent kötetekkel azonos kiállításban, szép kötésben kerülnek 

forgalomba. Egy-egy kötet könyvnapi ára 80 fillér.

S I N G E R  ÉS  W O L F N E R  I R O D A L M I  I N T É Z E T  K I A D f t S f l l



A magyarság legszentebb ereklyéje
Harsányi Zsolt könyve a Szent István-koronáról

Az idei Széni István-évnek méltó corolláriuma ez a könyv (Harsányi Zsolt: 
Sacra Corona. A magyar szent korona regénye. Singer4—Wolfner-kiadás, 274 
oldal), amely az eddigi közjogi vagy archeológiái magasságokból végre egyszer 
emberi közelségbe hozza azt a nemzeti ereklyéi, amelynél csodálatosabb pálya
futása emberi alkotásnak még nem volt: egyszerű házi ékszerből elvont szimbó
lummá, a hatalom jogforrásává lett; közben pedig a detektiv-regényekbe illő 
kalandok egész sorát élte át.

Mert vájjon nem egy-egy izgalmas regény fejezet-e az olyan, aminőt pl. Har
sányi Zsolt leír, amikor Wittelsbachi Ottó a nyeregkápájára akasztja a tokba 
zárt szent-koronát s úgy menekül vele az éj sötétjében, amíg végül valahol 
Fischamend táján észreveszi, hogy a korona leesett a kápáról. S most elkezdődik 
a hajsza visszafelé, hogy valahol az út porában-sarában megleljék az országot 
érő ékességet.

Vagy ludott-e Wallace annál izgalmasabb fejezetet megírni, mint a szent
korona ellopatását Visegrád várából Kottaner Ilona memoárjai alapján. Szinte 
már ponyvaregény hatású jelenetek sorakoznak fel itt, amikor kigyullad a 
korona-láda forgácsaitól a koronát őrző szoba padlója, vagy amikor részeg 
őrök sora között csempészi ki a szoknyája alatt ez a derék osztrák dajka a 
magyar királyok klenódiumát, va,gy amikor majd beszakad a Duna jege a 
koronát rejtő szán alatt, hogy végül aztán utolsó percben mégis elérkezzék 
rendeltetési helyére: az utószülött László király csecsemő-fejére?!

Emberi fantázia el tud-e izgalmasabb jelenetet gondolni, mint azt, amikor 
Szemere Bertalan és néhány társa az orsovai füzek között a szabadságharc 
összeomlása után mocsár közepébe temeti el a koronát? S nyomban utána 
megkezdődik osztrák részről a hajsza a széni ereklye után s ebben a hajszá
ban szerepet kapnak kémek, árulók, rendőrminiszterek, börtönök, — akár
csak valamilyen háború-utáni spionázs-történetben.

Teli van a szent-korona története baljóslatokkal: a pozsonyi vártoronyba, 
ahol a koronát őrzik, kétszer is belecsap a ménkő, mindig olyankor, amikor 
utána csakugyan tragikus fordulat éri a korona viselőjét. Bécsben, a magyar 
korona oltani exiliuma idején éhinség, pestis uralkodik, úgyhogy a bécsi nép 
hálálkodva kiséri ki a város határából a magyar koronaékszert, amikor végre 
arra szánja magát az osztrák császár, hogy hazaküldi a koronát Magyarországra. 
Vagy nem jelképes jelentőségű tény-e, hogy IV. Károly koronázása előtt az
ékszerész kénytelen volt a szent-korona aranyából egy darabot lecsípni, hogy 
a korona tetején ülő keresztet ismert ferde alakjában megrögzítse. Hogy az
utolsó magyar király egész koronázási szertartása alatt bizonytalanul ült 
fején a korona, úgyhogy majdnem leesett, s Tiszának is, meg a királynak is 
hozzákellelt kapnia, nehogy a földre gördüljön? S hogy végül is kihullott belőle 
a szertartás során az egyik gyöngy, amelyet szerencsére észrevették a körül állók, 
de ez a ‘gyöngy még ma sem került vissza a helyére?!

Van-e a világon még egy királyi ékszer, amelyet a pápa formálisan kiát
kozott, mint ahogy ezt Gentilis bíboros útján a magyar szent-koronájval 
megtette? (Amire aztán, persze ettől a római átoktól függetlenül, a magyar 
országgyűlés azt határozta, hogy papi ember nem lehet korona-őr: ezzel is
kihangsúlyozván a magyar trónus függetlenségét bármely világi vagy egyházi 
hatalmasságtól).
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Bizonyos az, hogy Szent István fenkölt alakja körül minden, de minden 
a legendák ködébe vész. Körülötte semmi sincs, amit a históriai hitelesség 
pragmatizmusával igazolni lehetne, sőt még közönséges hamisítvány is akad 
ebben a legenda-körben, mint például az ú. n. Sylvester-bulla. Egy dolog azon
ban teljesen hiteles, s ez a szent korona (a mai »Szent István koronájának úgy 
felső, szentistváni, mint alsó. dukászi pántja).

Nos, keresve sem lehetett volna alkalmasabb írói találnunk ennek az állam- 
regénynek megfogalmazására, mint a mindig lelkiismeretes és kitűnő szemű 
Harsányi Zsoltot, aki pompás slilusérzékkel ütött meg egy középhangot a 
tudományos elmélyültség, a téma-adta magasultság és az eseményeket hajtó 
regényes elemek között. Decsi Sámuel, Ipolyi és Czobor, meg a külföldi Bock 
és Falke óla számosán próbálkoztak meg ennek a nehezen megközelíthető témá
nak feldolgozásával. Vagy száraz tudományos értekezést kerítettek belőle, vagy 
pedig elsekélyesedtek a legendák tömjénfüstjében. Harsányi biztos kézzel és 
ragyogó belletrisztikai készséggel viszi, ragadja magával az olvasót, aki 270 
oldalon keresztül valósággal átéli nemcsak ennek a királyi ékszernek, hanem 
egyben a magyar dinasztiák sorának s egy egész nemzetnek életregényéi.

Néhány kisebb jelentőségű tévedésre, kihagyásra mégis felhivnók a kitűnő 
író-historikus figyelmét; talán egy következő kiadásnál hasznát veheti ezeknek 
a széljegyzeteknek.

Az Aszlrik-név rejtélye igen egyszerűen oldható meg. Keresztneve csak
ugyan lehetett Rodla (helyesebben Ruodila =  Rudika) s szerzetesi neve lehetett 
amellett Anasztáz is. Az »Asz.tr.ik« szó azonban nem név, hanem ország meg
jelölése: ez a pap Ost-rik-nak. vagyis a német birodalom Os t*Reic h - j á n a k 
érseke volt.

A Vajk-István-rejtély sem rejtély. Vajk-nak vagy Vuk-nak hívták eredetileg 
az első magyar királyt. Amikor aztán megkapta a koronát s ezzel felövezték a 
homlokát,, akkor »Stephanos«-szá lelt, ami a bizánci udvari rendtartás szerint 
nem-vérbeli, nem-császári hercegeket illető címzés volt. Vagyis csakugyan mindkét 
név jogosult, csakhogy az egyik nőmén proprium (Vük), a másik pedig rang
jelzés (Stephanos, vagyis koszorús). Egyáltalán hozzá kell szoknunk, hogy 
az eddigi — egyházpolitikai okoknál fogva erősebben kihangsúlyozott — római 
befolyásokkal szemben nagyobb szerepet tulajdonítsunk Szent István körül a 
keleti keresztény, bizánci befolyásoknak. Nem véletlen dolga az, hogy a 
Szent István körüli oklevelek közül egyetlenegy a hiteles: a veszprémvölgyi 
görög apácákra vonatkozó. Nem véletlen az, hogy a Gizella által adományo
zott miseruha-paláston ugyanazok a keleti szentek (Kozma, Daniján stb.) szere
pelnek, mint a Dukász-koronán. Az sem véletlen, hogy Szent István nem Rómá
ban, hanem Bizáncban alapított xenodóchiumot, vagyis magyaroknak szánt 
vendégházat.

Az István-kori és utódai alatt fellépett dinasztikus villongásokat nem szabad 
egyszerűen a kereszténység-pogányság harcának betudnunk. Nem a királyaink 
hittérítő zélosza működik itt, néha véres megtorlásokban. Másról van itl szó. 
Az Árpádházban, mint Ázsiából jött, törk-fajú dinasztiában az uralkodás sor
rendjét a szeniorátus szabta meg; vagyis az elhunyt uralkodót nem a fia. 
hanem a család legidősebb tagja, esetleg a legidősebb fivér követte. Szent Ist
ván azonban, és közvetlen utódai, szakítottak ezzel az ősi berendezkedéssel s a 
nyugati fiutódlás jogát honosították meg. Ebből az újításból fakadnak aztán
száz éveken keresztül azok a véres villongások, amelyeket »a pogánysághoz való 
visszatérés neve alatt könyvel el a történelem. És Szent Gellért püspöknek
"Valha által való leöletése is nyilván azért történt a »pogány« rokonság által,
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mert Gellert volt az, aki nem a családon belüli levirátus törvényéhez alkal
mazkodott, hanem az idegen Orseolót »protezsálta be« a magyar trónusra.

A korona-küldés körül felmerült elméletek között mindenesetre azt is fel 
kellene említeni, amit neves horvát történészek (pl. Vojnicsies) képviselnek: 
hogy t. i. a magyar szent korona eredetileg nem a legendás Miska lengyel 
herceg, s nem is István magyar fejedelem, hanem Szvetoszláv horvát király 
számára készült

István királynak Gizella német hercegnővel való házasságánál talán meg
említendő lenne, hogy a hercegkisasszony ebben az esetben a német-magyar 
politikai béke záloga, túsza volt s ezért nevezték el Geisel-nék (csak így magya
rázható meg az is, hogy Gizella férje halála után visszatért Németországba). 
Mindenesetre azonban hangsúlyozandó lenne, hogy Gizella képviselte a magyar 
trónus számára — ahogy ezt Hóman igazán ragyogóan mutatta ki — a karoling 
jogfolytonosságot, az egyetlen középkori legitimistát.

A királyi jogarba foglalt, vésett kristálykő nem arab, hanem tipikusan 
szasszanida munka (az 1910-iki müncheni muhammedán kiállításon volt ilyen 
több is), viszont az aranyműben lévő arabeszk-minta nem »kuffilikus«, hanem 
»kufikus« (Kufa mezopotámiai városról, ahol az arab írásnak egy egészen 
külön, dekorativ lapidáris formáját gyakorolták.)

A koronázási paláston lévő kézimunkánál helyes lenne megemlíteni, hogy 
annak Harsányi állal is joggal kiemelt hímzési technikája a »skpfium«.

Tévedésen alapul Harsányinak az a feltevése, hogy nem tudjuk, Aha 
Sámuelt minő koronával koronázták meg. Egészen bizonyosan a Nemzeti Mú
zeumban őrzött ú. n. nyitraivánkai, Konsztantinosz Monomachosz által küldött 
koronával, amely a rajta egyszerre ábrázolt személyiségek révén évre pontosan 
meghatározható. Nagyon figyelmére ajánlanék az írónak ezt a koronát is: önma
gában egy kész regény a keletkezése története. Mint ahogy rendkívül regényes a 
története a nápolyi László koronájának is, amely ma már nincs meg, de amely 
körül egész bűnügyi regény játszódott le. '

Téves Harsányinak az a feltevése1, hogy átlátszó (translucid) zománc nem 
maradt fenn másutt, mint Szent István koronáján. Van ilyen zománc többek 
között az esztergomi ú. n. Mátyás-kálváriáján is, de múzeumainkban lévő egyéb 
műkincseken is.

A »biborbanszületett« (poríirogennétosz) szó nem volt »általános jelzője« a 
bizánci uralkodóknak, ahogy Harsányi feltételezi, hanem csakis az olyan csá
szároké, kik atyjuk uralkodása idején születtek. Ezt külön ki kelleti emelni olyan 
udvarnál, ahol a gyakori orgyilkosságok miatt igen kevés uralkodó julolt 
atyja ntán a trónusra, s ahol emellett gyakran olyan emberek is trónusra ke
rültek, akikre a bizánci história nem tudott szebb szót találni, mint hogy »po- 
gonátosz ^ok (piszokban születettek).

Érdekes lett volna az is, ha Harsányi a Dukasz-korona keletkezésének tör
ténetét is feldolgozza. E bizánci császár körül annyi furcsaság és érdekesség 
adódik, hogy az már önmagában is felér egy »regénnyel«.

Csak hibás szóhasználat, de esetleg a katolikusok érzékenységét sérLheli, 
ha Harsányi ezt írja: >a reformáció... még nem bolygatta meg azt az imádatot, 
amellyel a jámbor hívek a szenteknek nemcsak emlékéhez, hanem fennmaradt 
tárgyaihoz is fordultak«. A katolikus dogmatika szerint a szenteket és azok 
ereklyéit nem imádat, hanem csak tisztelet illeti meg.
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Téves — és Harsánvi maga is hivatkozik az ellenkezőjére — ha az író 
azt állítja, hogy a visegrádi An jou-p alóla volt »az első hatalmas pompájú 
királyi palota történelmünkben«. Székesfehérvárról ugyan egyelőre nem sokai 
tudunk még, ellenben az esztergomi palota már eddig kiásott, részeiben is mél
tón képviseli a középkori királyi »pfalz«-ok típusát. S éppen ezzel az esztergomi 
palotával kapcsolatban Béla király állítólagos francia házassága is kiigazításra 
szorul. Név szerint csakugyan francia volt a neje, mert egv keletre került 
francia kalandornak rövid szerelmi mámorából született; a kalandor-lovag azon
ban pár hónap múltán eltűnt a láthatárról, s a »francia« királykisasszony tel
jesen az anyja bizánci légkörében növekedett fel.

Tévesnek tartom Harsányinak felfogását II. Józsefről, aki szerinte a ma
gyarság eszmevilágából soha semmit nem értett«. II. József megmaradt levele
zéséből kiderül, hogy ő ugyancsak jól ismerte a magyar nép bajait és pana
szait, amelyek főként a jobbágyság intézményéből s a nemesség prerogativái- 
ból eredtek. Ezeket nem volt hajlandó elismerni II. József, aki különben mingyárt 
uralma kezdetén parancsot adott ki, hogy a közigazgatásban a latin helyett 
magyar nyelven kell a tisztviselőknek a néppel érintkezniük. Az egész II. József- 
ellenes beállítás a nemesi-nemzet gyűlöletéből fakadt az ellen az uralkodó ellen, 
aki ugyan a felvilágosult abszolutizmus eszközeivel, de határozottan népi politi
kát akart csinálni s ezzel akarta megelőzni a francia forradalomnak kiterjedését.

Tévesnek hisszük Harsányin^k azt a nézetét is, amely szerint a negyven- 
nyolcas idők nádora, István főherceg, becsületesen igyekezett a dinasztia és 
nemzet békéjét megmenteni«. A napvilágra került aktákból és a közelérdekelt 
személyek emlékirataiból (főként Szögyényéből) ma már teljesen tisztán látni, 
hogy István nádor teljesen kétszínű politikát folytatott, éspedig a dinasztia 
javára, s csak azt várta folyton, mikor lehessen »a kicsikart engedményeket« 
visszacsinálni. Már ebben a tudatban ajánlotta Bécsben az engedmények meg
adását is. A 48-as időkből talán érdekes lenne megemlíteni, hogy a Nemzeti 
Múzeumnak ú. n. főrendiházi termébe külön, rejtett bejáratú fülkét építettek 
be, hogy a koronát szükség esetén odayigyék s ott a permanensnek nyilvání
tandó főrendiház a »saját testével« védje meg a szentkoronát az elidegenítés 
ellen. Erre persze a parlament menekülése következtében nem került sor.

Némi ellenmondásra is bukkantunk Harsányi könyvében, amikor azt állítja 
a 184. oldalon, hogy »valószínűleg sohasem fogjuk megtudni«, hogy ki árulta 
el az osztrákoknak 1849 után a szent-korona hollétét. De viszont a 190. oldalon 
részletesen elmondja, hogy Varga, Istvánt hogyan vezette Szűcs nyomra, s hogy 
aztán Varga hogyan ment maga a koronát kiásni.

Végűi, ha szabadna egy következő kiadás számára még egy gyakorlati 
lanáccsal szolgálnunk: talán helyes lenne arról a 118 helyről, ahol a szent
korona eddigi tudtunkkal megfordult, amióta Bizáncból és Rómából, a székes- 
fehérvári síron keresztül, egészen a budai palota páncélterméig elkerült, rész
ben kronológiai táblázatot, részben azonban térképet készíteni: a korona regé
nyes életrajza csak akkor buggyanna ki egész eleven mivoltában, mozgalmas, 
szinte már drámai élettörténetén keresztül.

Mindez persze csupán egészen kisjelentőségű megjegyzés: egyáltalán nem 
változtat a tényen, hogy Harsányi könyve az idei jubiláns esztendő egyik leg
szebb, kegyeletes alkotása, amely alkalmas arra, hogy a magyarságot egy 
elvont, ideális eszme köré csoportosítsa. Ezenfelül pedig példát mutató, hézag
pótló, históriai olvasókönyv: érdekességeknek, megható eseményeknek, regényes 
történeteknek néha izgalmas, de mindenkor felemelő gyűjteménye A magyar 
szent korona aranykönyve (s. g.)

184



„Uimyí to li  Ennyi v o l l .-
K o s z t o l á n y i  ö z v e g y é n e k  k ö n y v e  A z  u r á r ó l

/ /

író vagy pláne költő asszonyának lenni lehet leányálom, de semmiesetre sem 
gyönyörűség. A Minna Wagnerek, a Szendrey Júliák áldozatos márlirélete bi
zonykodik róla,, hogy a vulkánok tüze mellett élni lehet heroikus életforma, 
talán tüzes lávaborok kicsiholására is jó, de semmiesetre sem kispolgári élet
eszmény s főként nem a nyugalom rózsaágya. Költő — s főként a Kosztolányi
hoz hasonló ideglény — asszonyának lenni: szüntelen qui-vive-cí jelent, pá
ratlan idegfeszültséget, kötél táncot azon a kötélen, amelynek egyik vége a par- 
nasszus legmagasabb szirtjéhez, a másik vége pedig a koldussorshoz van kö
tözve. S emellett végefogv hatatlan színészi képesség kell hozzá: a költő ked
véért éjjel-nappal megjátszani a bohémvérű. könnyen gondolkozó poéta-felesé
get, s ugyanakkor titkos, lopott percekben, rideg ceruzával a kézben, rendet 
tartani a szervezett rendetlenségben, — Poppeiának Xantippét játszani!

Harmos Ilona — Kosztolányiné — a költő életén végig lelkiismeretesen 
sáfárkodott azzal a kinccsel, amelyet a sors az ő gondozására bizolt. Ezt mi, 
a kortanuk, százszázalékosan bizonyíthatjuk. Hogyan tudta ez az asszony az 
urát megmanazsálni! Bámultuk, hogy a budai remeteségében élő poéta helyett 
hogyan harcolt ez az asszony a költő érvényesüléséért, anyagi és hírbeli ér
dekeiért! Ne mondjunk egyebet: a világháború idején, akkor, amikor mindenek 
összeomlanak, egy író, nem, egy költő, nem, egy magyar költő odajut, hogy 
Budán házat vehessen magának s ami még ennél is több: hogy ezt a házat 
mindhaláláig meg is tudja övéinek tartani! Olyan csudája ez a világirodalom 
történetének, amely a párját ritkítja. Persze olyan asszony kellett hozzá, mint 
Harmos Ilona, aki hihetetlenül tudatosan élte a maga kétlaki életét: bohémienne 
és Katuska egy testben-lélekben. Hogy ez mennyire így volt, az most derül ki 
csak istenigazában, abból az életrajzból, amelyet Kosztolányiné az ura életé
ről írt*):

— Elvégre — írja ebben a tiszteletreméltóan őszinte könyvben — mi abból 
élünk, hogy nem vagyunk olyanok, nem úgy élünk, mint a legtöbb ember, ez 
a légkör kedves az uram művészi fejlődésének s én határtalanul tisztelem az 
ö munkáját, sikereit. A kelleténél jobban tisztelem . . .

A tudatos, s éppen ezért szinte már nem is őszinte murgeri hangulatnak, 
a budai házbirtokba s jólfizetett szerkesztőségi slallumokba ágyazott költői »sors- 
haragnak« gondos kertésze ez az asszony s az maradt a síron túl is, mint 
ahogy ez a pompásan, színesen, sőt színezve megírott könyv is bizonyítja.

Harmos Ilona Kosztolányi-életrajzából emeljük ki inindenekfölött a néha 
már lejbekólintóan megdöbbentő őszinteséget, amellyel feltárja nemcsak két 
szenzuális ember legbensőbb rezdüléseit, de még olyan dolgokat is kigyón a 
nagy nyilvánosság elébe, amelyek nem mindenkor kedvezőek a Költő-Bálvány 
számára. Amikor Kosztolányi meghalt, ezeket a sorokat írtuk itt a Literaturá-ban:

— Amíg Ady élt, Kosztolányi — s vele együtt még néhányon a homo aes- 
iheticusok közül — kényszeredett haraggal látták ennek az elemi erejű titán
nak törzsbe-szökkenését. Tehetetlen kortanul voltak egy millennáris magyar te
hetség vajúdásánál,'. Odasodródtak — véletlénül — az üstökös csóvájához, és

*) Kosztolányi Dezsővé: Kosztolányi Dezső .(Révai-kiadás. 366 oldal, sok 
fényképpel).
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sem élvei Gr ni, sem külön pályára térni nem voltak elég erősek... Kosztolányi 
nagy Ady-fixációja egy egész alkotó emberéleten keresztül kísérte, üldözte s 
végül az amoralítás elefántcsont! or nyába késztette Kosztolányit.,.

Araikor ezeket a sorokat leírtuk, még sejtelmünk sem lehetett arról a le
velezésről, amelyet Kosztolányi Ady körül Babitp-csal folytatott, s amelynek 
igen jelentős részeit Kosztolányi özvegye most ebben a könyvben közzéteszi. 
Íme, egy levél Szabadkáról, 1906 februárius 19-éről. Ady ekkor éli az első 
Léda-korszakot, túl van már a Versek és a Még egyszer kötetén, de még 
előtte az »igazi Ady«-nak, az Uj versek Adyjának. Ám Kosztolányi máris fel- 
érzi a szűkölö veszedelmet. Ezt írja Babitsnak:

— Emlékezik még azokra a napokra, mikor együtt álmodoztunk a mi bi
rodalmunk ájjáialkolásáról s modern és új szellemet, igaz ihletet és t u d o m á 
n y o s  k é p z e t t s é g e t  k ö v e t e l t ü n k  minden új költőtől?

— Ma más idők járnak és úgy látszik, a mi tervünknek s e g y ú t t a l  ér
v é n y e s ü l é s  ii n k n e k jó ideig kell még várni.

— A modern irodalom trónusába egy  k i á l  h a t a t l a n  és ü r e s  p os e ű r t  
ü l t e t t e k :  A d y  E n d r é t  . . .

— Sok hasonlót írhatnék az é m e l y í t ő  A d y  r ól. E t a n u l a t l a n ,  
g y e n g e  l e g é n y  k é k  valami rendkívül különöset keresnek s maguk sem tudják, 
mit. Affektálják a világ bánatot, a különcködést — mellyel sok ember akkor 
sem tud megbarátkozni, ha természetes, pedig van természetes affektálás, ilyen 
pl. a Baudelaire-é — és sohasem érzik magukat jobban, mint ha s i k e r ü l i  
egy  o l y a n  v e r s e t  í r ni  o k, m e l y e t  — m a g u k  s e m é r t e n e k  meg.  
De m á s r ó l  á l m o d o z t u n k  mi ,  k e d v e s  Mi h á l y !  De mások az ön 
versei, a Spinoza-sonett, a tavaszról szóló szatirikus éposz — mindegyikben erő, 
hév, igazság és könny, sok elfojtott gyémánttiszta könyű van.

— Postán elküldtem számára az A d y  új — h ü l y e  — k ö t e t é t ,  olvassa 
el s rögtön írja meg róla a véleményét. Föltétlenül írjon arról is, mit tart a 
m a g y a r - s z i d á s r ó l ,  a »B ú s  m a g y a r  u g a /•«-/ él e  k i f e j e z é s e k r ő l ,  
mely őt, a »n a g y r a t ö r ő t« ( ugyan,  h o v a  a f e n é b e  s i e t )  t ö n k r e 
t e s z i  N e k e m  v i s z k e t  a t e n y e r e m  s fölpezsdül bennem a vér, ugyanaz 
a vér, mely a nagyapám eréből 184-8-ban lecsurgott az isaszegi síkra. Mert vad
magyar, fájdalmasan magyar vagyok, minden szociológiái tanulmányom ellenére 
is s az is maradok...

Ezek a sorok (ahol a ritkítás tőlünk ered) páratlan világossággal igazolják 
a Kosztolányi Ady-fixációjárói felállított feltevésünket. Kosztolányinak ekkor még 
első kötetje, a Négy fal között sem jelent meg; Babits — vagy ahogy ekkoriban 
még a nevét írja: Babies — pláne még messzi van a Levelek Írisz koszorújából 
debutjétől, de mindkettőnek ideges fóbiája már odaterelődik, arra a »hatalmas 
harmadikra«, akinek helyét majd rövidesen Kosztolányi a Budapesti Napló
nál elfoglalandja, amikor Adyt végkép megejti majd Páris varázsa.

Meg kell mondanunk, hogy Kosztolányiné könyve a legfontosabb dokumen- 
táriumai köze tartozik a századeleje magyar irodalmi forradalmának. Mint Né- 
gyesy szemináriumának a Babits-Kosztolánvi-nemzedéknél • egy vagy két évvel 
korábbi tagja, csak hitelesíthetem azt a kitünően felvázolt képet, amelyet Harmos 
Ilona — nyilván Kosztolányinak és barátainak elmondása alapján — erről az 
érdekes környezetről felvázol. S ugyanígy tanuskodhaíom Kosztolányinak azok
ról az ideiről, amelyeket a Világ légkörében élt le, s amelyekről Kosztolányiné 
így szól:

— Amikor megismerkedünk (Kosztolányival), a szabadkőműves Világ és a 
katolikus Élet folyóirat munkatársa. Ezen akkoriban még csak eszébe sem
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jut senkinek csodálkozni. Neki se. Közben verseket, bírálatokat ír a 'Hét-nek, 
s a Nyugat-nak adja legbecsesebb termését.

Persze, hogy nem csudálkozott akkoriban senki ezen. Már csak azért sem, 
mert a Világ — ennek a lapnak a szerepét a modern magyar szellemi életben 
egyszer még majd meg kell írni, hogy aztán alaposan elszégvelhesse magát 
az a kitűnő kulturális érzékről tanúskodó volt magyar belügyminiszter, aki 
ezt a lapot csakúgy mirnix-dirnix egyik-napról a másikra belillotta s ezzel a 
herosztráteszi cselekedettel örök időkre beírta nevét a magyar műveltség törté
neiébe —, a Világ, mondom, sohasem bolygatta munkatársainak vallásos meg
győződését, s mindenkor csupán a magyar tehetségeket kereste-kutatta-istápolta, 
Kosztolányi özvegye tehát valóban helyesen és igazul írhatta le, hogy térje 
hivő katolikus ember volt, aki enhek ellenére is, vagy helyesebben: ettől teljesen 
függetlenül baráti megértésre lelt a Világ környezetében. (Persze, annál keser
vesebben esett nekünk az ellenforradalom zugó igazságtalanságai közepette Kosz- 
tolányiné könyörtelen Pardon«-jait olvasnunk. Kosztolánviné páratlan őszinteséggel 
írja meg az uráról, hogy egy írásszakértő így jellemezte az írását: »Olyan, mint 
az angolna, minden kényes helyzetből kisiklik«).

Kosztolánviné, amilyen áldozatos asszonyisággal állott egy életen keresztül 
örökké-gyerek ura mellett, olyan szívfacsaró őszinteséggel festi most meg Kosz
tolányi poszthumus arcképét.

— Külsejében, mozdulataiban volt valami papos. Fejére szinte kívánkozott 
a tonzurát védő sapka. Korántsem volt kopasz, de selymes, barna haja valahogy 
úgy nőtt, hogy természetes kör formálódott hátul, a koponyáján. Elől a hom
lokába hulló laza fürt inkább színésznek mutatta. Papnak leheteti volna hinni 
olyankor, vagy színésznek, de többnyire és élete végéig, leginkább egy kedves, 
nagy diákhoz hasonlított. Volt a külsejében valami a bohócból is. Egy titokzatos 
magatartásií csepürágóból. Néha kísértetiesen emlékeztetett Watteau képére: 
y>GHIes, a bohócára. Ezt az arckifejezést tükör előtt is próbálta néha, hogy 
még pontosabb legyen. Világnézetet jelentett már ez a fintorgó arc. . .

Hát igen: világnézetet. Bohócvilágnézetet akkor, amikor Ady egy nemzet 
összeomlása fölött cafatokra tépett szivét hajította oda a Végzet kutyái elébe, 
az »affektáló, kiálhatatlan, üres poseur« ...

Supka Géza

TAVASZI’ SÁNDOR: ERDÉLYI TETŐK
(Úti élmények és természeti képek. 

Szépmíves Céh. 189 oldal). Lélekbe
kapó nagy boldogság s egyben szív
szorongató bűntudat kél az ■ emberben 
ennek a könyvnek az olvastán. A bol
dogság: az erdélyi havasoknak iélek- 
tágító nagy szabadsága, az emberi ki
csinyességektől váló nagy elvonatkozott- 
sága. fenyőillat és kristályosán csobogó 
hegyipatak, éles levegőjárás és zajtalan, 
megnyugtató nagy csönd. A bűntudat: 
hogy folytonos nyugatkeresésünkkel ezer- 
éven kérésziül mit sem tudtunk mind
ezzel a kinccsel mit mívelni. A giccses 
Svájcot jártuk, az osztrák Alpok \mott 
útjait róttuk, s közben szűz-kihaszná- 
latlanságábaa parlagon heverleltük ezt 
a mágikus csudavilágol, az erdélyi Kár

pátok megejtő varázslatát. Tavaszy Sán
dor könyve — egyébként az Erdélyi 
Szépmives céhnek immár 117-ik kiad
ványa — most felfedezi számunkra ezt a 
bámulatos természet-misztériumot, való
sággal lelki baedekere, burghardti cice- 
ronéja az erdélyi hegyvilág meséinek, 
földillatának, természeti csudáinak, fura 
embereinek, egész ábrándos-romantikus 
lelkének. Az érdekes és beszédes fény
képekkel tarkított kötet mintapéldája 
annak, hogy egy költői lelkű s amellett 
mégis tudvaludó idegenvezető-könyvnek 
hogyan kell az emberekben vágyakat 
ébresztenie új, ismeretlen szépségek 
után, Földanyánknak eddig felfedezet
lenkincseskamrái után. Istenem, ha 1918 
előtt jelentek volna meg ilyen könyvek 
Erdélyről!
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Ember és szobor
Hunyadi János kormányzó iyaz élete

Egy angol író rendkívül mulatságos »short-story«-1 írt arról, hogy egy 
ködös éjszakán London szobrai megelevenednek; a királyok, hadvezérek, állam
férfiak és költők elhagyják talapzatukat; huszonnégy órára szeretett városuk
ban egykori emberi életüket élhetik. Nelson és Pitt, Erzsébet és Viktória, 
szobrukhoz illő méltósággal, el akarnak indulni, hogy megkeressék az élőket, 
megmagyarázzák nekik, miben értették őket félre, mi a szamárság és mi az 
igaz abból, amit haláluk óta a történetírók és regényírók fecsegnek róluk. 
Meg akarják értetni a mai angolokkal, hogy egykor ők sem voltak szobrok, — 
ahogy a köztudat hajlandó hinni —, hanem eleven, szenvedő és vágyakozó, 
kereső és tévelygő emberek. Mindegyik találkozik egv-egy mai angollal, akinek 
emberi mintaképe; Nelson egy tengerészkapitánnyal, Pitt egy konszervativ kép
viselővel, Erzsébet egy írónővel, aki regényeinek tárgyát rendesen az ő .korából 
választja, Viktória egy arisztokrata-nővel, akinek a szalonja nagy politikai 
intrigák színhelye. Csakhogy a találkozás első pillanatában, amint meg akarnak 
szólalni, rémülten eszmélnek rá, hogy képtelenek magukat igazán és őszintén 
adni. Minden mozdulatuk, minden szavuk hamis, banális, közhely, szoborszerű, 
vagyis pontosan olyan, amilyennek a »hivatalos« köztudat hiszi őket. Kétségbe
esetten faképnél hagyják rajongóikat és visszatérnek talapzatukra.

Ez a jellegzetesen brit iróniájú novella a szokványos történeti regény
írásnak kitűnő szatírája. A regényes életrajz átlagos művelői hősüket »eszményi« 
módon örökítik meg, vagyis éppen olyan élettelenül, mereven, pózosan, mint 
a köztereken díszelgő történeti szobrok. ÉleLre kelteni egy szobrot:, valóban 
csak a kivételes írógéniusz képes. És milyen keveseknek sikerült a magyar 
történelem kivételes egyéniségeit, igazi vezéreit leszállítaniuk a szobor talapzatá
ról, belevinniük a mi életünkbe, hogy megértsük bennük népünket és ön
magunkat?

Egy magyar írónak most végre sikerült ez a »varázslat«. Úgy érezzük, 
nem véletlen, hogy ez az író a fiatalok közé, az új nemzedékhez tartozik. 
Darvas Józsefnek már megjelent két regénye, ezekre az értők felfigyeltek, de 
amit Hunyadi Jánosról Írott regényével cselekedett, valóban történeti tett, mert 
történeti érték a magyarság számára mindaz, ami a múltját mélyen és ben
sőén közel hozza jelenéhez. Megrendültén olvassuk ezt a regényt. A 15. század 
parasztjai és nagyurai, kicsiny érdekei és nagy gondjai, harcai és örömei, még 
a természet is, ahol az események játszódnak, a mi népünk arculatának leg
mélyebb vonásait tükrözi csodálatos tisztasággal és élességgel. Hunyadi János 
nem szobor ebben a könyvben, nem történeti évszámokhoz kötött nemzeti 
nagyság. Ez a regény sohasem »tanít«, minden mondata az eleven élet húsába 
vág; sűrítettséggel, telítettséggel adja a magyar élet minden izgalmas feszült
ségét. Olyan jelenetekre gondolunk, mint a püspök párbeszéde a paraszttal, 
aki ott küzdött Budai Nagy Antal lázadó seregében, vagy á Hunyadi János 
leglelkél feltáró vallomása a sóvárogva és mindig reménytelenül szeretett Szi
lágyi Erzsébetnek, vagy a nándorfehérvári győzelem emberi epizódjai.

Darvas József regényének külső kiállítása is elüt a szokványos történeti 
életrajzolástól. A fejezetkezdő szövegillusztrációk, egykorú krónikások metszetei, 
egészen bensőséges harmóniában vannak a szöveggel. A képek valósággal tanú
ságot tesznek a szerző emberábrázoló és korfestő művészete mellett. Balta Antal 
rendkívül élvezetes bevezetője a Hunyadiak koráról, az újszerű térkép, a kor
szak főszereplőinek érdekes adatokban bővelkedő rövid életrajzai csak fokoz
zák a megismerés gyönyörűségét. e s.
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POE, EDGAR ALLAN: A HOLLÓ
(Fordította: Franyó Zoltán■ Cserép

falvi-kiadás.) A könyvkiadás történeté
ben talán páratlan eset ez, hogy egyet
len vers számára áldozzon a kiadó egy 
teljes kötetet, mégpedig rendkívül Ízlé
ses, finom, bibliofil-kiadást. Az amerikai 
lira »elátkozott költőijének, a l'art pour 
l’art irányzatok ősének örökszép ver
sét, A holló-t már sokan fordították ma
gyarra, többek közt Szász Károly, Ba
bits Mihály, Tóth Árpád, Kosztolányi 
Dezső és Pásztor Árpád, szóval csupa 
fémjelzett műfordítók, de a kitűnő Fra- 
nyó Zoltánnak mégis sikerült új hango
kat találnia, új értékkel, új finomságok
kal gazdagítania műfordítási irodalmun
kat. Maradéktalanul adja vissza a re
ménytelenség zenéjét, a vers misztikus 
hangulatát. A kötet az eredeti angol szö
veget is közli.

MAGYAR SZÉPPRÓZA

ASZLÄNY1 KÁROLY: A GAZDAG
EMBER
(Nova-kiad ás. 304- oldal. Ára 2 P.) 

Üreghy Zoltán, a gazdag fiatalember tar
talmatlan és céltalan életében egészen 
különös módon jelent felfordulást egy 
váratlan szerelem. Az uccáról benéz egy 
zálogházba s ott meglát egy lányt, aki 
a pult mögött ül s aki olyan szép és 
liszla, hogy a fiatalember beleszeret. 
Csakhogy a lány gőgös és tartózkodó 
s Zoltán nem tud hozzá kapcsolatot ta
lálni Csak, hogy lássa, naponta bejár 
ettől kezdve a zálogházba, amelynek lé
tezésérői eddig fogalma sem volt, és

minden alkalommal elzálogosít vala
mit, hogy így alkalma és joga legyen 
a lánnyal beszélgetni. A lány, aki sze
génységének keserű gőgjében sértőnek 
érzi a fiatalember pazarló és tolakodó 
bámulatát, elutasítja őt. A fiatalember 
nagybátyjának birtokára megy vadászni, 
hogy felejtsen, — de nem felejt. Ezzel 
szemben megismerkedik, véletlenül, a 
lány egyetlen rokonával, akitől megtud 
valamit a lányról s ez új útra tereli. 
A könyv olyan mulatságos, mint a szerző 
tavalyi könyve, a Sok hűhó Emmiért« 
volt.

BEKEND MIKLÓSNÉ: HADIÁRVÁK
(Nova-kiadás. 280 old. Ára 2.90 P.J 1918 

nyarán, a Montello ostrománál, Nervesa 
városában csapdába esett egy zászlóalj. 
A tisztikar nagyrésze hősi halált halt. 
Tizenöt évvel később négy magáraha- 
gyott hadiárva küzködik a fővárosban 
a keserű mindennapi kenyérért. A refor
mátus pap és az ügyvéd egykorú leányai, 
és a néptanító fia találkoznak az or
vosegyetemen. A zászlóaljparancsnok- 
százados leánya előkelő pénzintézetben 
dolgozik. Az egyetemen tanuló fiatalok 
életéből megismerjük a mai, háború 
utáni fiatalság minden problémáját: a 
pénzintézet légkörében a hivatalnokélet 
robotját és a felfokozott fényűzés min
den kisértését. Az egész háború utáni 
Budapest keresztmetszetét kapjuk a négy 
magárahagyolt hadiárvának és azoknak 
életében, akik sorsukba belekapcsolód
nak. A fiatalok megszerzik orvosi dip
lomájukat. Az ügyvéd leányának sorsa 
a newyorki Rockeíeller-intézethen tel
jesedik be. A százados magárahagyott 
árvája, aki szépségében és gyengéd 
nőiességében arra született, hogy a csa
ládfenntartó apa és férj védelmében
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boldog asszony és anya legyen: kitaszí
tod egyedülvalóságban elsodródik a 
nagyváros forgatagában. Mikor végre ta
lálkozik a férfivel, aki felépítené életét, 
már tűikébe'). Fiatal szívek szerelme, har
ca, megbékélése, tragikus bukása, a mai 
falu és város társadalmának helyzete 
szól felénk a rohanó cselekmlényíí, 
mindvégig drámaian feszült regény lap
jaiból.

BIBÓ LAJOS: A GYEREK
(Nova-kiadás. 288 oldal. Ara 3.90 P'.'J 

Bibó Lajos, az őserejű magyar író, aki
nek eddig megjelent valamennyi na
gyobb műve megrázó élményt jelentett. 
Legújabb regényében Bibó egy hatalmas 
élet halálos küzdelmét, egy érzékeny 
lélek, emelkedett szellem és egy eré
nyeiben és hibáiban is rendkívüli egyé
niségnek a törvény, az igazság, az em
beri társadalom összefogó erőivel való 
összeütközését írja meg lélekzetelállítóan 
izgalmas cselekményei műben. A min
dennapi és rendkívüli alakok egész se
regét vonultatja fel az író az olvasó 
előtt, akiknek érzésein, gondolatain és 
tettein keresztül nemcsupán fizikai táv
lataiban, de erkölcsi magasságaiban és 
mélységeiben is föltárja az egész, szö
vevényes, nyomorult kis tragédiákkal és 
felhőkbe emelkedő hősi él-hanyatlások
kal zsúfolt emberi életet.

KAJÁRY KATÓ: TISZAVIRÁG
(Rózsavölgyi-kiadás. 200 oldal.) Uj 

írót avat ez a regény, amely a szerelem 
körül forog. Grande passion-nak indul 
a két ember találkozása, de pár hónap 
alatt kiderül, hogy csak tiszavirágéletű 
szerelem volt. A szerzőnek sok finom 
gondolata van a téma körül. A mai sike
rületlen, boldogtalan szerelmek okát 
nagyrészt a nők változott helyzetében 
és felfogásában látja és abban, hogy a 
mai férfi nincs ahhoz hozzászokva, hogy 
rálámaszkodjanak. Éppoly egyen súly t- 
vesztett, mint a mai nő. A regény né
hány jólsikerült részlete biztató Ígéret 
az írónő további fejlődésére.

K Ü L F Ö L D I  S Z É P P R Ó Z A

JÁR YENT AUS, ARM: KIS FALU
A VILÁG VÉGÉN
(Regény. Fordította: Lakó György és 

Móricz Virág. Egyet. Nyomda. 221 ol
dal. Ära A.80 P.). Arvi Járventaus az élő

finn irodalom egyik legjelentősebb és 
legegyénibb hangú képviselője. Kis fa
lusi kovács fia ez az 53 éves író, aki 30 
év óta lelkésze a lappoknak. 1910-ben 
jelent meg első regénye a sámánizmus 
és a kereszténység összeütközéséről; az
óta huszonöt könyve látott napvilágot. 
Járventaus különben a Petőfi-Társaság
nak is tagja. Most megjelent regényében 
megelevenedik előttünk az Ezer-tó orszá
gának csodálatos, északi hangulatú vi
lága és sajátságos életformája. A regény 
hősei egy lapp falu szenvedélyektől fű
tött, nyugtalan vérű és lelkű lakói: a 
falu értelmisége. Járventaus a lelki élet 
legtitkosabb és legrejtettebb ösvényeit 
kutatja. Jellemábrázolása akaratlanul is 
Balzac-ot és Flaubert-t juttatja az olvasó 
eszébe. A szenvedélyek és ösztönök kö
nyörtelen harca ez a regény. A főhős 
férfivé serdülésének tükrében végigvo
nultatja előttünk az író egy falu és egy 
hatalmas család mozgalmas, drámai lük
tetésű életét. A regény dinamikus erejű, 
mesterien felépített cselekménye és az 
északi környezetet művészien ábrázoló 
leírásai a világirodalom legnagyobbjai 
közöli biztosítanak helyet Járventaus- 
nak.
LEWIS, SINCLAIR: DOLLÁRCÁPÁK

(Fordították: Németh Andor. Kovács 
György, Fejtő Ferenc. Pantheon-kiadás. 
271 oldal.) A kötet címét viselő kisre
gényen kívül a »Selected Short Stories« 
néhány elbeszélését tartalmazza ez a 
könyv. Valamennyi írás bizonyos fokig 
persziflázs. A Nobel-díjas író eddig fő- 
ként az amerikai kispolgárnak mondo
gatott oda, ezúttal azonban, a Dollár
cápákban, az angol írókat gúnyolja ki 
éles szatírával. A közepes nívójú angol 
író felolvasókörútra megy Amerikába, 
szemtelenül követelődzik anyagiakban, 
még szemtelenebbül nyilatkozik az ame
rikaiakról, akiket nem ismer és amikor 
megismeri őket: tudatosan hazug beállí
tásban mutatja be őket az otthoniaknak. 
A szellemes, mulatságos kis regényt kö
vető pompás novellákban néhány re
mek portrét fest szülőkről, gyermekek
ről és általában a kisvárosi amerikai 
polgárokról, akiknek típusai azonban az 
óvilágban éppúgy megtalálhatók.
ZWEIG, ARNOLD: A VERDUN!

ISKOLA
(Fordította: Horváth Zoliati. Paniheon- 

l iadá <■ 2 kötet, 253 és 271 oldal.) flá-
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ború-ellenes írás ez a regény, a Grisa- 
eiklus középső része, amelynek színhe
lye a világháború verduni frontjának 
hadtápja. A regény hőse tulajdonképpen 
nem Berlin közlegény és lvroyng had
nagy, akik a középpontban állnak, ha
nem a világháború összes ismeretlen 
katonáinak összessége. Tehát kollektív- 
regény »A verduni iskola«. De mégis 
Berlin figuráján keresztül érezteti meg 
az író, hogy mit jelent az az emberi 
lélek számára, amikor csalódik ideál
jaiban, amikor összeomlanak benne azok 
a pillérek, amelyeken életszemlélete, mo
rálja nyugodott. Megrázó, amikor a fiú 
ráeszmél, hogy nem igaz az, hogy a hő
siesség, önmegtagadás, kötelességteljesí
tés elnyeri jutalmát, mert hiszen még a 
harctéren is, ahol a halál árnyékának 
mindenkire egyformán kellene ráborul
nia, kicsinyes emberi érdekek és bűnök 
irányítják a jó és igaz emberek sorsát, 
akárcsak békében, a mindennapi élet
ben. Igazi összetartás csak a front első 
soraiban küzdők között van, azok kö
zölt, akik a halált várják. Rettenetesen 
keserű írás, súlyos vádirat ez a könyv.

É L E T R A J Z

BALASSA IMRE: MOLIERE
(Regény. Singer-Wolfner. 307 oldal.) 

Balassa Imre, a regényesített életrajz 
műformájának nálunk egyik legnagyobb 
sikerű művelője, eddigi életregényeiben 
leginkább a fiatal, beteljesületlen vagy 
tragikusan félbeszakadt sorsoknak volt 
a megelevenítője. Krisztusról, Mozartról, 
Petőfiről, IY. Károlyról írott könyvei 
mind ezen a tragikus kulcson nyíltak 
meg az olvasó számára: a félbemara- 
dottság anankéyxn. Moliére-könyve is 
tragikus félbeszakadás riadó diszharmó- 
niájáha torkollik bele; de ezúttal nem 
erre a sorsmotivumra esik a hangsúly, 
hanem inkább a francia költőkirály
nak sajátságos, bensőleg részekre sza
kadozott életére, amely minden vonat
kozásban mély rianással tépte szét az 
életharmóniához annyira szükséges belső, 
lelki egységet. Ez a belső tépettség 
megnyilvánul Moliére szociális elhelyez
kedésében : kispolgárnak, kárpitosmes- 
teruek a fia, alát azonban atyja úrrá, 
intellektuelle, jogásszá akar neveltetni 
s ezért mindhaláláig magán viseli az

osztályköziségnek, az outclass-nak sú
lyos nyűgét. Azután két kor között is 
nyugtalanul imbolyog ez a költő. Külső 
életfeltételei szerint még tisztán az 
etatista Napkirály kegyétől és évjára
dékától függ; de lelke Legbensőbb meg
győződése szerint lázong ez ellen a 
kegy ellen, mert tudatos forradalmár, 
agyában már felharsannak az új bur
zsoázia jelmondatai. Azután megint ott 
szakad meg ebben a gondolkozó köl
tőben a lélek egysége, ahol a világ- 
szemléletért való harc szabadságáért 
kell minden agynak a maga jákóbi har
cát megvívnia: gyerekkorában jezsuiták
nál nevelkedik, de az élettapasztalatok 
apránként odasodorják, hogy végül is 
a párisi érsek kiátkozza s az Egyház 
még a kihűlt holttest elől is elzárja 
a megszentelt föld beneficiűmát. A sze
relemben iigyanez a tépettség jellemzi 
Moliére sorsát: kedveséért otthagyja 
csöndes polgári karrierjét, hisztrióvá 
lesz, s később beleszeret ugyanennek 
a nőnek a leányába, aki viszont meg- 
keserülteti vele a szerelemnek minden 
szépségét, örömét. És művészi stílusá
ban is ott szorong állandóan a kétlaki- 
ság szörnyű önvádja: külső műforma 
szerint a korhangulat, az érvényesülés 
parancsa állandóan az olasz c o m m e d ia  
soslenuta parlagisága felé taszítaná, hol
ott a szíve mélyén menthetetlenül ott 
borong a tragédia feszültsége, a n id i 
paghaccio rémülete, amelynek végül is 
áldozatává lesz, amikor pirosra smin
kelt arcán kigyulladnak a tüdőbaj vér
rózsái s vért köpve viszik el a szín
padról a halálos ágyra. Balassa könyve 
mély emberi együttérzéssel dolgozza ki 
a költő lelkében háborgó ezeket a ret
tenetes ellentmondásokat, az érzelmek
nek folytonos ozmózisát. S ez a belső, 
érzelmi portré annál könnyebben sike
rül Balassának, mert hiszen egyrészt 
mint egy készülő nagy magyar Moliére- 
kiadás fordítója ex üsse ismeri hősé
nek minden gondolatrezdülését; más
részt pedig mint aki egykor maga is 
megj árta a * világot jelentő deszkákat«, 
síívén keresztül érzi a kulisszák világá
nak furcsa rezonnanciáját, a színész 
lelkének sajátos mechanikáját. Megren- 
dítően emberi művészregény ez a Mo- 
liére-élet.
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A  M A G Y A R S A G  N A G Y  L É L E K V Á L T Á S A

DEÉR JÓZSEF: POGÁNY MAGYARSÁG,
KERESZTÉNY MAGYARSÁG

(A Kir. Magi]. Egget. Nyomda könyv- 
napi könyve Szent István évében. 273 
oldat. Ára 4 P.) Nem pusztán törté
neti műnek, hanem — mint a szerző 
maga mondja — inkább-nemzetpolitikai 
irányításnak szánta ezt a nagyvonalú 
s amellett szigorúan történelmi mód
szerrel dolgozó könyvet. Öt alapvető 
probléma tisztázását tűzte maga elé: 
1. vájjon a magyarság, mint népegyé
niség, cselekvő módon hozzájárult-e mai 
keresztény és európai műveltségének ki
alakításához? 2. Rendelkezett-e oly népi 
életformán, amely — a germánokhoz 
hasonlóan — képessé tette őt az idegen 
hatásoknak nemcsak befogadására, ha
nem azoknak egyéni, csak-magyar át
fogalmazására? 3. Vájjon volt-e nekünk 
is sajátos, magyarveretű középkorunk, 
mint nemzeti műveltségünk . alapja? 
Továbbá általánosabb értelemben: 4. A 
középkor fogalma revízióra szorul: 
benne antik világ és kereszténység nem 
egyedül a germánsággal találkozik, ha
nem ugyanúgy a nem-germán nemzetek
kel is, s közöttük elsősorban a magjmr- 
sággal. S végül 5. revízióra szorul 
történetünk magyar mivoltának értelme
zése is: lényege nem a Nyugatnak és 
Keletnek ellenséges összetalálkozása vagy 
színtelen megalkuvása, hanem új és 
egyéni egybeforradás, amely értékeket 
adott a világnak. — Ez az ötös prob
lémaállítás már eleve nyilvánvalóvá 
teszi, hogy a könyv címe nem teljesen 
fedi a tartalmát: a pogány magyarság
ról, sajnos, kevesebb szó esik, mint a 
keresztényről. Holott éppen a szerző 
kiváló szakavatottsága, az anyagnak fö
lényes ismerete fölöttébb kívánatossá 
tenné, hogy előtörténetünknek éppen ez
zel a iegkiiitközőbb kérdésével nézzen 
szembe s iparkodjék a »pogány« ma
gyarságról máig alkotott kissé tág és 
zavaros fogalmainkat konkretizálni s az 
Ipolyinál félbenmaradl törekvést a mo
dern kutatás eszközeivel továbbfolytatni. 
Itt a steppeku 11úrára« való általános
hivatkozás — bárminő érdekesek is a 
középázsiai török feliratokból vett idé
zetek — ma már nem elégíti ki az 
olvasót, mint ahogy a generalizáló »nap

imtól ogia« felemlegetése, vagy az a ne
gativ megállapítás, hogy az isten«'sza
vunk nem valamelyik szomszéd keresz
tény nép nyelvéből került hozzánk, na- 
nem a magyarság honfoglaláselőtti val
lásos fogalomvilágába tartozik, — kissé 
színtelen aláfestése a »pogány« világ
nak. Ha azonban ettől — ismételjük —- 
a könyv belső célzatától függő negatí
vumtól eltekintünk, a munkálat »ke
resztény« része annál gazdagabb az új 
felismerésekben, megdöbbentő meglátá
sokban. Elegendő itt rámutatnunk, hogy 
minden óvatos előadásmódja mellett is 
mennyire realisztikus portrét kapunk az 
első szentkirályról (megtudjuk, hogy ez 
a kifejezés nemcsak a valóban szentté 
avatott magyar királyokra vonatkozik, 
hanem a két első dinasztia minden tag
jára), s aztán hogyan formálódik ál ez 
a realista kép a politikai szükségesség 
nyomása alatt azzá a »kegyes, szomorú 
és szent emberré, aki öregkorában alig 
több megtört, mindúntalan síró, félholt 
aggastyánnál«. Meglepő a szerzőnek az 
a jogtörténeti fejtegetése, amely az Ár
pádok uralmában egyáltalán nem a 
»vérszerződés« késői konstrukciójáoan 
megfogalmazott »demokráciát«, hanem 
ellenkezőleg, egy igen kemény kezű és 
céltudatos parancsuralmat, diktatúrát 
lát. A vérszerződés a szerző szerint 
csak egy későbbi jogállapotnak a miszti
fikációja, amikor a nagybirtokos, tiszt
viselő arisztokrácia már a maga ha
talmát akarja a királyéval szembe he
lyezni. Ezzel a felfogással függ össze 
a szerzőnek az az igen helyes állás
pontja, amely bizonyos, egészen fel
színes hasonlatosságoktól eltekintve, tel
jességgel megtagadja az Aranybullának 
az angol Magna Chartával való azo
nosságát (mint ahogy ilyesmit a 19. 
század utolsó harmadában nálunk ta
nítottak). Érdekes fejezetek szólnak ar
ról a belső ellentmondásról, amely az 
udvarnak mindvégig érvényes xeno- 
filiájával« szembehelyezi a közvélemény
nek igen gyakran kiütköző idegengyű
löletét s erre beszédes illusztrációkkal 
is szolgál. Ugyanígy megdöbbentőek 
azok az adatok is, amelyeket a »paraszti 
és katonás« magyar társadalomnak anti- 
intellektuális beállítottságára hoz fel a 
későbbi középkorban.
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MIT K E L L A M A G Y A R  I R O D A L O M R Ó L  M A  T U D N U N K
BENEDEK MARCELL: A MAGYAR

IRODALOM TÖRTÉNETE
(Számos képpel. Singer— Wolfner ki

adása. 256 o'.d.il). Benedek Marcellnek 
1924-ben jelent meg egy kis könyve: 
A modern magyar irodalom. Ezt kö
vette egy nagyobb igényű irodalomeszté
tikai tanulmánya 1928-ban: Délsziget, 
avagy a magyar irodalom története. Az
után 1937-ben következett az Irodalom
esztétika, az irodalomba ágyazott, világ
szemlélet egyik legszebb vallomásos 
könyve. Már ekkor megmondottuk, hogy 
Benedek Marcellt hisszük a Riedl Fri
gyes-féle hagyományok legilletékesebb le
téteményesének, aki — bár katedra nél
kül — mégis egyik leghivatottabb hir
detője ma a magyar irodalom erkölcsi 
értékeinek. Úgy, ahogy Pintér Jenő az 
anyaggyűjtés utolérhetetlen mestere ezen 
a téren, s ahogy Féja Géza irodalmunk 
szociológiái vonatkozásainak felkutatá
sában végezett páratlan pionirmunkát, 
úgy jelent Benedek neve az irodalom 
esztétikai-erkölcsi értékelésében eddig el 
nem ért magaslatot. A Singer—'Woli'ner- 
kiadó tehát helyes érzékkel szólilotta fel 
Benedek Marcellt, hogy egy szintetikus 
beszámoló formájában foglalja össze a 
magyar irodalmi múltra vonatkozó leg
újabb kutatások s a régi időtálló meg
állapítások eredményeit úgy, hogy egy 
mai, súlyoselfoglaltságú, de magasabb
kulturigémekhez szokott ember nehány 
órai élvezetes lektűr alapján alapos és 
modern képet kapjon a magyar iroda
lom múltjáról, valódi értékeiről, Euró
pával való összefüggéseiről s belső lel
kiségének alapvető problémáiról. Bene
dek tökéletesen oldotta meg ezt a felada
tot. Összefoglalása — szívesen nevez
nék a modern angol könyvkiadás ál
tal népszerűsített »omnibusz«-fogalom- 
mal — tizenöt, jól konturozott fejezetben 
mondja el a magyar irodalom történetét 
egészen a 19. század végéig. Már e feje
zetek címei is — rendszerint idézetek 
valamely, az illető korra legjellemzőbb 
írásomból — elárulják, hogy Benedek 
élesen szakit az eddigi merev és leiek
nél kuli, vagy legalább is a magyar szel
lemi múltra nehezen aplikálható nyugati 
időrendi beosztással. Mindjárt első feje
zete egészen új szempontot dob be az 
irodalmi mérlegelésbe, amikor a ma
gyarságnak Európában való elhelyezke

dését egy nagy »lélekváltás« szemügye 
alatt vizsgálja. Ennek a lélekváltúsnak 
két tényezője van: az egyik az, hogy az 
eddigi vándorló, kalandos lelket a föld
höz-kötöttség, a föld szeretető váltja fel; 
a másik pedig, természetesen, a vallási 
kiegyensúlyozódás az új római hit kör
nyezetében. Meglepő új meglátásról ta
núskodik aztán például az a fejezete, 
amely ezt a címet viseli: »Magyar iro
dalmi központok: Rodostó, Róma, Bécs«. 
Van ebben az összéállitásban valami 
mély nemzeti tragikum, hogy a magyar 
irodalom a bárok korszakban nem leli 
honját a hazában, — az emigráció túl
feszültsége kell hozzá, hogy a magyar 
író megszólalhasson! Kitűnő s ugyan
csak egészen új szempontokat rcveiáló 
fejezet a »Hazai rejtelmek«, amely az 
ismert ponyvaregényeim örve alatt egy 
eddig nem’ eléggé méltányolt kulturkor- 
szakunkat emeli új fénybe. A »Zord idő« 
természetesen az abszolutizmus korának 
lélekfagyasztó didergését hozza emléke
zetünkbe, míg »A nagy álmodó«, vagyis 
Jókai kora a nem egészen indokolt op
timizmus széplátását, mellébeszélését 
idézi fel mementóul. Benedek könyvét 
egészében kellene idéznünk, hogy azt a 
sok részletfinomságot az olvasó elé tár
hassuk, ami minden egyes, gondosan 
kicizellált mondatában, gondolatában tá
rul elénk. Csak egy-két példát az ilyen, 
látszólag könnyedén odavetett s mégis 
mélységesen megfontolt aíorizmoszra. 
Amikor pl. Balassa Bálintról, egy meg
rendítő életkép felvázolása közepette, 
csak úgy mellékesen megjegyzi, hogy 
»Balassa más emberré lehetett volna, ha 
az ország »tud élni elméjével«. Sajnos, 
irodalmunk történetében nem egy pálya
futással találkozunk majd. amelyet éh
ség, nyomorúság, betegség, meg nem értő 
környezet tört derékba«. íme, az első 
átkozott költő« a magyar kálvárián. 

Vagy érdemes azokat a portrékat figye
lemmel elolvasni, amiket Benedek az 
olyan küzdő emberekről fest, aminők 
Dávid Ferenc vagy Szenei Molnár Al
bert. Ezekben az igazságért önmagában 
is küzködő lírai lélek szólal meg Bene
dek költői szavaiból. Szólnunk kell még 
a Benedek-féle irodalomtörténet kitűnő 
illusztrációs anyagáról, amely ezl a 
könyvet a múlt századvég hires szép 
kiadványaihoz, pl. a Nagybeöthyhez 
emeli kiállítás dolgában.
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EZ ER E S Z T E N D Ő  M A G Y A R  M U Z S I K Á J A

KALDOR JÁNOS: A MAGYAR ZENE-
TÖRTÉNET KISTÜKRE
(Rózsavölgyi-kiadás. old. Könyv

napi ára 3.60 P.) A Rózsavölgyi-cég 
elismerten kitűnő »népszerű zenei köny
vei« sorában jelenik meg ez a két rész
ből álló könyv. Az első rész a magyar 
muzsika legproblematikusabb korszakait 
dolgozza fel: az ősidőktől egészen a 
19. század elejéig, Liszt Ferenc fel
lépéséig. Hiszen rendkívül kevés a 
konkrét zenei anyag, ami a kései baroií 
időket megelőző századokból reánk ma
radt. A szerző mégis megejtő plasztici- 
tássaí rajzolja meg az énekmondók és 
a virágénekek, aztán a históriás éne
kek, Tinódi, Bakfark és Balassi korát. 
Sor kerül a régi magyar hangszeres 
zene emlékeinek ismertetésére is, hogy 
hatalmas ütemekben vonultassa fel a 
kuruckor dalköltészetét, a zsolíáros diák
zenét. Külön hely illeti meg Káldor 
előadásában a katonai Werbung szere
pét, amely aztán Lavotta, Csermák és 
Bihari ingéniumából erőteljesen magyar 
nemzeti muzsika megszületésére veze
tett Ez a kor szüli meg a Rákóczi- 
nótát, ebben gyökeredzik a csárdás, eb
ből érthető meg Rózsavölgyi Márk ér
dekes zenei egyénisége s főként ennek 
a kornak magyar zenei hangulata te
remti meg a színpadnak is azt a disz
pozícióját, amely utóbb a magyar mu
zsikával felvirágzott népszínmű kiala
kulását tette lehetővé. A magyar zenei 
életben a nagy cézurát Liszt Ferenc 
egyénisége jelenti. Rajta keresztül ke
rül a magyar zene a Nyugattal érint
kezésbe: az ő Wagnerrel kapcsolatos 
élete hinti el a »nyugatos« zenekul
túra magvait Magyarországon, de egy
ben rajta keresztül vesz Európa is a 
magyar muzsika sajátosságairól tudo
mást. Kölcsönös megtermékenyülés en
nek a kommuniónak a gyümölcse. Egy- 
re-másra nyomulnak előtérbe a nagy 
magyar operaírók: Erkel, Mosonyi. Az 
addig inkább epikus és lírai magyar 
zeneiség drámai tartalommal telik meg. 
Ez sugárzik már a kor-szülte Him
nuszból és Szózatból is, de természe
tesen kihat ez a zenei stílus a magyar 
színházi kultúra központjaira is. Az ab
szolutizmus után, nyilván a politikai 
kiima hatása alatt, előtérbe nyomul a

népdal és — a G7 után uralomra jutó 
magyar középosztály szalonjain keresz
tül — a naturalizmus. De egyidejű
leg megkezdődik a zenei élet szervez
kedése is az egész vonalon: a zenemű- 
kiadás (amelyben a Rózsavölgyi-cég út
törő munkát végez), a Nemzeti Zenede, 
majd később a Zeneakadémia, az Opera 
különválik a Nemzeti Színháztól, ének
karok alakulnak szerte az országban, 
zeneiskolák nyílnak s végső konszekven- 
ciáui megpróbálkoznak a zeneszerzők 
egy önálló magyar műzenei stílus meg
teremtésével. Volkmann Róbert, Miha- 
lovich, Iiubay, Zichy Géza gróf, Káldi 
Gyula a hordozói ennek a korszaknak, 
amely Goldmark Károlyban a nemzet
közi operaszínpad számára is jelentős 
alkotót csihol ki magából. A század- 
forduló egyszeriben egész sor nemzet
közi jelentőségű virtuózt és zeneszer
zőt produkál a magyar tele vény bői; de 
ez a kor egjmen a népzenei reform 
nagy kezdőkora is. Visszanyúlni ma
gához a néphez, ősi motívumokért, a 
magyarság zenei lelkének helyes fel
ismeréséért, — ez most a jelszó. Meg
indul a népdalkutatás: Viliár Béla, Ko
dály Zoltán és Bartók Béla nyakukba 
veszik az országot és fonográfra ve
szik fel az immár kipusztulás vesze
delmével fenyegető ősi dalanyagot. Si
kerül még az utolsó percben, a világ
háború nagy szétválása előtt megterem
teni a magyar népi zene kataszterét, 
s ez egyszeriben új, a nemzetközi zenei 
élet által is méltányolt utakra irányítja 
a magyar zeneszerzést. Iváldor könyve 
színes okfejtéssel, vezeti végig az ol
vasót ezen a fejlődési úton, s aztán 
még külön összefoglaló fejezetekben 
tárgyalja a cigányzene problémáját, a 
magyar operet kérdését, a magyar 
zenei kritika, a zenetudomány és a 
zenei pedagógia haladását. Érdekes fe
jezet ismerteti az ú. n. magyar hang
szereket, élénk képet fest a szerző a 
magyar hangversenyéletről, a rádió sze
repéről az új magyar zeneiségben, va
lamint képet kapunk a jelentősebb ma
gyar zene- és énekkarok működéséről is. 
Ötvennyolc éve annak, hogy Ságh Jó
zsefnek első magyar zenei lexikona meg
jelent. Vele összevetve látjuk csak, hová 
fejlődött a magyar zenetudomány!
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A M A G Y A R  M Ű V É S Z E T  M Ú L T J Á B Ó L

ÍRÓDEÁK: MOSOLYGO MULT

(a szabadságharctól a világháborúig. 
A béke korszaka a humor görbe tükré
ben. Singer—\W olf ne r kiadása. 200 ol
dal). Kitűnő ötlet: száz év magyar ka
cajának kult urhistóriáj át felgyüjteni.
Gracza György nehányévtizeddel ezelőtt 
már megalkotta a magyar viccek lexiko
nál; aztán volt ugyancsak vagy ötven 
éve egy derék egri pap, aki mintegy szo
ciográfiáját alkotta meg a magyar élc- 
típusoknak. De az a kulturhistóriai mód
szer, amelybe most ez az új gyűjtemény 
a magyar nevetés százesztendős múlt
ját beleágyazza, nemcsak a rekesz
izomra hat, hanem egyben komoly szel
lemi értéket is képvisel, főként az egy
idejűleg reprodukált számtalan egykorú 
illusztráció révén. Kissé pótolja a rend
kívül hasznos Fuchs-ot. Módszeres szem
pontjai, amelyek szerint felcsoportosítja 
az anyagot, valósággal művelődéstörté
neti olvasókönyvvé avatják ezt a köny
vel. Természetesen első helyen áll — hi
szen Magyarországon vagyunk — a po
litika humora: az a görbetükör, amely
ből hazánk száz éves múltját jobban 
megismerjük, mint a mégoly nagyképű 
históriai tankönyvekből. Pompás fejezet 
az, amely a divat és az erkölcs körül 
felpörgött szalirát hordja garmadána:

. valahogy egyre az jár olvastán az 
eszünkben, mennyire változandó és mégis 
mennyire ugyanaz mindig a világ, — 
kicsinyes, tartüffösködő, képmutató s az
tán mégis mindenbe belenyugvó. Fényes 
a »Halad a lecnnika« felirású gyüjte- 
ményrész, amelynek alcímet is lehetne 
adni: a kishitűség, az emberi butaság 
krónikája. Külön zárt világba visz el 
(az a rész, amely a régi magyar színhá
zat és a szórakozásokat péoézi ki: vilá
gos bizonysága annak, hogy a Thesz- 
pisz-szekere körül mindig ugyanazok az 
ősi »válságok« borzolják fel a lelkeket. 
Stílusos s olyan gondolat, amellyel még 
semmiféle külföldi vjccgyüjteményben 
sem találkoztunk: glédába állítja a 
szerző a régi magyar élclapok tipikus 
figuráit, persze elsősorban Ágai Adolf 
és a Kagál brilliáns elmeszüleményeit: 
a Sanyarú Vendeleket, a Mokány Berci
ket s a magyar közéletnek megannyi ki
tűnő karikatúráját, amelyek többet javí
tottak velünk született hibáinkon, mint

a nagyképű publicisztika legremekebb 
műalkotásai. S végül mégegy nagyszerű 
invenció, »Mi lesz ma?« címen. Tudni
illik a szerző itt felgyüjtölte mindazo
kat a vicces jóslatokat, elképzeléseket, 
humoros utópiákat, amelyek a mi sze
rencsétlen mánkra vonatkoznak: ezen a 
görbetükrön keresztül érezzük csak iga
zán, mennyire keservesek a mi dicső 
napjaink, a mi »heroikus« életünk. S 
amikor végignevettük, végigkacarásztuk 
ezt az igazán szellemes gyűjteményt, 
akkor érezzük csak istenigazában a Hiá
nyát a régi jó vicclapoknak s főként 
azoknak az időknek, amikor — még a 
legvadabb abszolutizmus napjaiban is 
— egy-egy jól odamondott viccel öblít
hette le az ember a keserűségét s a vicc
lapszerkesztőnek nem kellett mégsem at
tól félnie, hogy hirtelen-nőtt nagyságok, 
diktátorok vagy japán császárok diplo
máciai tiltakozásokkal védjék magas sze
mélyüket a tréfa fröccsentése elől. Hogy 
mennyire kicsinyke lett a mi korunk, 
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 
társadalmunk vezérei nem bírják el a 
gúnyt, a viccet!

BERKOVITS ILONA: A KÉPES KRÓ
NIKA ÉS SZENT ISTVÁN KIRÁLYT
ÁBRÁZOLÓ MINIATIJRÁI

(Kng■ a Magyar Könyvszemléből. 22 
oldal, 7 képpel). A szerző néhai Jaku- 
bovich Emil okfejtésével polemizálva a 
Képes Krónikát kb. 1370 novembere 
előtti időre datálja', t. i. Nagy Lajos ki
rályunknak a lengyel trónusra való lé
pését megelőző időkre. A szerző sze
rint a kódex széldiszítésein ugyan ta
gadhatatlan bizonyos nápolyi művé
szeti befolyás, de éppúgy megállapítható 
rajtuk a bolognai és velencei’ hatás is. 
Maguk a miniatürképek viszont egészen 
távol állanak a nápolyi illumináló isko
lától; sokkalta erősebb rajtuk a francia 
és a franciához legközelebb álló lom
bardiai hatás. Másrészt azonban fel- 
sprakoztatja a szerző a Képes Krónika 
ábrázolásainak egész sor magyarországi 
(és egyes esetekben monumentális) ro
konait is, úgy hogy a krónikát egészé
ben a 14. század magyar művészete 
reprezentatív alkotásának tartja.
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A MAI EMBERI TUDÁS SZINTÉZISE
DORMÁNDI LÁSZLÓ :

KIS ENCIKLOPÉDIA

(A tudományok és művészetek össze
foglalása. Pantheon-kiadás. 600 oldd). 
Amióta a baseli Paul Scalich négyszáz 
éve először írta le az »enciklopédia« 
szót, s c címen egybegyüjtötte az ak
kori világnak »úgy szent, mint pro
fán« tudásanyagát, voltaképpen soha
sem szűnt meg annak a kérdésnek az 
aktualitása: melyik módszer a helye
sebb,. — a cíniszavak alfabetikus sor
rendjében közölni a tudás egyetemét 
(vagyis lexikont adni), vagy pedig az 
egyes tudományágak racionális sorrendje; 
szerint, nagy egységekbe foglalva össze
gyűjteni mindazt, amit az emberiség
nek általában tudnia illik. Hogy ez a 
módszertani, vagy, alapjában filozófiai 
probléma (mert hiszen végső értelmé
ben a dedukció vagy indukció elsődleges 
voltára vezet vissza!) még ma is meny
nyire megoldatlan, az mutatja, hogy 
a közel százhetven esztendős Encyclo
paedia Britannicaj amely majdnem min
den kiadásában az alfabetikus, tehát 
lexikoni típust követte, az .első, há
ború utáni, nagy kiadásában visszatért a 
nagy, összefoglaló tanulmányok formá
jára. s csupán külön betűrendes in
dexkötet hozzáadásával lendített azok
nak a dolgán, akik hirtelen kívánnának 
valamely részletkérdés dolgában tájé
kozódni. Ez a tény már önmagában 
is bizonyítja, hogy ez az összefoglaló, 
sziniétikus enciklopédia-forma főként a 
nagy sommázások, a nagy számlalezá
rások idejére jellemző, amikor az em
beriség szükségét érzi, hogy eddigi tu
dását egybefoglalva, visszatekintsen a 
fejlődés eddigi útjára s ebből merítsen 
új bátorságot új kezdésekre, új hitet 
új vallomástételekre. Dormándi László, 
aki csak nemrégen egy középtípusú ma
gyar lexikon szerkesztésével szerzett 
magának érdemeket a tudomány nép
szerűsítése körül, ezúttal egy enciklo
pédikus, tehát összefoglaló típusú szin
tézis szerkesztésére vállalkozott. 19 ki
tűnő tudósból és szakemberből álló szer
kesztőbizottsága élén a maga nemé
ben tökéletes áttekintést nyújt a mai 
tudás egyeteméről. Persze nem volt 
könnyű feladat egyetlen, ha mégoly vas

kos kötet prokruszteszágyába beleszo
rítani a százezernyi részletadatot úgy, 
hogy a fáktól azért az erdőt is látni 
lehessen. Munkatechnikájára jellemző 
mindjárt az első, történelmi fejezet, 
amely egyrészt nagy világegységekre 
bontja az emberiség múltját, másrészt 
azonban évről-évre haladva, pontos ké
pet nyújt a haladó Kor legfontosabb 
tényeiről is, — tehát hossz- és kereszt
metszetet szerencsésen kombinál. Nagy 
súlyt helyez ez az enciklopédia főként 
az olyan tudományágak eredményeinek 
feltárására is, amelyek nálunk nem igen 
akadnak művelőre, vagy éppen egyetemi 
katedrára. Gondolunk itt elsősorban a 
vallástörténetem kitűnő bemutatására. 
Igen beszédes és modern feldolgozást 
nyert a filozófia, a Lélektan, a társada
lomtudomány és a közgazdaság is: 
mindegyik fejezet önmagában felér egy- 
egy konciz tankönyvvel. Gazdag és up- 
to-date fejezetek vezetik be az olvasót 
a természettudományi ismeretek kincses- 
házába: a földrajzba, fizikába, ké
miába, csillagászatba, meteorológiába, 
földtanba, biológiába, állattanba, növény
tanba, antropológiába s az orvostudo
mányba. Óvakodva kerüli itt természe
tesen az új enciklopédia azt, hogy rég
múlt megismerések fölös ballasztjával 
terhelje az olvasót. A lényeges az, hogy 
mindazt pontosan közölje az olvasó
val, ami ezekből a tudományágakból 
maradandó, s ezenfelül fénysávokat ves
sen e tudományok íegvitálisabb mai 
problémáira, nagy kérdéseire, a köz
vetlen megoldás előtt álló tézisekre. A 
laikus is élvezettel olvassa majd a 
technika fejezetéi: az emberi agy rugé- 
konyságának, az egész mindenséget le
nyűgöző szellemerejének hőskölteményét 
kapja ebben a fejezetben. Színes és ala
pos tanulmányok dolgozzák fel az egye
temes és magyar irodalom, a zene, a 
művészettörténet és az iparművészet fej
lődési etapjait, legfontosabb' kérdőjeleit 
és egymásba kapcsolódó stílusproblé
máit. Ez a »Kis Enciklopédia« biztos- 
kezű vezetője a mai kultúrembernek 
mindazokon a szomszédos és halárte
rületeken, amelyekre a maga saját ide
jéből, energiájából már nem futja s 
mégis szükségét érzi annak, hogy azok
ról alaposan tájékozódjék.
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(A Nemzeti Színház) kél produkció
val kapcsolódott be az Eucharisztikus 
Hét emelkedett lelki hangulatába. Az 
egyik: Thomas Sterne Elioí-nak, a neo- 
szimboüsta amerikai-angol poétának 
Decket Tamás-drámája (vagy inkább 
melodrámája), amely az angol egyház
főnek és vértanúnak nemrég történt 
szentté-avattatása alkalmára íródott s 
mint költői szépségekben gazdag könyv
dráma bizonyára irodalomtörténeti ér
ték, de mint színpadi alkotás inkább 
csak az angol nyelvterületen érhetett 
el komoly kasszasikert: kellett hozzá a 
High-ehurchnek a rómaizmussal mindig 
is kissé kacérkodó sznobériája. A mi 
katolikus klímánk alatt viszont túlságo
san egyszerű, mert dogmatikus az Eliot- 
féle beállítás. Becket Tamás tragédiája 
sokkal bonyolultabb állampolitikai ese
ményeknek a végső akkordja, semhogy

puszta hitvita véres pontjának lehetne 
felfognunk. Annál nagyobb volt a jelen
tősége a Calderon-féle Nagy világszín
ház« előadásának, amelyet voltaképpen 
már régóta be kellett volna játékren
dünkbe illesztenünk. A katolicizmusnak 
ősztályokiölötti, sőt bizonyos mérvben 
»demokratikus« lelkisége diadalmas erő
vel tör ki ebből a mégiscsak spanyol és 
bárok drámából, amely a katonából csak 
öregkorára pappá es — szinidirektorrá 
lelt bölcselőnek örökérvényű, időtlen al
kotása. A »Jedermann«, a »Nagy világ- 
színház«, a »Faust« és az »Ember tragé
diája« az emberiéinek legmélységesebb 
titkaiba örvénylenek bele, a prometeida 
emberfajnak örökké nyugtalan miszté
rium várását fejezik ki. A Nemzeti Szín
ház bravúros rendezői készséggel s leg
jobb erőinek lelkes munkájával hozta 
ki mindkét vallásos drámát.

A  4 8 - a s  f o r r a d a l o m  
k i l e n c v e n e d i k  é v 
f o r d u l ó j á r a  j e l e n t  
meg

S u p k a  G é z a

1848
c ím ű  30 2  o ld a la s  k ö n y v e

A C serépfa lv i -  k ia d ásb a n
m e g je le n t  m u n k a  a  t ö r t é 
n e lm i re a l iz m u s  e s z k ö z e iv e l  
r a jz o lja  m e g  a  m a i o lv a s ó  
s z á m á ra  a  m ú lta t .

A k ö n y v  b o l t i  á r a  P 4 . 4 0

M e g re n d e lő  la p o t  a  L IT E -  
R A T U R A  k ia d ó h iv a ta lá tó l  
t e s s é k  k é rn i .

Ha külön fizet elő
bármelyik napilapra és a Literaturára, álkor

a napilapért havi — — — — — 4.— pengőt 
a Literaturáért havi — — — — —.84. pengőt

ős zesen 4.84 pengőt 
fizet. De ha
a Magyar Hírlap és a Literatura kombinált i ló

fizetését vesii igénybe, akkor 
a Magyar Hírlap havi — — — 2.50 pengőbe
a Líteratuia havi — — — — —.60 pengőbe

összesen 3.10 pengőbe
kerül Vagyis
egy hónapban 1.74 pengőt, egy évben 20.88 
pengőt takarít meg, ha a Literaturára és Magyar 
Hírlapra együttesen fizet e'iő. Tökéletes napilapot és 
tökéletes irodalmi magazint kap havi 3.10 pengőért.

SZÁZADUNK
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S z e r k e s z t ik  ;
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AZ 1938-AS KÖNYVNAP TERMÉSE:
Ady Endre: Összes versei, kötve P 4.80 
Aradi Zsolt: Az ég a rács mögött P 5.60 
Araiul: Süllyed a hajó P —.50
Arany János: Összes prózai müvei és 

műfordításai ktve P 16.40
Aszlányi Károly: „A gazdag ember» P 2. 
Balassa József: A nyelvek élete ktve 
f ” P 3.60
Benedek Marcell: A magyar irodalom 

története P 5.—
Bér end Miklósáé: Hadiárvák P 2.90
Bibó Lajos: A gyerek P 3.90
Boikliev Bimo ár.: Versek 4.60
Bruce: Vigyázz a szőkére P —.50
Christie, Agatha: Poirot kéjutazása P 1. 
Darvas József: A törökverő P 4.80
Dániel Anna: István király útja (Ifj.

tört. reg.)' ktve P 2.80
Beér József: Pogány Magyarság — Ke

resztény Magyarság P 4.—
Dénes Gizella: Két sor ház P 2.80
Búró Doblhoff Lili: Horthy Miklós P 5. 
Dormándi László: Kis Enciklopédia

P 6.80
Drescher Pál: A szép magyar könyv

P 2.50
Eberhard: Suhanó árnyék P 1.—
Erdős Renée.- A Timolhy-ház P 6.40 
Faludy György: Dicsértessék P —.80 
Faludy György: A pompéji strázsán

P 3.60
Fodor Gyula: Zenei portrék P —.80 
Földi Mihály: A miniszter P 3.60
Gardner: A veszedelmes kabátujj P —.50 
Halász Gyula: Édes anyanyelvűnk P 4.80 
Harsányi Zsolt: Sacra Corona P 4.— 
Horváth Jenő dr.: A Milléniumlól Tria

nonig P 3.—
Illyés Gyula: Petőfi (új kiad) P 4.80 
Jankovits Ferenc: Forgách Zsuzsanna

P 1.20
Jókai Mór: Fekete gyémántok P 2.80 
József Attila: Verseinek gyűjteményes 

kiadása P 3.60
Kajári Kató: Tiszavirág P 3.60
Karinthy Friqyes: Amiről a vászon me

sél P -.80
Dr. Káldor János: A mágyar zenetör

ténet kis tükre ktve P 3.60
Dr. Kecső J —Vámos B. dr.: Értelem és 

szakértelem a közgazdaságban P 1.20 
B. K é s m ú r k y  Róza: Herbárium P 1.50 
Komáromi János: Esze Tamás P 1.60

Komoróczy György: A kereskedelem és 
ipar Szent István korában 

Kosztolányi Dezsöné: Kosztolányi P 5.80 
Körmendi Ferenc: A tévedés P 5.40 
Körmendi Ferenc: A budapesti kaland

P 2.80
Laczkó Géza: Királyhágó P 4.80
Lendvay István: Világ és magány P 2.40 
Lyka Károly: Kis krónikák P —.80
Márai Sándor: A négy évszak P 5.60 
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalá

lig ' P 1.80
Müller: Minden az arcunkra van írva

P 3.—
Nádler Herbert: Vadásznapok, Vadász

évek P 7.80
Németh Andor: Mária Terézia P 4.80 
Oyen: Arany P —.50
Proust, Marcel: Bimbózó leányok ár

nyékában (4 kötet) P 14.40
Ráth-Végh István: Az emberi butaság 

kultúrtörténete P 3.60
Száz esztendő mosolya (anekdoták) P 3. 
Szécsi Ferenc: Idegen szavak nagyszó

tára kötve P 1.96
Szép Ernő: Ballet . P —.80
Szép Ernő: Összes költeményei P 6.— 
Szuny ogh X. Ferenc: Szárnyaló sziv- 

vel ' P 4.80
Tamási Áron: Ragyog egy csillag P 5.60 
Tamás István: Álmában is hazudik P 2.90 
Tavaszy Sándor: Erdélyi tetők P 4.— 
Tersánszky Józsi Jenő: Magyarország 

története kötve ' P 4.80
Tóth Tihamér dr.: A művelt ifjú P 2.80 
Vas Gereben: A nemzet napszámosai

P 1.80
Vaszary: Hárman egymás ellen P 3.90

A havonta kétszer megjelenő 
LITER ATU RA

szerkesztéséért és kiadásáért 
SUPKA GÉZA dr. felel.

A Literatura szerkesztősége és kiadó
hivatala: VI., Aradi-utca 10. II. Telefon: 
110-241. — Szerkesztőségi órák: kedden 
és pénteken 11—1-ig. — A Literatura 
csekkszáma 24920. — Az évi 24 szám 
előfizetése 10 pengő (14 Schilling, SO 
Kő, 300 lei, 130 dinár, 2 dollár.) — Nem 
kért kéziratokat nem őrzőnk meg, ígij 

azokért felelősséget sem vádolunk.
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RÓZSAVÖLGYI
KÖNYVNAPI KÖNYVEI:

KÁLDOR JÁNOS
A MAGYAR ZENETÖRTÉNET

KIS TÜKRE
A magyar zene története ősidőktől Liszt Ferencig és Liszt Ferenc- 
től napjainkig 300 oldalon. Egészvászonkötésben könyvnapi ára 

P 3.60. — Könyvnap után P 4.40.

BALASSA JÓZSEF

A NYELVEK ÉLETE jj
Hogyan fejlődtek a nyelvek, hogyan váltak el egymástól és ho- N 
gyan élnek és változnak — ez ennek a pompás könyvnek a tar- ]* 
talma- -— Egészvászonkötésben könyvnapi ára P 3.60- — Könyv- Ü

nap után P 4.40. p
KAPHATÓK M INDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN! |

A KONYVNAP KÖNYVEI
L A C Z K Ó  G É Z A

K i r á l y h á g ó
NÉMETH ANDOR

M áriaH ll^l
Szerző a könyvéről:
Mária Terézia könyvein nem tudós könyv, de 
nem is regény, hanem valami a kettő között; tör
téneti vízió. Máfia Terézia monumentális alakjában 
az erély és a gyengédség egyedülálló ötvözete ka
pott meg. Méla irígykedéssel gondoltam vissza korára, 
a tüneményes XVIII-ik századra, az emberiség tör
ténetének erre a legildomosabb és legjobb indulatú 
százesztendejére, mely véres háborúságai ellenére 
is a humanizmus, a türelmesség és a felvilágoso- 
dottság évszázada volt. Könyvemmel azt akartam 
megmutatni, mennyiben befolyásolta — tudtán kívül 
is -* a korszellem a XVIII század legünnepeltebb 
uralkodó-asszonyát, aki a barokk világ eszmeköré
ben nőtt fel, és jóllehet sohasem tagadta meg 
gyermekkori eszményeit, már a felvílágosultság szel
lemében uralkodott. Könyvek, festmények, okiratok, 
templomok, metszetek és zenék emléke zsongott 
bennem., mikor eseményes életét újra álmodtam : 
Híldcbrandi monumentális épületei, Gluck ünne
pélyesen kimért ütemei és a fiatal Mozart tündérí 
ariózói

Szerző a könyvéről:
Egy élet s az élet regénye ez a könyv. Mint az 
őstöi ténész egy diluvíálís állat lábszárcsontját, amely 
köré felépíti a kihalt állatot és egész fizikai kör
nyezetét, úgy vettem kezembe múltam egy kis 
darabját és köréje felépítettem színeivel, embereivel, 
sorsaival azt a kori, amely a millenniumra csillogó 
gyermekszemekkel nézett s pályatörő lelkesedéssel 
indult küzdelmes útjára a század kezdetén, azt az 
időt, amelyben Clujt még Kolozsvárnak hívták. 
Királyhágó a regény címe s ez a név határ, 
sors és szimbólum is. Á kis hős a pannóníai rao- 
solyú Dunántúlról, Noémi fiának színészcsavargásai
ból megpihenésre kel át a Királyhágón, férfivé for
málódik az arisztokrata és kispolgár tilalmas vér
keringésétől nyugtalan lélekkel a kolozsvári farkas
utcai régi színház, a piarista gimnázium s egy tragé
diákat rejtő csendes otthon háromszögében, majd 
újra átkel a Királyhágón s mint ..kollégista“ indul' 
a szerelmekben, nagyotakarásokban izzó fiatalság 
virágos és mocskos útjain a pálya és házasság új 
indulásokat rejtő réve felé . , ,

Könvvnapi árak: fűzve P 4.80, vászonkütésben P 
művészkötésben csak a könyvnapon P 7.

5.80,

B R I L L  K A R O L Y  k ö n y v k i a d ó v á ! !  a i a t a  k i a d v á n y a i
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C S E R É P F A L V I  UJ  K I A D V Á N Y A I
Remenyik Z sig m o n d : S a rjad ó  fii

Regény, íve...........................P 4.40
kötve ...............................  P 5.60

Könyvnapi átütő sikernek indulnak:

Jó z s e f  A ttila ö ssze s  versei é s  válogato tt 
prózai munkái
31 ív terjedelemben jelenik meg. 
Könyvnapi ára kötve . . . .  P 5.80 
könyvnap után ................... P 7.50

Szabó Z o l tá n : Cifra nyomorúság
fűzve ............................... P 4.80
kötve ............................... P 6.—
(Magyarország felfedezése)

Rátii-Végh I s tv á n : Az emberi b u taság
k u ltú r tö rtén e te
Könyvnapon  ................. P 3.60
fűzve, azután ..................  P 4.40

DARVAS JÓZSEF

A TÖRÖKVERŐ
Hunyadi Jánosnak, a nép igazi vezérének, az Európát mentő hősnek és a küzdő, vívódó 
embernek életregénye. A korabeli zaklatott magyarság külső és belső küzdelmeinek 

monumentális rajza. — Bállá Antal bevezetőjével, illusztrációkkal, térképpel. 
h w w h h  Könyvnapi ára : fűzve P 4.80, kötve P 6.50. w w w w  

D ANTE _____  ______

A N O V A  1 9 3 8 .  É V I  K Ö N Y V N A P I  Ú J D O N S Á G A » ;

A s z lá n y i  K á r o ly :  A Gazdag Ember............................................ ára egészvászonkötésben P 3 -
^  ° K o n y v n a p i  a r a  „ 2.—

B e ren d  M ik ló sn é: Hadiárvák........................................................  ára egészvászonkötésben „ 3  60
K o n y v n a p i  a r a , ,  2.90

B ibó  L a jo s: A Gyerek. ................................................................  ára diszkötésben . . . .  „ 4.80
' ’  K o n y v n a p i  a r a , ,  3.90

T am ás Is tvá n :  Álmában is hazudik............................................  ára egészvászonkötésben „ 3.60
K o n y v n a p i  a r a  „ 2  90

V a s za r y  G á b o r: Hárman egymás ellen....................................... ára díszkötésben ........... . 4.80
a szerző illusztrációival K ö n y v n a p i  á r a , ,  3.90

V a s za r y  G ábor: Vigyázz, ha jön a nő.......................................  ára díszítésben . . . .  „ 4.80
tt' í • j ' , m /  m K o n y v n a p i  a r a  „ 3.90Uj kiadas! illusztrálva

Az e l ő j e g y z é s i  á r a k  a k ö n y v n a p o k  u t á n  é r v é n y t e l e n e k .

A PANTHEON KÖNYVNAPi KÖNYVEI :
Az utolsó esztendők leghasznosabb könyve a

Kis en c ik lo p éd ia . A tudományok és művészetek összefoglalása. Szerkesztette: Doi- 
mándi László. 7C6 sürü szedésü oldal, Elsőrangú kiállítás, vászonkötésben, könyvnapi ára 

P 6.80, bolti ára könyvnap után P 8.60.

K örm endi F e re n c : A b u d a p e s ti k a 
land  A világsikerű iró főmunkájának 
uj, olcsó kiadása. 540 old. Könyvnapi ára 
fűzve P 2.80, kötve P 3.80. Bolti ára 
fűzve P 3.90, kötve P 5.40.

S árk ö z i G y örgy : Mint o ldo tt kév e
Az 1848-as szabadságharc nagy regénye. 
Olcsó kiadás 650 oldal. Könyvnapi ára 
három kötetben fűzve P 2.80, kötve P 
3.60. Bolti ára fűzve P 3.90, kötve P 4.80.
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Deér József

Pogány magyarság — 
keresztény magyarság

A szegedi egyetem kiváló történetprofesszora 
a művelt magyarság egyetemének számára meg
világítja a magyarság örökké aktuális problémáját, 
a pogányság és kereszténység viszonyának kérdését.

Egészen új megvilágításba helyezi a keresztény 
magyar államalakulás történetét.

A K I R .  M A  G Y.
E G Y E T E M I  N Y O M D A  
K Ö N Y V N A P I  K Ö N Y V E

ÁRA EGÉSZVASZONKÖTÉSBEN A KÖNYV
NAPON 4 . -  P (A KÖNYVNAP UTÁN 4.80 P)



RÉVAI KÖNYVNAPJA 1938
J Ó K A I  M Ó R :
F E K E T E  G Y É M Á N T O K
A »Fekete Gyémántok« egyike 
Jókai legszebb regényeinek. Pazar 
képzelettel idézi föl a föld törté
nelmi korszakait s az emberi lé
lek küzdelmeit a szénnek a föld 
mélyén és a szerelemnek a kedves 
szemében ragyogó fekete gyémánt
jaiért. Mindenki élvezettel olvas
hatja ezt a könyvet, de különösen 
az ifjúság, mert nem állhat senki
hez olyan közel a »Fekete Gyé
mántok« pompás világa, mint azok
hoz, akik életkoruk egész lendüle
tével indulnak Berend Iván nyo
mán az élet és a boldogság meghó
dítására.

Ára a könyvnapokon P 2.80

KOSZTOLÁNYI DEZSÖNÉ: 
K O SZ T O L Á N Y I D E Z SŐ  ÉLETRAJZA
A nagy költő pályáját hozza él- 
ményien emberi közelségbe Koszto
lányi Dezsőné. Az embert, a férjet 
és az apát mutatja meg a költőben. 
Bevezet az alkotó műhelyébe és az 
életpálya hiteles adataival igazolja 
a költői pálya fordulatait. Az ol
vasó nemcsak Kosztolányi életé
nek apró mozzanatait ismeri meg, 
hanem pontos képet kap az utolsó 
negyedszázad irodalmi életéről is. 
Ez az életrajz, mely emberi és iro
dalomtörténeti dokumentum, képe 
egy kornak és regénye egy szí
vünkhöz közelálló, immár klasz- 
szikussá vált nagy magyar köl
tőnek.

Ára a könyvnapokon P 5.80

KOMÁROMI JÁNOS:
E S Z E  T A M Á S
A történelem ragyogó korszakait 
fölidéző képzelet a magyar dicső
ség és fájdalom legfényesebb idejét 
látja a kuruckorban. Komáromi 
János, a nemrég elhalt nagy író, 
ezt a kort kelti életre felejthetet
len regényében, az Esze Tamásban. 
Megragadó erővel állítja elénk a 
mezítlábasok ezredesének roman
tikus alakját, páratlan hitelességgel 
érzékelteti a kuruc-labanc hábo
rúk légkörét. Regénye áz önfelál
dozás és hazaszeretet remek épo- 
sza, vallomása a magyarság örök 
vágyairól és hősiessége történelmi 
küldetéséről.

Ára a könyvnapokon P 1.80

TAVASZY SÁNDOR:
E R D É L Y I  T E T Ő K
Érdekes, újszerű műfajt teremi ma
gának a szerző ebben a könyvben, 
hogy annál tökéletesebben érzékel
tesse az olvasóval az erdélyi tájak 
varázsát. Utinapló, elmélkedés, re
gény, történelmi színes mozaikban, 
de a vérbeli író tehetségével egy
ségbe építve ötvöződik benne mű
alkotássá, régvárt könyvévé az er
délyi irodalomnak. Tavaszy a leg- 
hivatottabb tolmácsolója annak az 
évezredes legendás múltnak és an
nak a lebilincselő szépségnek, 
amely Erdély hegyeit, völgyeit, vi-' 
zeit, várait, városait, falcait olyan 
feledhetetlenné teszi.

Ára a könyvnapokon vászonkötés
ben P 4. — , fűzve P 3.—

Madách-nyomda Bpest, IX. Lónyay-u. 18/b. Felelős: Tobik István.
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BESZÁMOLÓ A SZELLEMI ÉLETRŐL
A L A F O N T A I N E - T Á R S  A S Á G ,  A M A G Y A R  I R O D A L M I  É S  
M Ű V É S Z E T I  S Z Ö V E T S É G .  A M A G Y A R  K Ö N Y V T Á R O S O K  ÉS  
L E V É L T Á R O S O K  E G Y E S Ü L E T E .  A M A G Y A R  K U L T U R -  
S Z Ö V E T S É G ,  A V A J D A  J Á N O S - T Á R S A S Á G  É S  A Z  U M B E  

I R O D A L M I  K Ö Z L Ö N Y E

Helyesírási gondok az őskorban:
— A fene ebbe a helyesírásba! Sosem tudom, 
hogy a „vadászat" szót két elefánttal kéll-e írni, 
vagy üggyel?!

T A R T A L O M :
Somogyi Mária (Debrecen): Transzcendens elemek korunk regényirodalmában 
(201). — s. g.: József Attila (204). — Holló Ernő: Goga Oclavian (20G). — 
r. m.: Chassin, a magyar törekvések francia harcosa (208). — ifj. Vajda János: 
Márffv Oszkár antológiája (211). — Ezekről a könyvekről beszélnek (213). — 
Balassa József: A nyelvek élete ^216). — A magyar írás mint művészi élmény 
(217). — Pestbudától—Budapestig (218). — Falukutatás (219). — Ismeretlen 
rejtelmek az emberben (220). — A borítékon: Újra ébredő mitoszvilág. —

Kalandos könyvek.

B U D A P E S T

Á R A  40 F I L L É R

X I I I .  É V F O L Y A M 1 9 3 8 .  J U N I U S  15



ú j r a  é b r e d ő  M í t o s z v í l á g

CSICSáKY JENŐ: MU, AZ EMBERISÉG 
SZÜLŐFÖLDJE
(Egyet. Nyomda. 228 oldal, sok ábrá

val,) Az emberi faj s ezzel együtt a 
műveltség kezdeteinek poü- vagy mono- 
genetikus eredtetése akkorról datálódik, 
amikor műveltségünk elszakadt a bibliai 
teremtés-legenda hiteles-voltának elisme
résétől; s ez idő óta a .tudományban 
azt a szerepet játsza, mint a tyúk és 
a tojás primersége fölött való vita: 
nincs az egyik párton olyan érv, 
amelyre a másik párt ne tudna nyom
ban ellenérvvel válaszolni. Hogy az 
emberiség a földgömb egyetlenegy he- 

• lyén, egyszerre született-e meg s onnan 
terjedt-e szét apránként, vagy pedig sok 
külön helyen alakult-e ki a genus homo 

* sapiens7 ez a probléma valószínűleg az
örök ignombimus-ok, Du Bois-Reymond 
nagy kérdőjelei közé fog tartozni. Ad
dig is azonban érdekes munkahipoté
zisek teremnek meg ebből a szfinx
kérdésből s be kell vallanunk, hogy 
azok a feltevések, amelyek a mono
genezis álláspontjáról indulnak el, re
gényességben, érdekességben határozot
tan felülmúlják a másik, sokkal szür
kébb feltevést. Ezekből a monogene- 
likus feltevésekből született meg az egy
kori Napország, majd az Atlantisz el
mélete. Hozzájuk csatlakozik most Csi
csáky hosszújáratú tengerészkapitánynak 
gondolatokkal terhes könyve Mu-ról, 
amely tanulmány, mint a szerző szeré
nyen megjegyzi, voltaképpen csak Ja
mes Churchward indiai angol hadnagy
nak és műkedvelő régésznek immár öt
ven évvel ezelőtt írott műveinek az 
újraelevenítése. A romantikusan hangzó 
történet szerint Churchward annak ide
jén megbarátkozott egy hindu főpappal, 
aki ősrégi agyagtáblákat mulatott meg 
neki; e táblák közül kettőn a többi 
feliratnak kulcsa volt olvasható (nem 
tudjuk meg persze, vájjon milyen 
nyelvű volt ez a kulcs) s Churchward- 
nak sikerült e kulcs segítségével a többi 
táblát megfejtenie. Később bejárta a 
hadnagy az egész világot, hogy az in

diai agyagtáblák nyomán keresse az ősi 
elmerült világ nyomait. És így aztán 
sikerült is megállapítania, hogy a kö
zépamerikai maya-kultúra volt a leté
teményese annak a még ősibb emberi
ségnek, amely egykor a Csöndes óceán
ban létezett világrészen, a Mu-n élt 
és virágzott. Ez a földrész aztán ször
nyű tűzkatasztrófa közepette a tenger 
alá süllyedt, de töredékei tovább éllek a 
Csöndes Óceánt övező földeken. Ehhez 
a kissé romantikusan hangzó őstörténet^ 
hez igazolásul meg kell jegyeznünk, Hogy 
csakugyan van Mu-tól függetlenül egy 
feltevés, amely szerint a Rák-tériíő men
tén haladó emberi kultúra útját vissza
felé követve, valóban eljutunk a rejté
lyes Ilusvét- (helyesebben: Osztriga-) 
szigetekig, a maguk csodálatos sziklafa
rag ványaival és nyugtalan geológiai éle
tével, mely hol a tenger színe fölé 
emeli, hol alámeríti őket, mint ahogy 
ezt a páratlan geológiai jelenséget az 
utóbbi pár év során is megállapíthatta a 
földtan. Azután még azt a megjegyzést 
is hozzá kell fűznünk, hogy Theodor 
Schwartz német-orosz geológus, amikor 
a Turkesztán kiszáradási jelenségeit ku
tatta, ezzel kapcsolatban felkutatta az 
emberiség vizözön-mondáil s egész ha
talmas könyvben beszámolt ennek a 
mondának nyilván monogenetikus ere
detéről. Végül idetartozik még a hires 
Wegener-elmélet is az egyes földrészek 
egykori összefüggéséről, amelyet csak a 
Föld állandó mozgása tépett szét az év
milliók során. Bizonyos reális magva 
tehát van az ilyen Mu-féle feltevések
nek. A tárgyilagosság érdekében aztán 
még azt is meg kell említenünk, hogy 
Csicsáky Jenő a magyarságot is, mint 
ősgörög (tehát hellén előtti) népet ösz- 
szeköttetésbe hozza a Mu-ból elszárma
zott maya-madja-népekkel. Nagyon nagy 
baja a könyvnek, hogy technikája min
den sorában elárulja a nem-szakbeli 
kutatót. Bár ki tudja: az emberiség a 
maga legnagyobb felfedezéseit rendsze
rint dilettánsoknak és másfajta outsi
dereknek köszönheti!



Transzcendens elemek korunk regényirodalmában
La saintété, c est presque toujours 
le silence

Mauriac

Az ember ősi vágya a bizonyság'!evés. Bizonyságot akar tenni a világ meg
ismeréséről, hitéről, önmagáról. De amikor megismeri vágyát, egyben érzi tettének 
tragikumát is, mert örökérvényű transzcendens igazságokat hoz le és ültet ál a 
múlandóság világába. Egyúttal megsejti saját létének tragikumát is, érzi a véges
világ és a végtelen-világ összefolyását magában, s ez a felismert kettősség, ez a 
tudatossá lett ősélmény letöröHietellen bélyeg lesz már rajta. így válik élete 
egyenlővé az alkotással s alkotása a fájdalommal, és e fájdalom gyökere mé
lyebb, mint a bűnnek a gyökere.

De az ember nem adja át magát teljesen a fájdalomnak, elméje nem vonja 
le tragikus világszemléletének végső következtetését, hanem át akarja magát 
egy .jobb világba váltani, meg akarja magát váltani vagy váltatni,. A megváltás 
gondolata, mint valami állandó, ősi dallam szegődik kísérőjévé. Az antik világ
ban óhajtott metafizikai tudás is lényegében a megváltás szolgálatában állott, 
de az önmegváltás szolgálatában. A keresztény középkor embere már áthidalha
tatlannak látta az űrt a két világ között, s az önmegváltás gondolata helyébe; a 
transzcendens isteni megváltás tényét helyezte. S mit telt az újkor embere? Elsza
kadt a transzcendens világtól, megtagadta azt, hogy szükségtelenné váljék szá
mára a megváltás, s ha tudásidleált állít maga elé, azt kizárólag az ő immanencia- 
gondolalára építi. Tagadja tehát a tökéletes világot, hogy a változások folyamán, 
meggyőződése szerint, tökéletesedő világban zavartalanul élhessen.

De nem élhetett zavartalanul. A kontemplációlól elfordult cselekvő ember 
a maga mérhetetlen hatalmi vágyában a végpusztulások meredélyére ragadta 
a világot. Erre felrévült benne újból a megismerése annak, hogy az ember 
hivatása másutt keresendő. S az ész teljességében trónoló, a munka lázában 
önmagáról megfeledkező ember mellett megjelent újra a transzcendens ember, 
aki e világon túli vágyakozásban égő szívét nyújtja oda áldozatul. így készíti 
e másféle hivatására ráébredt, ember a maga világon-túli-világát e világban.

így jelentkezik tehát ma újra a hit — illetőleg megvalósított formája: a 
szentség után való vágyódás — a lélekben. De hogy csak nagyon szórványosan, 
s hogy legtöbb esetben csak alig elfogadható formát tud magának teremteni, 
annak oka az, hogy az ember ma nem szakadhat ki olyan könnyen a világból.

A szentségnek a mai időkhöz mért egyik formáját azok a művészek Való
sítják meg, akik regényhőseik számára teremtik meg azt a benső, termékeny 
csöndet, ahol a lélek újra találkozhatik önmagával. A középkori katedrái,isok 
építőihez hasonlítanak ezek a regényírók, akik a maguk transzcendens vágyait 
építik bele az anyagba: a kövekbe és a szavakba; vágyaikat, amelyek tulajdon
képpen már túljutottak az anyagon. Lelkűk adóját róják le ezek az írók egy 
láthatatlan és megfoghatatlan Hatalom előtt, amely mindig és újra kiemelkedik 
e zűrzavaros világból. Valójában a zűrzavar nem is a világban van, mert hiszen 
a világ, a nagy minden ség egésze változatlan, Tegnap és Ma mit sem jelent a 
számára, s az ő sajátos rendje sosem válik rendellenséggé. A zűrzavar a lel kék
ből vétődik ki a világbia s a vágyak, eltévelyedések, remények és beteljesülések 
a lélek vágyai, eltévelyedései, reményei és beteljesülései. A nagy színjáték állan
dóan folyik: a kiröppenés és a visszatérés, a felfrissülés és az elfáradás. Az 
ös-forrás ki meríthet ellenül ontja magából a csodát, s a titkos szálak elszakítha-
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tatlanok. Minden innen indul ki, s ide tér vissz,a, hogy erőt merítsen. Ebhői & 
feszültségből született meg a dráma, szárnyalt fel a lira, s innen veszi; eredetét 
a regényirodalom. Ezek az ősi dallamok csendülnek fel a 20. század regény
irodaiméban mind erősebben és mélyebbről fakadóan.

Ennek az irányzatnak a megtestesítőit új-katolikus íróknak nevezik, pedig 
nem újak, csak igazán katolikusok lelkűkben, úgy is mondhatnám: az ő lelkűk 
irracionális szerkezetének a középkor eszménye felel meg egy olyan korban, 
amely ezzel merőben ellentétes életideált teremtett magának: a hódítóit, a nagy 
tettek emberét, s idegenkedik mindentől, ami tisztán eszmei jellegű. Vagy talán 
— az elmúlt ideálok felelevenítői helyett — inkább előhírnökei ezek az írók egy 
eljövendő korszak spirituális,abb embertípusának. S hogy ez valóban így van, 
arra abból is lehet következtetnünk, hogy országhatároktól függetlenül szólalnak 
meg; nyugaton és keleten, északon és délen egyaránt felcsendül a hangjuk, nem 
válaszképpen egymásnak, nem egymás visszhangjaként, hanem csupán csak 
bensőjükből feltörő vágyuk művészi megvalósításaként.

És útra kelnek a vándorok, a regényhősök, mint megálmodójuk nyugtalan 
lelkének kivetülései. Az atmoszféra feszült, tragikus, újra istennel telítődni vá
gyik, de a vándorok még nem tudják, mit akarnak, nem tudják, miért űzettek 
ki a világba. Cross Mária ban és Daniel Trasisban csak a szomjúság él a tisz
taság után, de ez a vágy csak tehertétel még életük bűnös útjain. Thérése Des- 
queyrouxA szenvedélye szörnyű bűnre ragadja, de amikor az éjszaka, éleiének 
végtelen sivataga, vége felé közeleg, már csak azért él, hogy megkeresse azt a 
papot, akinek meggyónhat. Christopher Trevenen meghasonlott élete utolsó pil
lanatában érti meg a »Varratlan köntösx-ről szóló legenda mély szimbolikáját, 
s ennek a szent köntösnek a saját életével való misztikus kapcsolatát. Ekkor érti 
meg, hogy a »Varratlan köntöst« — a hitel — kereste egész éleiében, pedig 
tulajdonképpen az ő élete volt a Varratlan köntös, de ő azt szétszaggatta. A »Le 
fleuve en feu« bűnös, érzéki légköre magasztos tisztaságúvá emelkedik, amidőn 
Gisele de Pia,illy a vallás kegyelme révén menekülést talál. De itt még tér 
marad a kétségek számára is. »Meddig?« Gisele még' csak azok közé a lelkek 
közé tartozik, »akiknek a számára minden megtérés csak hiábavaló kiáltás«. 
Kristin Lavransdatter azonban szenvedéllyel, gőggel, daccal, vezetetéssel lelt élete 
során visszavonhatatlanul eljut a kereszthez.

Még határozottabban haladnak az egyetlen cél felé azok a regények, amelyek
nek papok a hősei. Ezek közül való üonissan abbé, aki bár a szentség szédületes 
útjait járta meg, tulajdonképpen egész életében osak a Sátánnal viaskodott, 
s míg kifelé kincseket szórt, békét osztogatott, — lelke mélyén csak rendetlen
séget és zűrzavart talált, s önmaga békéjét csak bojt és korbács árán tudta ideig- 
óráig megváltani. S erre a lumbres-i szentre, akinek soha gyarló emberi vágyai 
nem voltak, a Sátán Veti rá árnyékát akkor is, amikor úgy gondol a halálra — 
ájulásszerű titkos boldogsággal ■—, mint immár egyetlen biztos nyugalmat adó 
menedékére. Mennyivel tovább jutott a megváltás útján a »Journal d un eure de 
Campagne«-nak névtelen papja, aki nehezen hagyta itt e világot, mert már e 
földön megtalálta a békét, üonissan abbé megszállottan és őrülten hajszolta azt, 
ami ennek a papnak az isteni kegyelem által valóban megadatott. Alain, a »Les 
anges noirs«. ifjú papja, bátran áll szembe Családja s faluja bűneivel. Meg
gyóntatja és feloldozza a gyilkost, s hogy az békében mehessen végső útjára, 
lélekben magára vállalja bűnének kárhozatát. Alain nem szent, mint üonissan 
abbé, de maga az élő szeretet, s szeretető és »esztelen bizalma« legyőzhetetlenné 
avatja hitét.

Waggerl osztrák hegyei között meghúzódó falvak fölött is az Ur tekintete
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őrködik, s teríti rájuk az ő békéjét. S míg Angijában Father Brown azon fára
dozik, hogy a benső derűt, a humort átmentse a vallás területére, Amerikában 
megjelenik a szentté vált misszionárius püspök alakja. Az Abruzzók földhöz
ragadt szegény népének is megvannak a maguk áldozatos papjai. Elsősorban 
nem a tiszta és bátor szellemű klasszikafilológus-paptanár, Don Benedetto, nem 
is Pietro Spina, a forradalmár, aki csak álöltözetként hordja a papi ruhát és a 
Don Paolo nevet, a hegyi falvak népe mégis már-már szentként tiszteli.. Pietro 
Spina és Don Paolo, az eszme és a lélek harca egy testben; a harc reménytelen, 
mert kínjait földöntúli Isten kezébe letenni nem tudja, de a falvak szegényeit sem 
tudja kimenteni embertelen sorsukból. Ezekkel a gondolkodókkal szemben áll 
Don Girasole, a fossai# öreg plébános, aki szorosan vett egyházi kötelességein 
kívül még megszámlálhatatlan módon áll hívei szolgálatára, s mindezt panasz 
nélkül, örömmel teszi, a testet összeroskasztó fáradtságig, mert tudja, hogy a 
tétlenség mögött ott leselkedik a prédájára váró Gonosz, — és fráter Antifona, 
aki az alázatot tanítja s az imádkozásban való tökéletes fejolvadásl, mert az 
isteni kegyelem csak így munkálhat a lélekben. A kolostorokban is lágyulnak 
szerte a lámpák és matutinumra sietnek néma szerzetesek és »amíg Anzelm 
atyák és Róbert atyák élnek és imádkoznak, Isten haragja nem roppanlja össze 
ezt a nyomorult földet, mely vadul száguld az éjszakában«.

E földi világra elkötelezett lélek megérti ezeket a bűnösöket és megérti ezeket 
a szenteket, mert érzi a földi kötelékeket, amelyek őket embervoltukhoz kap
csolják. Együtt zuhan le velük a bűnös mélységekbe, s együtt emelkedik fel a 
tiszta magasságokba. De kicsoda Veronika? Neki még múltja, élettörténete sincsen, 
csak a lelkének van története Istennel. Itt már elszakad minden földi kötelék. 
»Nem úgy van, hogy mi küzdjük magunkat Istenhez, hanem Isten küzdi magát 
hozzánk«. S a küzdelem megindul. Jelek, látomások, misztikus élmények soro
zatán át megtörténik a csoda: a lélek kitárulása, tökéletes odaadása és egyesülése 
Istennel. Tizenhatéves Veronika, amikor elbúcsúzunk tőle, s tudjuk, hogy a 
Via Luchesi-zárda lesz az otthona, de a szemlélődő lélek már csak sejti, 
anélkül, hogy értené azokat az ismeretlen gyönyörűségeket, amelyekben része lesz.

Mit mondhatnánk még ezek után az írókról? Hiszen ők lélekben benne 
élnek hőseinkben. Sigrid Und set viharos ifjúsága után már régideje visszavonul
tan él a bjerkebaek-i hegyi házikóban, miután a Nobel-díj koszorúját ráakasztoLta 
egy kis Kápolna Mária-szobrára. Mauriac kifelé a francia Akadémia tagja, de 
befelé örökérvényű transzcendens kérdések kinzottja, mert Mauriac olyan művész 
akinek a számára a mű nem végső valóság; átmenet ő a cselekvő művészből a 
szentség után vágyakozó passzív szemlélőhöz. Bizonysága ez annak, hogy a 
cselekvés különböző formáit megvalósítók számára a kontempláció útja emel
kedést jelent. Kicsit másképpen kifejezve: az alkotó művészek csoportjából egye
sek a szentek közé szeretnének emelkedni. Ezeknek a művészeknek a számára 
a lelkűk mélyén rejtőző képe az örökkévalónak olyan nagy feszítő erő, amelyet 
alkotásban levezetni már nem tudnak, úgyhogy egyedüli megnyugvást számukra 
az igér, ha lelkűk immanens értékeit átválthatják a transzcendens szférák érté
keivé, ha a sikertelen önmegváltások helyett az örökkévaló Ígéri be a kegyelmet, 
amelyet egyszer talán majd be is tölt rajtuk.

De van itt valami, amit szinte már lehetetlen elhinni: az, hogy Gertrud 
von Le Fort nem azonos Veronikával. Valóban nehéz elhinnünk, hogy ez a 
német katolikus írónő még kinn él a világban és regényt ír, nem pedig a kolostor 
falai között suttogja el földöntúli élményeit, próbálja kifejezni a kifejezlietetlent, 
leírni a legnagyobb boldogság, a misztikus unió állapotát. Itt már valóban 
ködbe vész a határ a véges és a végtelen világ közölt, s a regény misztikus 
írásművé változik. Somogyi Mária
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A MOSÓNŐ FIA
(József Attila összes versei és válogatott írásai. Sajtó alá rendezte Németh 

Andor. 568 oldal. Cserépfalvi kiadása).

Épp most tíz éve annak, hog.y a Lileratura egy szívfájdítóan szép írásban 
bemutatott egy fiatal költőt. A tanulmány ezekkel a szavakkal zárult:

— Egy magyar költő pályafutása: volt kanász, szárazdajka, fahordó. kenye
res, cukrászfiú, kispap, hajósinas, kukoricacsősz, mezei napszámos, bankhiva
talnok, könyvügynök, egyleti szolga, házitanító és rikkt^ics. Próbált meghalni: 
lugkővel, gázzal, kötéllel, bicskával, méreggel és vonatéi gázolással. Huszon
három éves.

E tíz év óta csak néhány adattal gyarapodott az életrajza: írásaiért egy 
csomószor törvény elé került, egy papírgyárnál hiába iparkodott havi kétszáz 
fixes állást kapni, folyóiratot szerkesztett, elmebeteg lett, vonat alá feküdt s 
végre sikerült a nemtudomhányadik öngyilkos-kísérlete, s most aztán végezetül 
ezzel a hatalmas kötettel belépett a magyar halhatatlanok sorába. Pedig mind
össze harminckét évet élt meg.

Ez volt József Attila, az Amerikába szakadt szappanfőző-parasztnak és a 
mosónőnek fia, sorstestvére Hruz Mária fiának s a cseiédfi Strindbergnek. 
Ez a születési hibája kisgyerek-korától rajta ül a lelkén. Első, elemisla versé
ből már ez a nagy bánat sír ki:

De szeretnék gazdag lenni.
Egyszer libasültéi enni.
Jó ruhába járni, kelni,
S öt forintért knylert venni.

Míg a cukrot szopogatnám 
Űj ruhámat mutogatnám 
Dicsekednék fűnek, fának 
Mi jó dolga van Attilának . ..

S élete utolsó hónapjaiban, amikor már a szkizofrénia polipkar ja nyújtja 
ki feléje csápjait, szegény beteg agya így fantáziái:

Ki-be ugrál a két szemem, úgy érzem.
Ha megbolondulok, ne bántsatok.
Erős karokkal fogjatok le szépen;

ha majd egész valómmal kacsintok — 
ne mutassatok öklöt, úgy se. látom.
A semmiből vissza ne rántsatok.

Gondoljátok meg: Ezen a világon
nincs senkim, semmim. S mit úgy hívtam: én,
az sincsen . . .  •

Kezdet és vég, de a refren ugyanaz, akár kilenc, akár harminc esztendős. 
Mert költő. Mert magyar költő. Csak tessék elolvasni ennek a kötetnek egyik 
szörnyű írásáL. Egy fakszimilben közöli kérvény, amelyben a bölcsészet tan
hallgató József Attila az Orsz. Magv. Diáknyomorenyhitő Akcióhoz fordul pon
tosan lül pengő és 50 fillér segélyéül, s ahol a hivatalos nyomtatványnak erre
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a kérdésére: »Milyen körülmények késztették e kölcsön kérésére?« lakonikusan 
ezt feleli:

— Furcsa kérdés. 14 fillérem van mindössze, alapvizsga előtt állok, tanulnom 
kell, ki kell fizetnem a »lakásomat«, sőt, ezenfölül élnem is kell, bár ez talán 
nem annyira kötelező erejű, mint a belőle folyó szükségletek és emberi, társa
dalmi kötelességek és kötelezettségek vállalása és tisztességes teljesítése, vagy telje
síteni akarása. Ez a felelet talán szokatlan, azonban másfél hónapig nem volt 
lakásom s kb. ugyanennyi idő óta (vagy régebben) csak szalonnán és kenyéren 
élek.

A kultuszminiszter ekkor Klebelsberg Kunó gróf volt, a »magyar kullurfölény« 
jelszavának atyja . . .

Pedig ez a nyomorgó bölcsészettanhallgató ekkor már négy éve megírta 
Isten című költeményét, a modern magyar lírának legszebb, himnikus dalát.

Csuda-e, ha aztán a valóság elől az őrületbe s az őrület elől a vonal 
kereke alá menekült szegény József Attila?! (s. g.)

PERKÄTAI LÁSZLÓ: KRÚDY GYULA
(II. kiadás. Délmagyarorsz. Hírlap- és 

Nyomdavállalat. 131 old.). Nem hinném, 
hogy van az öregedés szomorú ország- 
útjának vigasztalanabb mérföldköve, 
mint amikor az embernek látnia kell, 
hogy úrfikori kenyeres pajtásai, író
asztalszomszédjai, régi harcokban, tü- 
lekvésekhen bajvívó-segédjei apránként 
sorra megjuhászodnak és doktori disz- 
szertációk engedelmes címlapjaira ke
rülnek. Olyan minden egyes ilyen érte
kezés, mint a trappisták főhajtató kö
szöntése: memento móri. Most tehát 
K. Gy. úr került a halhatatlanság guil- 
loLine-largoncájára, s jól el tudom ma
gamban képzelni, minő gúnyos kacaj fa
kadna a Nemzeti Színház melletti sö
röző pirosabroszos söntésében »gáblizó« 
Rezeda Kázmér mindig kissé tartózko
dóan ironikus szája öbléből, ha valaki 
hírül vinné neki, hogy ezennel hivata
losan is bevonult vörös postakocsiján a 
papíroshegyen épült magyar irodalmi 
Parnasszusra. Pedig így van, éspedig 
egy igen mélyrelátóan, lélekbeérzően 
megírott értekezés formájában, amely 
•egyrészt végigkíséri Krúdyt ősein és a 
maga lompos életén keresztül egészen 
a halála hetében — számlanemfizetés 
miatt — kikapcsolt villanyáramig, más
részt pedig írásain, álmodozásain, figu
ráin, levegőjén, ritmusán keresztül egé
szen a — halhatatlanságig. Furcsa ez: 
ezek a pennaforgató-emberek itt élnek 
egy életen keresztül mellettünk, jól sejt
jük, de csak sejtjük, luk-micsodák ők, 
minő karajt kaptak útravalóul az élettől, 
de valójában csak akkor szoktuk meg
tudni összes címeiket, kitüntetéseiket,

rokonságukat, amikor a halhatatlanság 
partecetlije, a doktori disszertáció fut 
be asztalunkra. Ilyenkor tudatosítjuk 
magunkban, hogy egy darabka örökké
valóság volt az, akitől cikket kértünk, 
akinek témákat ajánlottunk, akit pró
báltunk a kétségbeesés sörszagú kvarg- 
lijából kirántani. . .  Perkálai munkájá
nak legnagyobb értéke, hogy Krudy- 
ban kimutatja a rajta annyiszor meg
tagadott társadalomkritikust, a magyar 
sors sötétenláló Swift-jét.

HALÁSZ GYULA:
ÉDES ANYANYELVŰNK
(Nyugat kiadása. 254- oldal. Ara 5.60 

P.) Hangban, tartalomban merőben új 
ez a könyv. A maga eredeti, egyéni 
módján mutat rá a nyelvünkbe befér
kőzött tömérdek félszegségre, pongyola
ságra, az idegen észjárásból eredő henye 
mondatfüzés terjengősségére. Halász 
Gyula az újságokból, könyvekből és élő
beszédből merített, elevenbe vágó pél
dák százaival győzi meg a legmaka
csabb kételkedőt. Találó idézeteinek 
özöne gondolkodóba ejti azokat is, akik 
az ösztönszerűség »ártatlanságával« be
szélnek és írnak magyarul. Fölkelti és 
ébren tartja figyelmünket a nyelvi fi
nomságok, árnyalatok iránt. Fegyvere 
a humor'és a nyelvérzék. Megvan az a 
ritka adománya, hogy fölényesség és 
bántó él nélkül, mulattatva oktat. Tü
relmes és megértő. Tévedhetetlen nyelv
érzéke egyként megvédi az igazi gerina- 
nizmusok ólálkodó veszedelme s a min
denben idegenszerűséget szimatolók vak
buzgó túlzásai ellen.
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GOGA OCTAVI AN
Néhány évvel ezelőtt az erdős és sziklaszirtekkel tarkázott Királyhágón ke

resztül vitt a vonat, három székely diákkal beszélgettem. Csúcsára értünk, el
haladtunk a tornyos, hegyoldalon büszkélkedő kastély előtt s így Gogá Octavian 
román költőre terelődött a beszélgetés. Az egyik székely diák azonnal véleményt 
adott Gogáról: mint költőt nagyrabecsüljük, bár politikai ténykedéseivel nem értünk 
egyet. Nemsokkal később Sztánán ugyanezt a véleményt kaptam ugyanettől a 
székely fiútól — Kós Károlyra vonatkozólag.

A szebenmegyei Resinártól hosszú és változatos utat futott be Goga Octavian, 
a román parasztok utóda. Működését két részre oszthatjuk: politikai és irodalmi 
működésre; mindkettőben olyan sikerei voltak, amilyeneket csak kevesen érnek 
el. A két terület között csak annyiban van különbség, hogy amíg politikai mű
ködéséről megoszlanak a vélemények, addig költői élete tjszta és forrongó, mint 
az erdélyi hegyek fenyőodujából kiszűrődő forrásvíz.

Ami leginkább emlékezetessé teszi a magyarság előtt: Adyhoz való barátsága. 
Érdekes, milyen meleg és bizalmas barátság fejlődhetett ki a vérbeli és véres 
magyar és az irredenta-rom'án költő között. Vájjon nem Goga volt-e az a román 
költő, akinek Ady dadogva mondta a világháborús idők viharában: Erdélyt ne 
bántsátok. Itt mutatkozott meg, ebben a látnoki és kétségbeesett szavakban, hogy 
Ady erdélyi volt, lelke ebben a földben gyökerezett.

Goga ezt a barátságot soha nem feledte el, mindig sokra tartotta és becsülte. 
Amikor a román hadsereg Csúcsa előtt állt, ő volt az, aki figyelmeztette a főtisz
teket: Ady kastélyát megkímélni. Voltak ideát egyesek, akik azzal vádolták, hogy 
Goga egyszerűen elrabolta az irodalomtörténelmi érdekességű kastélyt. Ez téve
dés, ugyanis Goga, hogy megmentse a kastélyt, jó áron megvette Ady özvegyétől. 
Igaz, hogy Goga azután sokat renovált a kastélyon, azonban ez nem Ady emlékét 
akarta onnan letörölni, hanem elérni, hogy a kastély megmaradjon, ne pusz
tuljon el.

Ezután aztán már inkább politikai szerepe volt ennek kastélynak. Goga, a 
bosszú látnoki idézője«, mindjobban politikai irányba menetelt, gyakran sereg
lettek itt össze Erdély politikusai, még a magyarok is. Itt készült Goga 1923-ban 
békét kötni a magyarság és románság között, amely azonban, sajnos, az akkori 
magyar pártvezetőség visszahúzódása miatt nem sikerült.

Goga egyike volt a legnagyobb román költőknek. Ugyanakkor egyben erdélyi is. 
volt, mint tán egyetlen magyar költő sem. Senki jobban nem érezte át Erdély 
bánatát, mint éppen ő.

Egy vágyunk van s be nem telik,
A szenvedés foganta,
Keservei közt sokasult,
Apák és ősök hantja.
Időtlen évek óta már, 
míg szörnyű kínja éget,
Könnyünk esője öntözi 
A vágyott, holt vidéket.

Igen, irredenta vers ez, román irredenta. De vájjon nem a legigazibb és leg
őszintébb szó-e és nem egyben a mi bánatunkat is reszignálja? Talán csak Ady 
volt, aki ennyire mélyen látta a magyarság és a románság közös bánatát.

Vádolják Gogát. magyarellenes volt. Amikor utoljára találkoztam vele — még 
távol állt a miniszterelnöki széktől —, ezt vallotta nekem: a magyarság és román
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ság össze van kapcsolva, ez a két nemes nép megérdemli, hogy boldog legyen 
xigyanazon a földön. A politikus üres óráiban, amikor nem voltak politikai láto
gatói, fordított. Adyt, Petőfit és Madáchot fordította, még pedig a legbravurosab- 
Lan. Madách Ember tragédiáját elő is adatta a román Nemzeti Színházban és a 
legteljesebb sikert aratta vele. Aki olyan zengzetesen beszélte nyelvünket s aki a 
mi nagyjainkat ismertette meg népével, az nem gyűlölhette a magyarságot.

Politikát nem akarok ebbe a cikkbe sodorni, mégis azt mondhatom: Csúcsá
nak nemcsak irodalmi, hanem politikai múltja, talán jövője is van a két nemzet 
kibékülésében, amely egyszer talán bekövetkezik. Csúcsának irodalmi múltja az, 
hogy két költő: Ady és Goga, egy magyar és egy román látóember élt a tornyai 
alatt. De a jövője talán politikai lesz. Holló Ernő

DIÓSSZILAGYI SÁMUEL: EMLÉKEZÉS
MÓRA FERENCRE

(Felolvasás a Gyöngyösi lstván-Táir sa
ságban. Makó. Í4 oldal. Kny. a Vár
megye c. folyóiratból). A szerző Móra 
Ferencnek legbensőbb baráti köréhez 
tartozott; vendégszerető házánál szület
tek meg Móra legszebb írásai, többek 
között a »Georgikon« is, amely Diós- 
.szilágyiék kertjének az eszmék végtelen
jébe kivetített álomképét teremtette meg. 
Diósszilágyi a leghitelesebb tanúja Móra 
lelki és testi kríziseinek, mert mint ba
rát és mint orvos egyként ottállott és 
gondozta azt a kedves nagy-gyereket, 
aki Móra elvégre is mindhaláláig volt és 
maradt. Felolvasása sok finom meg
figyelést örökít meg, sok kedves jelene
tet rögzít le az író életéből, olyanokat, 
amiknek csak ő maga, a felolvasó volt a 
tanúja. A Literatura szerkesztője meg
hatva olvassa ezeket a sorokat: »Móra 
talán azért is húzódott a politikától, 
mert egyidőben sokat szenvedett miatta. 
Legalább lelkileg. Mért arra, hogy testi
leg is szenvedjen, hála Istennek, nem 
került sor. Pedig vagyunk még néhá- 
nyan, akik nem felejtettük el, hog}' a 
politika miatt nem egyszer élete is ve
szélyben forgott. Még vagyunk, akik tu
dunk azokról a* kövekről, melyeket arra 
szemeltek ki, hogy velők Mórát a Tisza 
fenekére horgonyozzák le. Ebben az 
időben annyira zavarosnak látta a hely
zetet, hogy csak Supka erős keze tudta 
visszatartani tőle, hogy a Tisza mindent 
feledtető hullámaiba ne lépjen a körtöl
tésről«. Istenem, de jó, hogy ezekről a 
dolgokról ma már múlt időben lehet 
beszélnünk! Bár hát ki tudja? »Soha 
semmit se lehessen biztosan tudni«, — 
mondogatta éppen Móra néha, borongó 
óráiban . . .

GOMBOS LILI: A REVUE DES DEUX 
MONDES ÉS MAGYARORSZÁG
(Adalékok a magyarság franciaor

szági megítéléséhez. A pécsi egyetem 
Francia Intézetének ÍS. sz. dolgozata. 
Í01 oldal). 1829 vagyis százkilenc év 
óta a Revue des Dex Mondes folyóirat 
a francia közvéleménynek legfontosabb 
alakító s egyben beszámoló szerve. 
Munkatársai között az utolsó száz év 
francia irodalmának legnagyobb nevei 
— Musset, George Sand, Montalemberl, 
Lammennais, Chateaubriand, Lamartine, 
Taine, Renan, Anatole France, Mau
passant, Loli, Richepin, Régnier„ Rivoire, 
Barrés, Mauriac, Maurois — szerepelnek 
s irányzata, kisebb-nagyobb kilengések
kel, de mindenkor a liberális, mérsékelt 
balközépen áll. Ez évszázad alatt mintegy 
200 cikket hozott Magyarországról, a há
ború előtt velünk nagyjából szimpatizá
lókat, de igen jellemzően túlnyomó 
számban politikai vonalkozásüakat, 
míg az irodalmi és kulturális éle
tünk'— annak ellenére, hogy a folyóirat 
általános vonala főként ilyen irányban 
vezet — csak kevéssé érdekli. Magyar 
munkatársa is csak egy volt e száz év 
alatt: Bertha Sándor, a neves zenekri
tikus. Gombos Lili gondos figyelemmel 
dolgozta át a  folyóirat vaskos köteteit 
témája szempontjából s a R. D. M.-ban 
ránk vonatkozóan megjelent cikkeket így 
csoportosítja: 1. magyar történelem, 2. 
nemzetiségi kérdés, 3. magyar államfér
fiak és történelmi alakok (a R. D. M. 
Széchenyivel és Deákkal szimpatizál, 
Kossuthot demagógnak és hazája meg- 
rontójának tartja!), 4. a magyar műve
lődés, 5. utazók benyomásai Magyaror
szágról. A pécsi egyetem francia inté
zete hálát érdemel, amiért az ilyen ap
rólékos, de rendkívül fontos felderítő 
munkát elvégzi.
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A magyar függetlenségi törekvések 
francia harcosa

Charles Molnár: Charles-Louis Chassin, historlen írancajs de la Ilongrie

Charles Louis Chassin, a kitűnő francia történész és publicista, a múlt század 
derekán »felfedezte« Magyarországot a franciák számára és Molnár Károly dr. 
felfedezte Chassin-t a mai magyar szellemi élet számára. Mert — valljuk be — 
igen kevesen ismerik nálunk Chassin nevét és Magyarország érdekében való mun
kásságát. Most, Molnár Károly dr. rendkívül alapos, nagyszerű tanulmányából is
merkedünk meg ezzel a regényes életű, lelkes ideálistával, aki a Nyugat figyelmét 
hazánkra irányította.

A debreceni egyetem francia intézetének sorozatában megjelent könyv első 
fejezete Michelet-vel foglalkozik, akinek Chassin a tanítványa volt.

A FORRADALOM HISTORIKUSA
Michelet-t mint a francia forradalom nagy historikusát ismerik. De Gabriel 

Monod megjegyzi, hogy Michelet nem az 1789—1799 közötti eseményekben látta 
a forradalom legfontosabb lényegét, hanem a szabad gondolat fejlődésében, a 
demokrácia kialakulásában és ezt a szellemi haladást követte nyomon mindenek- 
felett. '

A demokráciáért és a liberalizmusért harcoltak az 1840— 1850-es kor fiatal 
apostolai, akik természetszerű szimpátiával viseltettek Magyarország függetlenségi 
törekvései iránt, amelyekre vezérük: Michelet hívta fel a figyelmüket. Az akkori 
francia liberális fiatalságnak főfészke a párisi College de France volt, ahol Michelet 
volt a történelem professzora.

Michelet-t a magyarországi eseményekről többen is tájékoztatták rendszeresen. 
A legfontosabb adatokat De Gerandoné Teleki Emma grófnőtől, Teleki Blankától 
és Löwey Klárától kapta a francia historikus, aki ezeket az adatokat felgyűj- 
tötte később megírandó könyve számára. A könyv megírását azonban megaka
dályozta az 1851-i államcsíny, amely véget vetett Michelet munkálkodásának. 
Ekkor a Magyarországra vonatkozó anyagot feldolgozás végett átadta alig húsz 
esztendős tanítványának, Chassin-nek, aki lelkesen vállalta a feladatot, hisz a 
professzor érdeklődése nyomán az egész kollégium nagy figyelemmel kisérte 
volt Magyarország sorsát.

Charles-Louis Chassin figuráját eddig csak Kont Ignác szűkszavú írásából 
ismertük. Kont ismertetése alapján alig láthattunk benne mást, mint Magyar- 
ország barátai«-nak egyikét, pedig személyisége rendkívül érdekes és Magyar- 
ország szempontjából igen nagyjelentőségű a munkássága, mert tulajdonképpen 
ő volt az. aki a múlt század második felében Magyarországot Franciaországban 
népszerűsítette.

Külön fejezetben foglalkozik a kitűnő Molnár Károly dr. Chassin megrázó 
és megható életsorsával.

REGÉNYES ÉLET

Apja, aki Nantes egyik legnagyobb áruházának tulajdonosa volt, szerelemből 
vette feleségül a bigottan vallásos leányt, akit viszont számításból adtak hozzá 
a gazdag emberhez. Egy voltaire-iánus és egy buzgó katolikus lélek egyesülése 
nem lehetett harmonikus. Nem is volt az. A gyermek gyakran lett tanúja heves 
jeleneteknek és ezek mély nyomot hagytak benne. Kiábrándították, elkeserítették. 
Tizenhat éves, amikor apja hirtelen tönkremegy és röviddel ezután ineghaL 
Ez a tragikus kettős esemény természetesen eltéríti pályája útját is. A párisi
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Bourbon-Collegium helyett Rennes-ben fejezi be tanulmányait, nagy sietve. A 
februáriusi forradalom felébreszti benne az elfojtott érzéseket és szívvel-lélekkel 
beleveti magát a demokratikus eszmékért való harcba, ami még jobban kiélezi 
az ellentéteket közte és anyja között. Hogy elkerülje a gyermekkorából emlékezetes 
jeleneteket, elhagyja szülői házát. 1848-ban kerül Párisba, a College de France-ba, 
Michelet mellé.

A 17 éves fiatalember a »Sturm und Drang« korszakát éli most. Maga sem 
tudja, mit akar; lázasan érdeklődik minden iránt, meg akarja hódítani az egész 
világot, megpróbálkozik minden területen: történelmi kutatásokat folytat a könyv
tárakban, verseket ír, prózával kacérkodik, az újságíróság is vonzza, a színház 
varázsa alól sem tud kitérni, a politikát és a szociális eszméket is forró érdeklő
déssel kiséri. És közben alig van betevő falatja...

Apránként néhány cikke jelenik meg az újságokban, kisebb iskolákban törté
nelmi órákat ad és már-már úgylátszik, hogy a legsötétebb nyomorból kikerült, 
amikor beüt az lS51-es államcsíny. Erkölcsileg és anyagilag egyformán letörik 
őt ezek az események. Ebben a hangulatban kibékül anyjával és nála tölt néhány 
hetet. Ezalatt írja meg »A/nes soeurs« című első hosszabb lélegzetű írását, amelyet 
a Revue de Paris fogad el közlésre, sőt, a szerkesztő megbízza újabb munkával 
és ezer frank előleget is kap a tervezett »Jean de Hunyadi«, című műre.

Ekkora vagyon — ezer frank! — birtokában, úgy érzi: most már nyugodtan 
családot alapíthat és sürgősen megnősül.

CHASSIN ÉS A MAGYAROK
A Revue de Paris-tói hamarosan elüldözik, mert nem hajlandó opportuniz

musra, hanem gerincesen kitart eszméi mellett. Hol ennél, hol annál a, lapnál 
dolgozik egy ideig, büszkén arra, hogy sohasem piszkítja be tollát, inkább odébb
áll, ha üldözni kezdik elvei miatt.

A College de France-beli évek alatt egész .lélekkel Michelet és Quinet mellé 
szegődik. Hálatelt szívvel emlékezik meg mindig professzorairól, akiknek — mint 
hangsúlyozza — egész szellemi kiformálódását köszönheti, akikkel kapcsolatot 
tart fenn akkor is, amikor már elkerült mellőlük és minden problémáját meg
vitatja velük. Lassanként ismert publicista lesz, nevét a második császárság; 
ellenzékének kiválóságai között emlegetik.

1855 és 1861 között egész sor cikket, tanulmányt és könyvet ír a magyarok 
igazsága mellett. (Fő műve ezek közt: La Hongrie, son Génié et sa Mission).

A magyar emigránsok nagy készséggel szolgáltattak neki anyagot, de amikor 
— kétségbeesett helyzetében — egyszer anyagi segítséget kér: Teleki Sándor el
utasítja a kérését. De ez a barátságtalan gesztus sem tántorítja el Chassint a 
magyaroktól. Mint minden vonalon: itt is kitart az eszme mellett és harcol érte 
rendületlenül. 1862 után, amikor a magyar helyzet megjavult, úgy érezte: 
missziója befejeződött és most már kizárólag a francia történelem felé fordult. 
Emellett a politikát sem hanyagolta el: megalapította a La Démocraiie című 
lapot, 1867-ben Franciaország képviseletében vett részt a genfi béke- és szabadság
liga kongresszusán. Politikai eszméi megvalósultak az 1870-es köztársaság ki
kiáltásával. Ennek harcaiban még rész tvett', de aztán mindinkább visszavonult 
a politikától és csak történelmi stúdiumokkal foglalkozott, őszintesége, szóki
mondása törte ketté karrierjét: kitálalt mindent, amit a harmadik Köztársaság 
érte tett. a Journal Official hasábjain.

Letörésében persze szívesen fogadta a magyar kormány ajánlatát, amely — 
hog\ diszkrét formában meghálálja Chassin-nek a magyarságnak tett szolgálatait — 
szép összeget ajánlott fel neki, Magyarországra vonatkozó kézirataiért és levele
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zéséért. (Ezt az anyagot a. Magyar Tudományos Akadémia könyvtára őrzi 
ma is).

Élete utolsó éveit teljes elvonultságban töltötte beauchamp-i házacskájában. 
Itt is halt meg 1901-ben.

GHASSIN, A PETÖFÍ-RAJONGÓ
Részletesen taglalja Molnár Károly dr. Chassinnek Magyarországra vonatkozó 

összes munkáit: a Hunyadi Jánosról írt könyvet, a magyar szabadságharc poli
tikai történetét, a Teleki Lászlóról, személyes barátjáról írt biográfiát, a magyar 
géniuszról és annak missziójáról szóló művet, újságcikkeit. Közli az azokról 
megjelent kritikákat, amelyek dokumentálják, minő hatással voltak a francia köz
véleményre. Ismerteti â magyar emigránsokkal .való levelezését, közread sok 
eddig ismeretlen levelet, főleg Kossuthtal,. Henszlmannal, Klapkával, Irányi Dá
niellel, Teleki 'László gróffal és Batthyány grófnéval való levelezését, amely 
élénk fényű vet arra, mit jelentett Chassin munkássága, a magyar ügy melletti 
harcos kiállása a forradalom utáni idők üldözöttjeinek.

Külön fejezet foglalkozik Chassin Petőfi-kultúszával. Itt említi meg, hogy a 
historikus Chassin mennyire érdeklődött a magyar irodalom iránt. Adaptálta 
Jókainak, Jósikának — akivel levelezésben is állt — és Petőfinek több művét. 
Petőfiről külön könyvet írt, amelyben elragadtatással beszél a költőről és hang
súlyozza, hogy Petőfinél nem lehet különválasztani a liriku&t a politikustól. Amikor 
Szemere Bertalan megtudta, hogy Chassin könyvet akar írni Petőfi életéről és 
munkásságáról, meglehetősen goromba levélben figyelmezteti, hogy mint ahogyan 
»nem lehet a más szájával enni« úgy nem lehet egy nemzetről és annak nemzeti 
költőjéről véleményt formálni annak, aki soha nem járt abban az országban 
és nem ismeri a nép nyelvét. De Chassint megintcsak nem lehetett eltántorítani 
szándékától: 1860-ban kiadta 352 oldalas Petőfi-könyvét, amelyben a költő re
gényes életét, a szabadságharc történetét irta meg és mintegy száz Petőfi-vers 
prózai, de ritmikus fordítását közölte.

Chassinről, mint Franciaország historikusáról is ír egy fejezetet Molnár Ká
roly dr. és végezetül közli Chassin egy kiadatlan írását a magyar alkotmányról.

A hézagpótló, kitűnő tanulmány egy rendkívül érdekes egyéniséget revelál 
és a magyar történelem egyik legfontosabb korszakához ad új adatokat. (r. in.)

BS1ÍKÁS GÉZA: NOEL BANGOR
(Knij. a Budapesti Szemléből, lő oldal). 

»Noéi Bangor« írói álneve egy francia 
írónőnek, akinek élete és irodalmi mű
ködése erőteljes tanúbizonyság a miliő- 
elmélet benső igazsága mellett. Az írónő 
ugyanis eredetileg — magyar lány volt. 
Nemeskéri Kiss Miklós negyvennyolcas 
honvédezredesnek és emigránsnak a leá
nya, aki gyerekéveit a magyar republi
kánus eszme héroszai között töltötte. 
Atyja gazdag és előkelő francia nőt vett 
feleségül s ebből a házasságból szüle
tett Nemeskéri Kiss Margit, aki később 
Louis Couderque-Lamrecht francia lo
vastiszt felesége lett s aztán időskorára, 
mint írónő, Noéi Bangor néven szere
pelt. A republikánus forradalmár leá
nya, anyja és férje társadalmi körének 
behatása alatt rojalislává lett, részt vett

a »király rikkancsai« szervezetének, az 
Action Frangaise-nek megalapításában, 
megírta egyik első vezérüknek életrajzát, 
majd egy szentéletü, arisztokrata karme
lita-apácának az életét is: szóval teljesen 
belesimult a Faubourg-Saint-Germain 
lelkivilágába, — az a nő, akinek gye
rekkorában mentorai Teleki Emma és 
Blanka, a vad republikánusok voltak. 
Elébb jelzett művein kívül aztán vannak 
írásai, amelyekben a régi magyar úri 
osztály letöréséi vagy a negyvennyolcas 
betyárvilágol rajzolta meg. Mint ahogy 
magyar-szimpátiáit mindmáig megőrizte 
s gyakran kifejezésre is juttatja. A ma
gyarok közül sok neves ember tartozott 
a társaságába, de csak kél barátja volt 
közöttük: Justh Zsigmond és Tisza Ist
ván. Birkás Géza tanulmánya eleven ké
jjel fest a ma már aggkorú dámáról.
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E g y  a n t o l ó g i a  m a r g ó j á r a
Kezdjem talán azzal, hogy olyan ez a könyv, mint egy zenemű, amely 

tételeinek hódító crescendójával viszi hallgatóját a nagyszerű kóda felé? Mondjam 
talán, hogy olyan, mint egy szakavatott-kézrendezle képtár, amely okos és 
pontos elrendezésben ad hírt nézőjének egy nép arcáról és tájairól? Miért 
kezdeném így és miért mondanám? Miért nyúlnék ilyen színes és hálás, de 
felesleges hasonlatokhoz, amikor egyszerűen és őszintén annyit is mondhatok, 
hogy pontosan olyan mint egy jószívvel, szeretettel, nagy tudással összeállított, 
egészében nagyon sikerültnek mondható antológia.1 Ha az irodalmunk iránt 
érdeklődő idegen olvasó elvégezte az első oldalak kissé hosszúra nyúlt bevezető 
penzumát, elolvasta a könyv mottójaként szereplő Mussolini-idézetet, a Berzeviczy 
Albert emlékének szóló ajánlást, Arturo Farinellinek a szerzőhöz intézett levelét, 
Hankiss János előszavát, majd végül a szerző bevezető sorait, ha mindezt türel
mesen elolvasta és lapozott egyet, ha kigyönyörködte magát a várbeli SzenL 
István-szobrot ábrázoló sikerült fényképben és ujfent továbblapozva a »Canto 
al Re San Ladislao« címet viselő szemelvényes fordításon elindulva végigolvasta 
a könyvet, nyugodt és — állíthatjuk, álljuk — emelkedett lélekkel vallhalja, 
hogy megismert egyet s mást a magyar irodalomból, amit megismerni érdemes 
és amit európai kultúrembernek ismerni kötelessége.

Szivem szerint most komoly filológiai és irodalomtörténeti apparátussal állnék 
neki a könyvnek, sorban haladva minden egyes oldalán, bírálva a válogatást 
és a fordításokat. De tehetetlenül nézem felgyülemlett jegyzeteimet. Egy kisebb 
füzetben talán elmondhatnám mondanivalóimat. De így, egy rövid lélekzetnvi 
beszámolóban nem tehetek mást, mint hogy találomra belemarkolok céduláimba, 
feljegyzéseimbe és kiemelem a könyv legkimagaslóbb erényeit és legszembetűnőbb 
hibáit.

Márffy Oszkár antológiája a Szent László királyról szóló énektől napjainkig 
mutatja be a magyar irodalmat. (Valamennyi műfajban.) Előszavában hang
súlyozza, hogy a 20. század írói közül a hatalmas és alig rendezhető anyagra 
való tekintettel és a rendelkezésre álló hely szigorúan korlátozott voltánál 
fogva csak a már halott írókat és költőket vette fel gyűjteményébe. Ez a szem
pont mindeneseire méltánylandó, de ugyanakkor kényelmes is egy kissé. A XIV. 
oldal lábjegyzete pedig — amelyben elnézést kér az olvasótól, hogy Surányi 
Miklós, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula és Tormay Cecil nem szerepelnek a 
könyvben, de ők már a mű lezárása után, nyomása közben haltak meg, — 
kissé tragikomikusán hat és erősen vitathatóvá is teszi ezt a szempontot.

Ötvenöt magyar író, költő, drámaíró és esszéista szerepel ebbep a gyűjte
ményben, amelynek megszerkesztésében lelkes munkatársak, többé-kevésbé kitűnő 
fordítók támogatták Márffy Oszkárt. A könyv a magyar irodalom legszebb 
termékeinek olasz fordítását tartalmazza, olyan darabokét tehát, amelyeket na
gyon szeretünk és amelyekre nagyon féltékenyek vagyunk. így természetes is, hogy 
a fordításokat vizsgálva-olvasva a formahűséget lestük elsősorban mohó kíván
csisággal. Sajnos, igen sokszor még az olvasás előtt, már a sorok hosszúságából 
és elhelyezéséből láttuk, micsoda csaknem leküzdhetetlen nehézségekkel kelleti 
a fordítóknak megharcolniok. De igen sokszor kellemes meglepetésekkel is szol
gáltak ezek a megváltozott képet nyújtó versek. Uj és az eredetihez nem hű for
májukban is megőrizték — sőt, néhol erősen hangsúlyozták is — annak szép
ségeit. Egy részük neves olasz költők és írók eredetiből készült munkája, más

1 Oscar Márffy: Palpiti del cuore magiaro nella sua letteratura. (Antológia 
XV-f-331. pag., 16 iJlustrazioni).
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részük Márffy Oszkár nyersfordítása alapján készült és sok sikerült oldalon 
találkoznunk lelkes magyar-szakos olasz egyetemi hallgatók nevével.

A régi magyar irodalom termékeinek fordítói igen helyesen lemondtak az 
archaizálásról és ezzel élvezhetővé tették az eredetiben már alig élvezhető írásokat' 
(pl. Zrínyit). Sajnos, e ponton hibákkal is találkozunk. A Balassi-strófát csak 
megmagyarázzák (és elég felületesen magyarázzák), de az örökszép vitézi- és 
virágénekek minden szépsége elvész a derék és igyekvő, de nem formahű 
fordításban.

De vanilak bámulatosan sikerült, megható darabok is a könyvben. A kuruc
nóták közölt ott szerepel természetesen az »Ócskái Lászlórul való ének« is. 
»Kár, kár, kár volt Ócskái Lászlónak Ilyen nag}̂  vitéznek lenni árulónak«. Szebben 
ezt már nem is lehet fordítani (Edoarda Gardini és Angelo Cordani közös műve) r

Oh grave, grave, grave é il disonore
Del prode Ócskái mutató in traditore.

A válogatáshoz alig lehet bíráló szavunk. Majdnem mindenütt a legjellemzőbb 
írásokat kapjuk s ha íróik több műfajt műveltek sikeresen, minden műfajukból 
kapunk mulatót. A válogatásnál természetesen különös figj-elemmel volt a szer
kesztő az olasz vonatkozásokra. Ahol csak lehetett olasz tárgyú, Olaszországban 
vagy Olaszországról írott műveikkel is szerepelteti a költőket és írókat.

Azoknál a daraboknál, amelyek nyersfordítás alapján készültek, mindig ott 
áll a »riduzione in versi d i . . .« megjegyzés. Sajnos, nem egyre közülök inkább áll e 
kifejezés szolgai fordítása, (hogy t. i. »versbe-redukálták«) mint az átköltés — 
kifejezés. De találkozunk azért nagyszerű teljesítményekkel is. Antonio Fonda 
megrendítően, tolmácsolja a Szózatot, a szintén nyersfordítás alapján dolgozó 
Aldo Palatini pedig ugyancsak Vörösmarty olasz megszólaltatásával válik ki. 
A szegény asszony könyve« jól ismert két sorát: »S fele ide, fele oda, Könyvét 

kétfelé osztotta« derűsen, bűbájosán, sőt vörösmarlysan így építette át olasz 
sorokba: ■

E cosi Vebbe diviso,
Fra una lacrima e un sorriso.\ .

Az ilyen finom részleteknek se szeri se száma a könyvben. Ugyanez az Aldo- 
Palatini a Kőműves Kelemenné — egyébként gyenge — fordításában is meg
örvendeztet hasonló bravúrral:

Tutto piangenle il figlio allor la via prendeva,
Parti tutto piangente verso il forte di Déva.

Az új magyar költészetet Ady Endre képviseli a kötetben. A versek válogatása 
elég sikerületlen, fordításuk — az Uj vizeken járok kivételével (Mario Brelich 
Dali’Ásta) — meglehetősen gyenge. A Nyárdélutáni hold Rómában fordítása 
Paolo Buzzi hires futurista költő munkája. Sajnos, alig-alig adys és csak keveset 
sikerült átmentenie az eredetinek himnikus szépségeiből.

Nagyon töredékesen és szakadozottan, nagyon sokat elhallgatva, ennyit a 
versekről. A magyar prózát Mikes Kelemen, Kemény Zsigmond, Kossuth, Eötvös 
József, Jókai, Mikszáth, Gárdonyi, Ambrus Zoltán (novella és kritika), Krúdy 
Gyula, Prohászka Ottokár, Kaffka Margit, Móra Ferenc és Berzeviczy Albert 
írásain keresztül mutatja be a könyv. Erről a részről szólva, Filippo Faber és 
különösen Wanda Ascarelli nevét kell feljegyeznünk. Wanda Ascarelli Eötvöst, 
Jókait, Kaffka Margitot és Mórát szólaltatta meg olaszul és mindezeket, a korban 
és hangban egymástól oly távoleső írókat egyforma készséggel és kongenialitássaj,.

Nem zenemű, nem képtár, csak dicséretes készséggel összeállított, komoly, 
szép, hasznos, hatásos, majdnem hibátlan antológia. Címe nagyon kifejező Valóban 
a magyar szív dobbanata szól a könyvből. ifj. Vajda Jánosa
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EZEKRŐL
A KÖ Ny-* fig ?  .VEKRŐL
B E S Z E lÄ m -N E K ...

M A G Y A R  S Z É P P R Ó Z A

DÁNIEL ANNA: ISTVÁN KIRÁLY
ÚTJA
(Történelmi regény a serdült ifjúság 

számára. Dante. Képekkel. 113 oldal). 
Az első szent király életéi a legendák kö
déből a történelmi valóság verőfényébe 
átvinni sem tartozoll már a könnyű 
feladatok közé. Még súlyosabb a feladat 
azonban, ha ezt a nagynehezen reálisan 
körvonalazott alakot újra vissza akarja 
valaki a mesék aranyvilágába vinni: az 
ifjúság — az autó és a repülőgép korá
nak ifjúsága — számára elfogadhatóan 
mesélni egy mítosszá finomodott nem
zeti hagyományról... Dániel Anna, aki 
már egy Erzsébet királynéról írott köny
vével is bebizonyította, hogy kitünően 
ért ahhoz a művészethez, hogy az ifjú
ság mesevárása számára költse át az 
életvalóságnak nem mindenkor mese- 
ízű adottságait, most is igen jól találta 
el a középú tát a pragmatikus lény el
mondás s az idealizáló felhangollság 
között. Könyve a Szent ístván-év ifjú
sági irodalmának jelentős tényezője.

JÓKAI MÓR: FEKETE GYÉMÁNTOK
(Regény két kötetben. Révai-kiadás. 

202 -[-196 oldal). A Révai-Testvérek 
kiadócégnek magjrar irodalomtörténeti 
múlhatatlan érdeme a Jókai-kultusznak 
megteremtése és ébrentartása. Érdemes 
Révai Mór János memoárjaiban azt a 
munkásságot nyomon követni, amellyel 
a nagy magyar mesemondónak szolgá
latába szegődtek s számára olyan anyagi 
lehetőségeket teremtettek, aminőket ad
dig magyar író még nem ismert. Ennek 
a kultusznak jogfolytonos jegyében áll 
ez a könyvnapi-Jókai', a Fekete gyé
mántok" új kiadása, Jókainak az a re

génye, amelyben először nézett mélyeb
ben szemébe a 19. század nagy bál
ványának, az ipari kapitalizmusnak s 
páratlan előresejléssel felérezte ennek a 
szociális fejlődési foknak minden gyönge 
oldalát.

NAGYIVÁNYI ZOLTÁN: ISTENEK
VÖLGYE
(Révai-kiadás. 303 oldal) Nagyiványi 

minden írása — az Idegenlégiótól a Sár
ga kaszinóig — izgalmasan érdekes úgy 
témájánál, mint.írásmódjánál fogva és 
sohasem jár a sablon közelében. Alakjai 
éppoly különlegesek, mint amilyen exoli- 
kus a környezet, amelyben élnek. Ez
úttal Afganisztánban játszódik regé
nyének cselekménye, amely egy német 
orvos, egy német orvosnő, egy félvér 
mérnök, egy bolíviai táncosnő és egy 
kínai lány figurája körül bonyolódik. 
Problémák tömege halmozódik az izgal
mas mese keretében. Emberek egymás
hoz való furcsa viszonyai tárulnak elénk 
és tragikus sorsokba látunk bele. A két 
német honfitárs tökéletesen összeillenék 
értelmi és érzelmi síkon, de — a lány 
zsidó és ez ledönthetelLen válaszfal köz
tük. Az orvos és a táncosnő házassága 
alvó vulkán fölött való tánc, amelyet 
hamarosan elborít a tüzes láva. A mér
nök tragédiája a félvérsége, ami olyan 
gátlásokat ébreszt benne, hogy az ön- 
gyilkosságba menekül. A regény szerep
lőinek lelki atmoszférája éppoly túl
fűtött, káprázatosán színes, mint az exo- 
tikus tájé, amelyben élnek.

SZÁNTÓ GYÖRGY: MELÉTE
(Révai-kiadás. 2 kötet, 568 és MS 

oldal.) Veszedelmes kísérletre vállalko
zott a zseniális erdélyi szerző és hibát
lan művészettel oldotta meg’nehéz íel-
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adatát: tökéletes szintézisben kapcsolta 
össze a múltat é'.s a jelent, a mítoszt és 
a valóságot. Nagyszerű biztonsággal 
tartja kezében a szövevényes mese vo
nalvezetését, csillogó színeket borit elénk 
és boszorkányos ügyességgel érzékelteti 
egyidejűleg az egymástól messze távol 
eső történéseket. A. máltai lovagrend 
tagjai ülnek együtt Málta szigetén va
csoránál és éjszaka kimennek az archeo
lógiái ásatások színhelyére. Itt találkoz
nak a filmprodukció kosztümös színé
szeivel, akik Szántó György darabját 
próbálják. A darab tárgya: Málta törté
nete a napóleoni időkben, amikor a szi
get francia urai meg akarták állítani a 
történelmet. A két társaságnak bemutat
ják az ásatás során előkerült tizezeréves 
Vénusz-szobrot, amelyet reflektor világít 
meg. Most hirtelen különös misztifiká
ció történik: a szobor megmozdul... A 
sötétség leple alatt ugyanis Mela Dixon, 
a gyönyörű filmprimadonna — aki Me- 
léte szerepét játsza a darabban — lé
pett a szobor helyére. A jelenlevők va
lamennyien a csodálatos nő igézete alá 
kerülnek, eluralkodik rajtuk a mitosz, 
Melétének, Poseidon leányának alakján 
keresztül. A regény befejezése, — a 
kémkedési história és Méla házassága, 
a reménytelen szerelmes öngyilkossága 
— már szinte nem is fontos. A lényeg, 
amit a regény kifejezni akart és mara
déktalanul ki is fejezett, az, hogy a 
mítoszra vágyik a ma embere is, mint 
ahogyan csodára várt minden korok em
bere mindenkor.

TAMÁS ISTVÁN: ÁLMÁBAN IS 
HAZUDIK
(Nova-kiadás. 288 old. Ára 2.90 P.). Egy 

fiatal lány ötnapos víkendjének a törté
nete. Ez az öt nap azonban minden, 
csak nem pihenés. A kirándulóhajón 
ugyanis Jimmy Hurst dr., egy magyar- 
származású amerikai fiatalember, vélet
len könyökmozdulattal a folyóba lök egy 
ötvenezerpengős családi karkötőt. Megfi
zetni nem tudja a károsultnak, egy szép 
fiatal lánynak, aki ezért »kézizálogul« 
mindenüvé magával hurcolja és őrzi a 
fiút, amig pénzhez jutnak. Az elegáns 
villából a strandra, estélyre, lóversenyre, 
kártyabarlangba, mulatókba, moziba ci
peli áldozatát, hogy szerencsét próbál
jon a dollárjaival. Izgalmas és tragi
komikus kalandok sorozata után nem
csak az útiköltségre szánt összeget vesz

tik el, hanem a detroiti ismerősök pén
zét is és a boldogtalan könyvtárosból 
sikkasztót csinál... Tulajdonképpen itt 
kezdődik a történet: a szerelemnek, fél
tékenységnek, fiatalságnak, pénznek és 
pénztelenségnek kásíneri humorral és 
léleklátó mélységgel megírt regénye.

VASZARY GÁBOR: HÁRMAN EGYMÁS
ELLEN
(Nova-kiadás. 320 oldal. Ára 3.90 P.). 

Vaszary Gábor, aki legelső könyvével 
egyszerre a legnépszerűbb és legolvasot
tabb magyar írók egyike lett, új regé
nyében az egymást követő tréfás ötle
tek sorozatával hódítja az olvasót. A 
cselekmény során hárman küzdenek egy 
nő szerelméért, aki egy negyediket szeret. 
Az olvasó elfelejti minden gondját, bá
natát és könnyei is kicsordulnak a jó
ízű, felszabadító nevetéstől.

K Ü L F Ö L D I  S Z É P P R Ó Z A

PRIESTLEY, JOHN BOYNTÖN:
ELTÉVEDT EMBEREK
(Fordította: Tábori Pál dr. Nova- 

kiadás. 285 oldal.) Priestley elve sze
rint a modern regénynek az a feladata, 
hogy »egy karéjt adjon az élet cipójá
ból«. Itt is azt teszi és itt is »kollektiv 
regényt« írt, mert a két szerelmes — 
Edward Fielding és Rosa Saller — kö
rül olt hullámzik előbb a kisváros, az
tán a metropolis kisembereinek szürke
ségében is színes világa. Sok-sok kava
rodás történik a két naiv fiatal lélek 
körül, a bűn is közelükbe férkőzik, de 
ők tiszták maradnak és valószínűtlen, 
furcsa élményeik után mégis megtalálják 
egymást. Priestley új regénye a nehezen 
induló, sokat szenvedő, keményen dol
gozó emberek életét világítja meg.

É L E T  R A J Z O K

BIRKÁS GÉZA: TOLNAI VILMOS
EMLÉKEZETE
(y>Pannonia-Könyvtár«, 12. Felolvasás. 

10. oldal. Ára 50 fill.) Egy harmonikus, 
csöndes, a szép keresésére és lehetőleg 
nyugodt élvezetére, nagyobb harcok el
kerülésére berendezett magyar univerzi- 
tárius életnek halkan, játékóraszerűen 
zsongó ernlékbeidézése ez a kis tanul
mány. A pécsi egyetem elhunyt iroda
lomtörténet-professzora volt Tolnai, el- 
magyarosodotl német család ivadéka,
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akire nézve az a legjellemzőbb, hogy 
egyrészt Jókai, Arany, Madách és Szé
chenyi volt a kedvenc írója (ő volt az, 
aki Madáchot mindenáron az optimista 
világszemlélet bajnokai közé akarta el
könyvelni!), másrészt mégis halála előtt 
két féléven keresztül Ady Endre költé
szetét ismertette, >az újabb magyar iro
dalomtörténetnek ezt a kényes témáját«, 
ahogy Birkás Géza a dolgot körülírja.

FÁBIÁN ISTVÁN: MAGYAR ÍRÓK
LEVELEI
(15—20. századig. »A Tanítás Problé

mái«, 21. szám. Egyet. Nyomda. 410 ol
dal. Ára 4 P.). Yajthó László nagy ér
demeket szerzett sorozata ismét egy nél
külözhetetlen munkálattal szaporította a 
magyar irodalomtörténeti szakirodalmat. 
Az író, amikor a nyilvánosság számára 
ír, többé-kevésbbé mindig álorcát ölt, 
nem adja le magát. Lelke mélyébe 
csak akkor pillanthatunk, amikor levet
kőzi a pátoszt, ledobja magáról az ün
nepélyesség ldepetusát s ember, mint 
te vagy én. Ezekről a szerencsés pilla
natokról lopott pillanatfelvételek az író 
magánlevelei s ezeket gyűjtötte most be
szédes albumba jellemző példákon ke
resztül Fábián István. Megkapjuk itt 
az első magyarnyelvű levelet, az első 
magyar titkosíráséi levelet. Brilliáns pél
dák mutatják be a rinascimento ma
gyar episztoláit, valamint a barok-kor 
szószátyár ömlengéseit. A rokokót a 
szentimentális epedések jellemzik. Be
szédes példákat mutat be Fábián Ka
zinczy levéltárából: itt értjük meg, mi
ként válhatott ez az egyszeri ember a 
magyar szellemiség középpontjává. A 19. 
század jellemző irodalmi leveleiből is 
nagy sorozatot kapunk: Vörösmarty, Pe
tőfi, Arany írásain keresztül (egy el- 
vétés van itt: Petőfi grófi barátja ter
mészetesen nem Teleki István, hanem 
Sándor). Fontos adalék Madách Imre 
levelezése Arannyal; majd a kiegyezés 
utáni, erősen politikával átitatott levél
váltások következnek. A századforduló 
irodalmi nagyságai is megszólalnak a 
sorozatban, amely végül a nyugatosok 
körének színes episztoláival zárja le a 
sort. Aki nem ismeri részletesen már 
eleve ezt az anyagot, egyik megdöbbe
nésből a másik csudálkozásba eshe- 
tik olyik levél olvastán!

VIOUX, MARCELLE: A GAVALLÉR- 
KIRÁLY
(Le verl-galant. IV. Henrik francia 

király életregénye. Ford. Gáspár Miklós. 
Rózsavölgyi-kiadás. 336 oldal.) A hires 
Bourbon Henrik életregényét olvashat
juk ebben a külföldön nagy sikert ara
tott műben. Mozgalmas időkben telt el 
Henrik ifjúsága Három nagyhatalom 
versengett Európa főhatalmáért: a Habs
burgok spanyol-német, de mindenekelőtt 
katolikus birodalma, a római Egyháztól 
elszakadt Anglia és a védekező pozí
cióba kényszerült Franciaország, a maga 
katolikus-hugenotta belviszályáival. A 
könyv, amely egyébként az első, ahol 
nőíró férfihősről ír biographie-roman- 
cée.t, a Szent Bertalan-éj szörnyűségei
vel kezdődik: Medici Katalin és fia IX. 
(Valois) Károly uralkodásával. A Valois- 
királyok egymásután dőlnek ki, nem is 
annyira az uralkodás gondjaitól, mint 
inkább romlott, beteg testük végez velük 
ifjú korukban. A nagy harcok árán fran
cia királlyá lelt Henrik előbb rendet te
remtett — Sully pénzügyminiszterének 
segítségével — országában. Majd a szo
ciális intézkedések egész sorát léptette 
életbe. így tőle ered ez a mondás: »Azt 
akarom, hogy minden vasárnap minden 
paraszt fazekában tyúk íőjjön«. Amikor 
az orgyilkos Bavaillac lőre kioltotta éle
tét, egész Franciaország nagy királyát 
gyászolta benne. Életének küzdelmes if
júsága nem gátolta abban, hogy a szép
nem iránt érzett hódolatát a kelleténél 
többször bizonyítsa be. Első felesége 
— Valois Margit — nem érdekelte, vi
szont annál jobban a szép és érdekes 
nők egész légiója. Három hires kegyenc
nője: Corisande, Gábriellé d’Estrées és 
Henriette d’Entraque, Verneuil herceg
nője, sok más apró-cseprő csillagocska 
mellett életének napjai voltak, még má
sodik felesége: Medici Mária idejében 
is. Hihetetlenül gáláns tudott lenni nők 
irányában. Innen az elnevezés: »Szok
nyavadász király« és »Gavallér-király«. 
Marcelle Vioux pompás írói készséggel 
és a nőket jellemző aprólékos éleslátás
sal, de mindig nagyvonalúan írta meg 
ezt a királyi életet: egy nagy király, egy 
nagy államférfi és — egy nagy nőbarát 
történetét.

215



A Z  E M B E R I S É G  L E G Ő S I B B  K A L A N D J A :  A  N Y E L V

BALASSA JÓZSEF: A NYELVEK
ÉLETE

(Rózsavölgyi-kiadás. 240 old. Könyv- 
napi ára 3.60 P.) A filológia jelen szá
zadunk elejéig néhány kevés kiváloga
tottnak volt a hermetikus tudománya, 
külön titkos szójárással, csak a be
avatottak számára érthető szakkifejezé
sekkel. így élte a maga időtlen, a 
profanum vulgus-tói féltékenyen elkü- 
lönzött életét a nyelvészet. A 900-as 
évek elején aztán egy gráci, híres nyel
vészprofesszor, Mehringer, rábukkant 
arra a furcsa tényre, hogy a nyel
vészetnek is van valamelyes köze az 
emberiség éleiéhez, hogy a filológia is 
része a tudományok egyetemének: nincs 
többé helye annak a fényes elkülönü
lésnek, amelyet a nyelvészek a maguk 
tudományára nézve szabályként tartot
tak. A nyelv is része az emberi mű
veltségnek s a nyelvészet voltaképpen, 
ha részese akar lenni az emberi egye
temességnek, ezt csakis mint kultúr- 
históriai stúdium érheti el. Ezzel meg
született az a nyelvészeti mozgalom, 
amely a Wörter und Sachen jeligéje 
alatt csakhamar világszerte hódított s 
az összehasonlító történelmi nyelvtan, 
a nyelvészeti kultúrhistória s az eti- 
mologikus szófejtéstan segítségével egé
szen új lelket vitt be a filológiába, 
de ezt egyszersmind népszerűsítette is 
a nagyobb közönség szemében. Végre 
volt »értelme« az egyébként meglehe
tősen enkefalitikus tudományágnak. A 
nyelvek élete a közérdeklődés rivalda
fényébe került. A nagyobb tömegek is 
gondolkozni kezdtek azon a látszó
lag annyira magától értetődő s alapjá
ban mégis annyira rejtélyes jelenségen, 
hogy emberek milliói ugyanazon szavak, 
gondolatszimbolumok segítségével meg
értetik egymást, mégpedig nemcsupán 
a reális lét közvetlen anyagias terü
letein, hanem az agy kérge mögött el- 
gubózott elmei világ imponderábiliái 
körül is. Vizsgálni kezdték a határterü
letek — orvostan, etnológia, archeoló
gia, történelem stb. — felől is a beszéd 
testi és lelki feltételeit, a nyelvnek az 
átlagos ember logikai képességeihez való 
viszonyát. A nyelvészetnek egy másik

ága született meg, amely a szavak ere
detével, jelentésváltozásaikkal foglalko
zott s bámulatos mély betekintést en
gedett az emberiség történelemelőtti ko
raiba, a prehisztória lelkivilágába, va
lamint a szociális rétegeződésnek az 
irodalmi érdeklődésen alul fekvő réte
geibe, ahol egészen külön nyelvi vilá
gokra bukkantak, illegális »tolvajnyel
vekre«, amelyek csak nehezen voltak a 
»nemzeti« nyelvek fogalomvilágába beil
leszthetők, de ennek ellenére is koron
ként megújra betörtek a »felsőbb osz
tályok« disztingvált nyelvközösségébe. 
Balassa József kitűnő nyelvbiológiai ve
zetője most a nyelvészetnek erről az 
új vártájáról irányítja a művelt ol
vasót a nyelv misztériumai között. Ö 
a beszéd történeti fejlődését két szem
pontból teszi vizsgálat tárgyává. Meg
mutatja egyrészt, hogy a nyelv hogyan 
él és fejlődik külöii-külön minden egyes 
egyénben s ebből a nézőpontból külö
nösen a gyermek nyelvének kialaku
lásával foglalkozik részletesen. Másrészt 
pedig azt vizsgálja, hogy az egyes em
berközösségeknek, a nyelvnemzeteknek 
gondolatközlési eszköze, a nyelv, hogyan 
alakul ki és át a történeti fejlődés 
során. Vagyis — hogy a természettudo
mányokból vegyünk hasonlatot — rész
ben onto-, részben pedig phylogenetikus 
alapon taglalja a nyelv élettanát. így 
jut el aztán a nyelvek osztályozásához 
s az egyes njelvcsaládok jellemzéséhez. 
Közben persze figyelemmel kíséri a 
nyelveknek azt a sajátságos »élettani« 
megnyilvánulását, amellyel a szóhasz
nálat egyes nemzedékek során is vál
tozásoknak van alávetve; sőt meges- 
hetik a nyelvek történetében az a 
csoda is, hogy egy népnek kicserélő
dik az egész szomatikus nyelvanyaga, 
de szilárdan megőrzi grammatikai, ősi 
sajátosságait. Balassa könyve állandóan 
a beszédes példák megkapó oknyomozá
sával illusztrálja mondandóit s így 
szüntelenül ébrentartja az olvasó kon
krét érdeklődését, sőt újabb és újabb 
lehetőségek felé irányítja a figyelmet, 
egyéni kutatás-kedvét ébreszti. Ez a 
könyv az emberi lét egyik legrejtelje
sebb kalandjára, a szavakkal. való gon- 
latkiíejezésre derít fényt.
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A  M A G Y A R  Í R Á S  M I N T  M Ű V É S Z I  É L M É N Y

GÁRDONYI GÉZA: MAGYARUL ÍGY!
(Sajtó alá rendezte: Gárdonyi József 

dr., Eger. Dante-kiadás. 365 oldal.)
Kosztolányinak, Hegedűs Lorántnak, va
lamint Akadémiánk nyelvészeinek lelkes 
nekifeszüléséből, akikhez újabban a rá
dió hullámain keresztül a kitűnő Halász 
Gyula is járult, az utóbbi években 
hatalmas lendületű nyelvpurifikáló moz
galom lendült szárnyra. Ez a mozga
lom immár egész sor könyvet, sőt kü
lön folyóiratot is teremtett. Ebben a 
kórusban most megszólal sírja mélyé
ről egy rég elhunyt nagymester is, Gár
donyi Géza, aki persze nem annyira 
a nyelvtani finomságoknak, mint in
kább magának az élő nyelvnek volt 
alkotója, irányítója, ő aztán igazán 
ápolta a magyar nyelv épségét és tisz
taságát s egy-egy regénye ebből a 
szempontból is volt olyan nevelőhatású, 
mint akár a legharciasabb puriíikátor 
egész életműve. Ezenfelül azonban, mi
ként most ebből a poszthumus kötet
ből kiderül, hosszú éveken keresztül 
gyűjtötte is az anyagot a magyar nyelv
tisztaság és a helyes magyarság »lexi- 
konához«. Ez a könyv valósággal a 
magyar nyelv regényét foglalja magá
ban. Az olvasó e könyv olvastán nem 
száraz, iskolás szabályokon töpreng, 
amelyeket elébb-utóbb úgyis elfelejtene, 
hanem az íróművész, az alkotó szel
lem eleven példaadását látja, akinek 
képei, ötletei, tanácsai az olvasó (és 
író) agyába, idegeibe, érzésvilágába 
ágyazódnak be. Teli van ez a könyv 
példákkal, a gyakorlati élet beszédjé
nek helyesbítésével, ezernyi ezer nyelvi 
érdekességgel. Lehet, sőt valószínű, hogy 
Gárdonyi magyarsága nem mindenben 
fedi az akadémikus álláspontot; de talán 
mégis közelébb áll az élethez, a való
sághoz, a beszélt nyelv sokrétű igényei
hez.

PÉTERFY JENŐ: MAGYAR
IRODALMI BÍRÁLATAI
('»Magyar Irodalmi Ritkaságok«, 41.

köt. Egyet. Nyomda. 152 old., ára 2 P.) 
A múlt századvégnek Gyulai Pál után 
és mellett legnagyobb magyar kritikusi 
tehetsége volt Péterfy Jenő. Műviéiből 
annak idején három kötetre valót már 
kiadott a Kisfaludy-társaság. A Vajthó-

féle kitűnő Ritkaság-sorozatban pedig 
újabban megjelentek Péterfy, dramatur
giai dolgozatai és zenekritikái is. Most az 
eddigi kiadásokból kimaradt huszon
nyolc magyar irodalmi kritikáját gyűj
tötte kötetbe a budai Mátyás király- 
gimnázium Önképzőköre. Ezek a kri
tikák mind a Budapesti Szemlében 
jelenlek meg 1880—1899 között (az utol
só kritika már csak félig a Péterfy írása: 
közbejött a fiumei gyorson egy revolver- 
golyó, amellyel Péterfy végét szakította 
életének). Péterfy lelkiségére jellemző 
adalékul idézzük a Schlauch Lőrinc ösz- 
szegyűjtölt egyházi és politikai beszédei
ről Írott kritikájából a következő mon
datokat: »A tudomány, mint a művé
szet is — öncél, mely a maga törvényei 
szerűit fejlődik s mint ilyen, nincs a 
pozitív vallások járszallagjához kötve. 
Egyiknek sincs meg az a privilégiuma, 
hogy az élet kútfejét jobban megközelít
hesse, mint a másik...  A tudomány 
néha lehet vallástalan, de félreértés 
lenne, természeténél fogva vallásellenes- 
neK mondani; éppen olyan félreértés, 
mintha a tudomány kérdéseibe — tö
rik, szakad — a vallást vegyitjük. Az 
Ur nemcsak hatalmas, de kegyes is s 
nem kívánja, hogy minduntalan em
lítsük nevét. . .«

HEGYALJAI KISS GÉZA: SZIVEM
TEMPLOMA
(Házi imakönyv protestáns keresz

tyének részére, mindennapra és külön
féle alkalmakra. Kiadta Debrecen sz. 
kir. város könyvnyomda-vállalata. 508 
oldal). Hegyaljai Kiss Géza, a neves 
író és történész, élethivatása szerint 
bocsi református lelkész. Az irodalom
ban főként a magyar protestantizmus 
vezéralakjairól és kiváló nőiről Írott 
történeti életrajzaival szerzett nevet; 
azonkívül verses kötetei hoztak néki sok 
elismerést. Az Akadémia pedig a Iva- 
zinczy-díjjal tüntette ki. Ilyenformán 
most megjelent imakönyve inkább olyan 
Violon . dTngres-szerepet tölt be írói 
életművében. Az esztendő minden baji
jára, s ezentúl különösebb életalkal
makra szóló imákat, költői fohászokat, 
csöndes elmélkedéseket írt ebbe a kö
tetébe a jpoétalelkü pap, akinek ez a 
könyve bizonyára nagy népszerűségnek 
örvend majd.
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PESTBUDÁTÓL  — BUDAPESTIG A MŰVÉSZET TÜKRÉBEN

NÉMETHY KÁROLY: A PEST—BUDAI
ÁRVÍZ 1838-BAN
(A századik évfordulóra kiadta Buda

pest Székesfőváros közönsége. 388 ol
dal, számos, részben színes képmellék
lettel). A főváros évről-évre mind jelen
tősebb történeti, művészeti és kultur- 
históriai kiadványokkal szerepel a ma
gyar szakirodalomban. Úgy a Fővárosi 
Könyvtár évkönyvei, mint a »Tanulmá
nyok Budapest múltjából«, továbbá a 
Főv. Statisztikai Hivatal egyes idevágó 
kiadványai is úgy tartalomban, mint ki
állításban — az utóbbi a Házinyomda 
agilis és szakavatott vezetőjének az 
érdeme — európai nívót jelentenek 
s ezenfelül szívesen látott adalékai a 
magyar múlt ismeretének. A nagy árvíz 
centenáriuma késztette Némethy tanács
nokot arra, hogy egy adott kor — a 
városfejlődés szempontjából igen fontos 
dátum — szemügyrevételeiével kereszt
metszetet adjon a 10Ü év előtti magyar fő
városról. Szerkesztői munkájában nagy 
segítségére volt Zakariás G. Sándor dr. 
Az árvíz történetét magát Asztalos Mik
lós elevenen, szinte egy helyszíni ri
port intenzitásával írta meg. Az árvíz 
műszaki vonatkozásait Lászlóffy Wolde- 
már dolgozta fel. Bierbauer Virgil az 
árvíz kihatásait mérlegeli Budapest to
vábbi építőművészetének kialakulása te
kintetében. Tolnai Gábor színes, alap
vető képet nyújt az árvíznek a magyar 
irodalomra való hatásáról. Végül Hor
váth Henrik kitünően kiválogatott kép
anyag kapcsán mutatja be, hogy a fes
tők hogyan reagáltak erre az elemi 
katasztrófára. Géricault-k persze nem 
akadtak közöttük, sőt a percek drámai 
feszültsége is csak kevéssé nyert a 
rajzokban és skizzekben kifejezést; de 
a korszak romantikus érzékenysége szí
vesen kapta fel a nyomorúság téma
körét, sőt itt-ott egy-egy heroikus neki
lendüléssel is találkozunk.

JAJCZAY JÁNOS: MAI MAGYAR EGY-
HÄZM t  VÉSZÉT
(Révai-kiadás. 26 oldal szöveg, 132 re

produkció.) A modern egyházművészeti 
mozgalmon kívülállóra nézve hatalmas 
meglepetést jelent ez a díszes kiállí
tású. nagy értékeket reveláló kötet. 
»Egy házművészeten általában édeskés,

tarkaszínezésű, tömeggyártású gipsz
szobrokat szoktunk érteni, vagy jobbik 
esetben »neoromán« oltárokat, amikről 
lerí a német wilhelminus-kor császá- 
rilag szabadalmazott Aachen-stílusa, s a 
kitűnő bajor cég fantáziátlan gicster- 
melése. Merészség kellett ahhoz a kezde
ményezéshez, amelyet a magyar művész
világ — javarészt Gerevich Tibor óvó 
és védő keze alatt, eleinte bizony az 
egyházi köröknek nem minden ellenál
lása nélkül — keresztülvitt és kitel
jesített. Ma már elmondhatjuk, hogy van 
egy egészen önálló, eredeti, mélyen val
lásos, de egyben tudatosan művészi 
szándékú egyházművészetünk, amely fél
tékenyen kerüli az »egyházi barokstílus; 
félhivatalos rémségeit. Ha szabad annyi 
meg annyi önálló művészegyéniség tö
rekvéseit mégis valamely közös nevezőre 
hoznunk, nagyjából két tendenciát látunk 
ebben az izig-vérig mai művészeiben. 
Az egyik az olasz primitíveknek kissé 
fanyar, szűziesen tavaszi hangulatát éli 
újra át: északolasz lankák franciská- 
nus természethangulatát viszi át kőbe, 
kerámiába, üvegbe s persze a festésbe 
is. Kissé giottósnak neveznék ezt a 
lelki kiimát, amely ezeken az épülete
ken és műtárgyakon eluralkodik. A má
sik határozottan a michelangelói mo
numentalitásnak, vagy délgörög, moreai 
bizánci templomokban ősi tisztaságában 
megmaradt hellén-keresztény szintézis
nek földöntúli akkordjait üti meg. Ami
kor azonban ezeket a művészneveket 
vagy iskolákat említjük, ezzel csupán 
tertium comparationis-1 akarnánk adni 
és semmiképpen valamelyes átvételre, 
másolásra vagy akár csak utánérzésre is 
célozni. Csupa erőteljes magyar tehet
ség dobbanóléptű megnyilatkozását 
gyűjti fel Jajczay ebben a könyvben, 
amely időtlen időkre szóló ünnepi fel
vonulása a mai magyar művészetnek, 
bizonyságtétel arra, hogy ha a magyar 
lángészt szabadon engedik kifejlődni, 
ha nem atyáskodnak fölötte egyházi és 
világi hatóságok, akkor egész világra 
szóló hatalmas alkotásokat ajzik ki ma
gából. A Révai-kiadó ezzel a díszművel 
méltón szerepel az idei emlékezetes esz
tendő könyviistáján. S emeljük ki külön 
Jajczay János bátorhangú. a. művészeti 
világszemlélet bensőséges átélésében 
fogant bevezető tanulmányát.
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FALUKUTATÁS  — AZ ÉREM MÁSIK OLDALÁRÓL

SCHERER PÉTER PAL DR.:
ÍGY LATOM ÉN!

(Alföldi falmink lakossága és szo
ciális problémái. Egyet. Nyomda. 227 
oldal.) A falukutatás hazánknak olyan 
gennyedő sebét nyitotta meg tagadhatat
lanul, amely Werbőczi óta mérgezi köz
életünket, elnépteleníii legmagyarabb vi
dékeinket s elerőtleníti népünk leg
tragikusabb nekifeszüléseit. A hatalom 
megpróbálta, hogy az erőszak szavával 
némítsa el a nemzeti lelkiismeretnek 
azt az ébredését, amely a falukutatókon 
keresztül riadt bele a süket mába. A 
társadalom minden rétegéből felszakadó 
döbbent tiltakozás volt a válasz erre 
a próbálkozásra. Azután publicisztikai 
térre tolódott át a vita (tehát arra a 
térre ahová eredetileg tartozott volna). 
A statisztikai hivatalnak egy füzete, 
amely a nagybirtok védelmét volt hi
vatva szolgálni, nyitotta meg az eszme
menetet. Utána egy grófi röpirat ke- 
vésbbé tárgyilagos indokokkal próbálta 
a falukutatók érvelését megdönteni. (En
nek a röpiratnak olvastán az ember 
kénytelen a Scherer-féle könyv elősza
vát író Czeltler professzornak igazat 
adni, amikor ezt mondja: »Nálunk sok
szor sajnálatos módon keverik össze 
a politikát és a tudományt. Sok író 
hajlamos máglyára küldeni azt, aki 
más eredményre jut kutatásában.«) Most 
aztán ugyanennek a Czettler-szeminá- 
riumnak egy volt tagja, aki tizenöt éve 
él a magyar falun, Scherer dr. vál
lalkozik arra a nehéz feladatra, hogy 
a nagybirtok igazát védje a földtelen 
tömegekkel szemben. Szemben az 
ügyészi vádbeszédekkel és a grófi neki- 
ripakodásokkal, Scherer dr. tanulmányá
nak megvan az az előnye, hogy a nyu
godt okfejtés és érvelés tónusát üti 
meg s elismeri a falukutatók törekvé
seinek és munkásságának jóhiszeműsé
gét. Legfőbb kifogása ellenük, hogy 
szerinte egyoldalúan vizsgálják a pro
blémát : csakis a faluszegénység szem
határából, s nem fektetnek elég súlyt 
a falusi élet komplex összetettsége egé
szének áttekintésére és mérlegelésére. A

saját kiindulási alapját azonban egy 
eléggé furcsán hangzó antitézisben je
löli meg s ez az antitézis aztán volta
képpen rányomja elhatározó bélyegét a 
szerző egész lelki beállítottságára. Ezt 
mondja ugyanis Scherer dr.: »Bár mun
kámat erősen befolyásolja magyar faj
tám iránt érzett szeretetem, úgy érzem, 
minden jogcímem megvan alföldi fal
vaink szociális problémáinak saját meg
figyelésein alapján való tárgyilagos fel
tárására . . .« Ami tehát igazában any- 
nyit jelentene, hogy »a magyar fajta 
szerelele« ellenkezik a magyar falvak 
szociális kérdéseinek tárgyilagos feltá
rásával. Önkéntelen elszólás ez: a régi 
nemzet-nép-ellentét öntudatlan felbugy- 
gyanása; a nemzet =  úri-osztály (mint a 
régi nemesi nemzet utódja) egyenlegé
nek újra feltámadása. Ebből a lelki 
diszpozicióból indulva, vizsgálja aztán 
a szerző a falu intelligenciáját, iparos
osztályát, közép-, kis- és törpebirtokos
osztályát, az időszaki munkások és a 
faluszegénység helyzetéi. Majd beleviszi 
az olvasót a falusi közigazgatás rej
telmeibe, a falu kultúrája, egészségügye, 
gazdaságpolitikája részleteibe. Végül 
felsorakoztatja a — mmdenek ellenére 
is — legsürgősebbeknek vélt reformo
kat és feladatokat. S ez a fejezet adja 
voltaképpen a — falukutatók igazának 
legbeszédesebb s egyben legnyugtalaní
tóbb igazolását. S ezen az sem vál
toztathat, ha a szerző az utószavában 
kijelenti, hogy »ezt az országot a múlt
ban nem tette naggyá sem Dózsa 
György, sem Garami, sem Kun Béla, 
hanem a történelmi osztály sok kiváló 
alakja«. Ennek az érvelésnek nyilván
való belső falzumától eltekintve, egy
szerűen azt kell rá felelnünk: ha úgy 
is lett volna, ahogy a szerző ilyen la- 
pídárisan kijelenti, — a történelmi osz
tályok minden érdemét el is ismerve, 
a modern társadalom struktúrája azon
ban sehol a világon nem ismer már 
»történelmi osztályokat« mint gazdasági 
tényezőket, s az ilyesfajta anakroniz
mus csak újabb és újabb bajok for
rásává lehet a nemzet jövendő életére 
nézve.
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ISMERETLEN REJTELMEK  AZ EMBERBEN

VENZMER, GERHARD DR.:
A SORSDÖNTŐ HORMONOK
(A tizedik kiadást fordított i: Fült'ip 

Zsigmond dr.} Bpest, Delta-kiadás. 204- 
oldal). Tessék a Révai-lexikon 17., 20.

21. kötetét, valamint a legfris A)b ki
adású Kis-Révait felütni: vájjon nyomát 
tatálják-e annak a Starling nevű angol 
biológusnak, akinek köszönhetjük a 
hormon nevét és fogalmát. Hogy ez a 
név hiányzik a lexikonból, azt bizo
nyítja, mennyire fiatal tudomány a hor
monkutatás. Mert igaz, hogy az öreg 
Brown-Séquard már 1893 áprilisában 
tartott francia akadémiai előadásában 
felemlegette »vitalin« néven az emberi 
test egyes mirigyeinek belső szekréció
ját, és Starling 1902-ben nevezte el 
ezeket a belső váladékokat hormonok
nak, igazában azonban csak a háború 
utáni idők óta indult meg szervesebb 
és szervezettebb kutatás e mindmáig rej
télyes hatású »folyékony idegrendszer« 
nyomában. Azóta persze bámulatos ha
ladást tett a tudomány s ma már alig 
van az élet testi és szellemi funkcióinak 
olyan területe, amelyben ne juttatnának 
szerepet a belső elválasztásé mirigyek 
»vegyi hírvivőinek« (kb. ezt fejezi ki 
a görög »hormon« szó). Venzmer ki
tűnő könyve szinte ijesztő perspektí
vát nyit arra a sokmin den féle funkcióra, 
amit a hormon az élet vegyikonyháján 
végez. A hormon okozza a párzási ösz
tönt s annak ellentétét, a fogyatékos 
nemi vágyat, a frigiditást, a korai öre
gedést; a nőknél szabályozza a menstruu- 
mot, fejleszti a magzatot, kihat a tej
mirigyekre, a klimaktériumra, elhárítja 
a megterinékenyülést, szabályozza a sper- 
matermelést, okozza a gyermekeknél a 
fejlődési zavarokat, az ágybavjzelést. 
Előmozdítja vagy hátráltatja a hízást, 
a test hosszanti növekedését, előidézi a 
törpenövést. Fokozza a vérnyomást, a 
bélmozgást, a vajúdást, serkenti a bél
renyheséget, okozza az orrvörösséget és 
a náthahajlamot. Befolyik a csontrend
szer növekedésére, előidézi az angol
kórt, eltávolítja a fáradtságanyagokat, 
okozza a bronzbetegséget, a meleg és 
hideg nem-türését, segít a diftéria és a 
tüdőluberkulózisnál. Gyorsítja az érve
rést, szabályozza a vér cukortartalmát, 
a hirtelen ijedtségnél és a hőgutánál se
gít. A tüdő-, gyomor- és bélvérzéseknél,

az asztma kezelésnél fontos gyógyszer. 
Az anyagcserénél hatékony s fokozza az 
idegrendszer ingerlékenységét, de fel
idézi a kretinizmust is, s az értelem kü
lönböző zavarait. Soványitószer. Szabá
lyozza a test hőellátását, valamint az 
akarattól függő izmok tevékenységét, a 
görcsbetegséget, a bőrbetegségek bizo
nyos eseteit, a migrént, az epilepsziát, 
a neuralgiákat s az isiászt, a cukor- 
betegséget, az aceton-inérgeződést, a fe
kélyek egész sorát, a rosszul gyógyuló 
sebeket; a schizofréniának is ellenszere. 
Alkalmazzák az edényehneszesedéseknél, 
a végtagok »elhaltságánál«, a roham
szerű sántításnál, az angina pectoris- 
nál, idült székrekedésnél, bélbénulásnál, 
Basedow-kórnál, stb., stb. Mindezeken 
a specifikus hatásokon kívül azonban 
a női hormon úgyszólván mindenütt 
ott van a földgömbön, a teremtés kez
dete óta, még a hímben is, és vitali
tását évmilliókon keresztül megőrzi, 
ahogy ezt pl. az iszapfürdőkben le
rakodott ősvilági virágok pollenjeiből 
meg lehet állapítani. A természettudo
mányban kevés olyan általánosan em
beri érdekű és izgalmas tény adódik, 
mint ez a hormon kutatás, amely egy 
egészen új, érdekfeszítően rejtelmes vi
lágba nyújt betekintési
CRENGERY PAP ELEMÉR DR.: UJ

LÁTÓHATÁROK FELÉ
(Budapest, 1938. 560 oldal.) A rend

kívül érdekes könyv tudós szerzője a 
Magyar Metapszichikai Tudományos 
Társaság tiszteletbeli elnöke, ezenkívül 
nyugalmazott fővegyész, aki tehát a leg
reálisabb tudományokon csiszolt elmé
vel figyeli az okkult világ jelenségeit 
és nehezen vádolható hiszékenységgel, 
mcgtéveszthetőséggel. El kell tehát fo
gadnunk a be nem avatott számára fan
tasztikusnak ható megállapításait és be
számolóit szenzációs metapszichikai kí
sérleteiről, telekinetikus-, apport-, és más 
okkult- jelenségekről. 32 műmelléklet és 
89 szövegközti kép bizonyító ereje is 
hathatósan támogatja a jelenségekről el
mondottakat. Dr. C. Blacher, a rigai 
egyetem kémiai-technologiai tanszékének 
professzora írt értékes bevezető tanul
mányt a szenzációs könyvhöz, amelynek 
előszava Síréin István dr. komoly értékű 
esszéje.
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K A L A N D O S  K Ö N Y V E K

BRUCE, GEORGE: VIGYÁZZ
A SZŐKÉKRE!
(Fordította: Balogh Barna dr. Pa Ua

dis Félpengős Regények. 160 oldal.) 
A hires magándetektív, akit »Vörös La
cey« néven ismernek mindenütt, csa
lódik feketehajú szerelmében és hajló
vadászatot indít egy szelíd szőke szép
ség után, aki megvigasztalná. Soroza
tos humoros helyzetek üdítik ennek kap
csán az izgalmas nyomozást, amit egy 
rendkívül bonyolult bűnügyben foly
tai, hogy kiderítse a gangstervezér — 
ártatlanságát. Befejezés után kéj uta
zásra készül szőke fürtjével, de mielőtt 
elindulna, már újabb nyomozásra kap 
megbízást. És mire minden ügyét befe
jezi — újabb és újabb szőkék után a 
szerencsésen felfedezett »igazi«-val indul 
— az oltár elé.

EBERHART, MIGNON G.: SUHANÓ
ÁRNYÉK
(Fordította■ G. Béke Margit. Palladis 

Pengős Regények. 207 oldal.) Miss Kate, 
a lelkiismeretes ápolónő a borzalmak 
egész sorozatát éli át a tiszteletreméltó, 
előkelő Thatcher-házban, ahol rövid idő 
alatt három gyilkosság történik. A jelen
levő családtagok közül csaknem vala
mennyi gyanúsítható volna a gyilkossá
gok valamelyikével, illetve mindegyik
kel. A család hírneve érdekében eltus
solják, hogy bűntények történtek és ter
mészetes halálnak állítják be — a házi
orvos segítségével — az áldozatok pusz
tulását. Detektiv nem is szerepel az ügy
ben, mégis kiderül végül a titok nyitja 
és a bűnös megbünhődik.

GARDNER, ERLE S.: A VESZEDEL
MES KABÁTUJJ
(Fordította: Balogh Barna dr. Palla

dis Félpengős Regények. 160 oldal.) 
Különös kínai szerszámmal gyilkolják 
meg a gazdag bankárt és a gyanú szá
lai két fiatal festőművésznő felé tere
lődnek, akik portrét készítettek az áldo
zatról. Belebonyolódik a bűnügybe a 
szimpatikus fiatalember is, a festőnők 
barátja, aid hosszú ideig tartózkodott 
előzőleg Kínában és összeköttetést tart 
fenn a kínai negyed lakóival. Egy szép 
kínai lány magára akarja vállalni a fiú

kedvéért a gyilkosság Vádját, de szeren
csére szükségtelenné válik az áldozat, 

^ mert leleplezik az igazi gyilkost.

GOODWIN, JOHN: A TITOKZATOS
SENKI
(Fordította: Waldberg Vera. Palladis 

Pengős Regények. 208 oldal.) Egy rej
telmes, ismeretlen hatalom tartja rette
gésben London gazdag embereit, akik 
savra kapják a zsaroló leveleket »Zérói
tól és ha nem engedelmeskednek paran
csának: elpusztulnak. A sorozatos gaz
lettek felderítésére mozgósítják az egész 
Yardot és amatőr-detektivek is munká- 
balépnek. Végre hosszas izgalmak után, 
meglepetésszerűen leleplezi magát Zero 
egy szép leány előtt. Természetesen 
arról a köztiszteletben álló úrról derül 
ki, hogy ő volt a zsarolások mestere, 
akiről, senki sem tételezte ezt fel.

MARSHALL, EDISON: A LEGENDÁS' 
SMARAGDHEGY
(Ford Hot la: Fekete Oszkár dr. Palla

dis Félpengős Regények. 158 oldal.) Ér
dekes exotikus miliőben játszódik le ez 
az izgalmas regény, amelynek során az 
amerikai geológus és szép unokahuga 
ezer veszedelemben forog. Nagyértékű 
smaragd-ér után kutatnak ők js és a 
kínai herceg is. Nagy tét forog a koc
kán, tehát nagy a hajsza utána. Az 
emberi indulatok küzdelme párosul a 
kincsért való küzdelemmel, a szivek 
harca is folyik egyidejűleg.

RODRIGUEZ, E. A.: A SÁTÁN FIA
(Fordította: Tábori Kornél. Nova Ka

landos Regényei. 192 oldal.) Egy örök
ség körül folyik az izgalmas, életveszé
lyes hajsza, amelynek során több em
bert gyilkol meg a gonosz bűnszövet
kezet és még többet tenne el láb alól, 
ha a kitűnő detektív nem állna résen és 
nem akadályozná meg a gonosztettek 
folytatását. Kideríti, hogy a gonosztevők 
vezére: a »Sátán fia« azonos egy Köz
tiszteletben álló' férfivel, aki kettős éle-, 
let élt. A bonyolult nyomozásba bele
kapcsolódik a detektív szép húga és 
annak újságíró-vőlegénye is, akik hozzá
járulnak ahhoz, hogy végül megoldják 
a rejtélyt és ártalmatlanná tegyék az 
elvetemült bandát.
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HAZAI S KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÁSOK

U j f o l y ó i r a t o k .  T ul<ij dómképpen 
nem az y>új folyóiratok« között kel
lene a K e l e t  N é p e  új számáról ír
nunk, hiszen ez a folyóirat immár ne
gyedik évfolyamát éli. Hogy mégis ilt 
emlékszünk meg róla, az az oka, hogy 
a júniusi számtól fogva a folyóirat 
egybeolvadt a »Válasz«-szal s annak 
egész szerkesztői gárdája Fé j a  Géza 
vezetésével részt vesz a Kelet Népe 
munkájában. A folyóirat Féja Géza és 
Szabó Pál közös szerkesztésében kép
viseli az íij magyar reformpolitikát 
kulturális vonatkozásaiban. — D u n á n 
t ú l i  H e l i k o n  címen B ay  Ferenc 
dr. győri főkönyvtáros szerkesztésében 
megkapó tartalmú és művészi kiállí
tású, komoly presztízsértéket képviselő 
évnegyedes folyóirat indult meg. A fo
lyóirat elsősorban a dunántúli regio- 
nalizmust kívánja szolgálni, mégpedig 
az irodalom és a tudomány egész te
rén. De értékes cikkeket találtunk az 
első számban nagynevű külföldi szép
íróktól és belletristáktól (Quidde, Mau- 
riac, Campbell) is. A keresztény huma
nizmus áll a folyóirat lelkének élvona
lában. — Ma g y a r  K u l t  ú r s z e m l e  
címen havonta megjelenő bibliográfiai 
folyóirat indult B a k  János dr. szer
kesztésében. A folyóirat nagyjából a 
L i t e r  a t ú r a  munkaprogramját kép
viseli, úgy látszik, a hivatalos helyek 
konszenzusával. Legalábbis erre vall, 
hogy az első két számban megjelen
tek Asztalos Miklós nemz. múz. könyv
tárosnak, Benedek Marcellnek, a Könyv
kiadók és Könyvkereskedők Egyesülete 
főtitkárának, Bisztray Gyulának, a Ma
gyar Könyvtárosok és Levéltárosok 
Egyesülete főtitkárának, Molnár Ernő
nek, a Közp. Egyházművészeti Hivatal 
igazgatójának és Pintér Jenőnek, a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság el
nökének cikkei és levelei. A folyóirat 
első számához mellékelt körlevél szó- 
szerint ezt közölte velünk: »Tekintettel 
arra, hogy már a következő 48 olda
las számunk nyomdaköltségeit sem fe
dezi az előfizetési árból befolyó jöve
delem, kénytelenek vagyunk i s me  r- 
t e t é s e i n k é r t  b i z o n y o s  m i n i 
má l i s  e g y s é g á r a t  kérni. . .  Egy
ségül a legkisebb ismertetést, lapunk 
egy teljes oldalának IflO-él vettük...

Minden ilyen ismertetésért 4.— P-t ké
rünk. Az ismertetés terjedelme szerint 
ez az összeg arányosan növekszik s 
éppen ezért k é r j ü k  az  i s m e r t e 
t é s n e k  k ü l ö n  b e k ü l d é s é t ,  hogy 
a n n a k  t e r j e d e l m é t  mi ndé  n 
l ap  s a j á t  ma g a  h a t á r o z h a s s a  
m e g.« Úgy olvasóinknak, mint az em
lített egyesületeknek és hivatalos szer
vezeteknek figyelmébe ajánljuk ezek 
után a folyóiratot.

*

Ma g y a r  F ó r u m  címen és K u n 
Zsigmond szerkesztésében Budapesten 
politikai és kultúrpolitikai folyóirat in
dult meg, nyilvánvalóan radikális cél
kitűzésekkel s a szellem szabadságá
nak védelmében. »A zárt számokat, az 
egykéz-rendszert, általában az állami 
korlátozásokat, az etatizmus előnyomu
lását s a mai arányokban való felfej
lődését egyenesen végzetesnek tartjuk... 
Ez a folyton erősbödő folyamat fel
tartóztathatatlanul visz bennünket a 
gazdasági és politikai diktatúra felé«, 
— írja a lap szerkesztője iránycikké
ben. Az érdekes folyóirat különben 
Cz e g  e Károly tollából éles hangon 
támadó ismertetést hoz S up k a Géza 
»18 4 8« című könyvéről, örömmel fe
deztük fel a folyóiratban a Li t e r a -  
t u r á n a k  13 év óta ismeretes rovat- 
címét: a »Hazai és külföldi tudósí
tásokat«, néhai való derék Iíultsár Ist
ván kitűnő slogan-jét.

*

K o v á c s  Mar gi t ,  a L i t e r a t  ura  
brüsszeli munkatársa, az ott megjelenő 
;>C»/íze Tijd« c. irod ám m űvészen és tu
dományos havi f oly óira! I gutóbb' szá rá- 
b n alapvető jelentőségű tanulmányt írt 
a modern magyar irodalom legkiüt- 
közöbb értékeiről. Meglepetéssel láttuk 
a cikkhez csatolt bibliográfiából, hány 
mai magyar író jelent meg már német- 
alföldi kiadóknál. A tanulmány egyéb
ként hivatkozik i / j. V a j d a Jánosnak, 
ugyancsak a L i t e r a t u r e  munkatár
sának a Vajda János-társaságban a hol
landi irodalomról tartott előadására is. 
A nemzetközi megértés és béke dolgát 
az ilyen munkálkodás sokkal jobban 
mozdítja elő, mint mégannyi diplo
máciai sakkhúzás ...



Könyvnap után
Tizenegyedszer tartották meg ebben az évben a könyvnapokat Magyarországon 

— és hamarjában nem is tudjuk: hányadszor mondjuk el post festum azokat a 
megjegyzéseket, amelyek mindenkiben felmerülhetnek, aki a könyvnapi esemé
nyeket tárgyilagosan figyeli és amelyeknek megszívletése nélkül nem vezethet ered
ményre semmiféle könyvnap propagandája. A megjegyzések, a bíráló kifogások 
évrői-évre minden oldalról elhangzanak, utána pedig minden marad a régiben, 
hogy azután a könyvnapok elmúltával ismét erősebben hangozzék el a változta
tások követelése.

Ebben az évben — érzésünk szerint — minden eddiginél kisebb eredménnyel 
járt a három könyvnap. Nincs értelme az önáltatásnak, nyugodtan szembe néz
hetünk tehát az eseményekkel, — így talán még menthetjük, ami menthető.

1. A könyvnap ebben az évben már úgyszólván semmiben sem hasonlított 
ahhoz az elgondoláshoz, amely a kezdeményezőben élt. Általános jellegű, nagy
vonalú propagandáról volt szó —\ a könyv melleit, — és lett belőle szánalmasan 
szegényes dobverés bizonyos kiadványok érdekében.

NÁBOBOK ÜNNEPE?
2 Az első magyar könyvnapon egy-egy reprezentatív kiadvánnyal szerepeltek 

a magyar kiadók. Nemcsak tartalomban voltak ezek a kiadványok reprezenta
tívak és könyvnapi propagandára alkalmasak, hanem árban is. így azután a 
középosztály könnyűszerrel megengedhette magának, hogy egyszer egy eszten
dőben »bevásároljon«. Pár pengőből az egész könyvnapi termést hazavihette. 
Az idén — lásd a Liferaíura legutóbbi számában megjeleni összeállítást, amelyből 
levontuk a {nem kifejezetten a könyvnapra kiadott könyveket — pontosan 181 pengő 
és 10 fillérre volt szüksége annak, aki a könyvnapi kiadványokat meg akarta vá
sárolni. Vájjon hányunknak volt a zsebében ez a 181 ípengő és 10 fillér?

3. De ugyanilyen bajok mutatkoztak az egyes könyvek árának megállapításánál 
is. Kétségtelen, hogy az egész vonalon mutatkozó drágulási folyamat tudomásul-* 
vétele elől a könyv sem zárkózhatik el. De — bocsánatot kérünk — ez mégsem 
jelentheti azt, hogy akkor, amikor a legszélesebb köröket akarjuk az olvasásnak 
és a nyomtatott betűnek megnyerni, öit és hal pengős, vagy ennél is drágább 
könyvekkel induljunk roham ra... Igenis: tessék tudomásul venni, hogy öt és 
hat pengő ma nagyon nagy pénz, különösen azok számára, akik nálunk könyvet 
vásárolnak vagy hajlandók vásárolni, — nem szabad tehát ezt ia hajlandóságot 
erőszakos eszközökkel letörni. Az idei könyvnap egyik legkomolyabb és leg
értékesebb produktumának Arany összegyűjtött prózai írásait tartjuk. Ezért a 
Kötetért 16 pengőt kértek. Nem sok, ha figyelembe vesszük, hogy 2200 oldalas, 
bibliapapírra nyomott, hatalmas könyvről van szó. De — értsük meg — 16 pengős 
könyvvel nem lehet könyvnapi propagandát csinálni. A sátrakban való árusítás 
természete nem bírja el az ilyen (karácsonyi ajándéknak viszont például nagyon 
megfelelő) kiadványokat.

ÖTLET, ÖTLET, ÖTLET...
4 De nemcsak olcsóbb könyveket kérünk, hanem egyetemesebb jelentőségűe

ket is, mert az idei könyvnapokra megjelent kiadványok legnagyobb részéről iga
zán nem tudnék megmondani: mi közük is van a könyvnaphoz. Nagysikerű író 
új regényének kiadása normális áron: nem könyvnapi kiadvány, ha mégoly 
hangosan annak hirdeti is a kiadói propaganda. Annyi fontos ,és nagy kérdése 
van a mának, annyi tisztázatlan fejezete a magyar múltnak: csak némi kis in-
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venció kellene, Uraim, és tíz esztendőre elegendő könyvnapi ötletet lehetne 
összehordani. Ha a Könyvkiadók és Könyvkereskedők Egyesületének vezetősége 
kiváncsi ezekre az ötletekre: próbálja integ a jövő évi könyvnapi előkészületiekbe 
belevonni azokat, akik sokesztendős munkásságukkal eléggé bebizonyították, hogy 
elméletileg is értenek valamelyest a magyar könyvhöz: az újságírókat és a 
kritikusokat.

5. Kissé kényes, de meg kell mondanunk, hogy a könyvnapi árusítások kudar
cának egyik legfőbb okát a magyar közönség könyvvásárló rendszerében látjuk. 
Az igazi könyvvásárlónak ma többé-kevésbbé megvan a maga állandó üzlete, 
ahol — ez ma már igazán nem titok — bizonyos engedményt is kap, sőt tarto
zását gyakran havi összegekben egyenlíti ki. A teljes bolti áron vásárló ember 
tehát mai napság olyan ritka, mint az olyan színházbajáró, aki jegyét a pénztárnál 
teljes áron váltja meg. Már most: miért vegyek könyvet idegen sátorban, teljes 
áron, amikor megszokott boltomban engedménnyel kaphatom meg, sőt az sem 
szerencsétlenség, ha pillanatnyilag nincs a zsebemben elegendő pénz...

CIGÁNY ASSZONY SÁTORA...
6 Fel kell vetnünk a kérdést: tulajdonképpen kinek az (érdekét szolgálja a 

mai, elfajzott és célját tévesztett könyvnap? Az olvasóét és a vásárlóét nem, — 
mint azt feljebb láttuk. A kiadóét és a kereskedőét rendszerint szintén nem, mert 
a három nap fokozott forgalma után annál nagyobb a csend, a visszaesés. Az 
íróét pedig — ugyan mi érdeke az írónak, hogy odaáll jón a „sátorba és Ivissé 
önmaga előtt is szégyenkezve, vásári kikiáltóként kínálja a maga portékáját, 
azt, amelyet legtöbbször fix összegért már úgyis eladott a kiadónak? Nem érzik, 
milyen megalázó szerepre kényszerítik itt a magyar írót, olyan szerepre, amelyet 
— mint az idei tapasztalatok bizonyítják — egyre kevesebb író hajlandó vállalni. .

7. (Ezt csak nagyon halkan, magunk között mondom. Híres magyar író 
panaszkodott: »Rendben van, odaállok a sátor alá. De hogy’ jövök ahhoz, 
hogy körülöttem soha nem hallott nevű »írók« és »költők« dedikálgassák a nyil
vánosság kizárásával megjelent nyomtatványaikat, vagy hogy X. Y. soha nem 
ismert »művésznő« a maga testi bájainak csillogtatásával próbáljon rásózni 
könyvel a'gyanútlan járókelőre?« Hát bizony: Vannak írók és vannak, akik írnak.)

8. Az is nagy baj, hogy évről-évre gyengébb, szegényebb és rosszabb lesz a 
könyvnapok előzetes propagandája. Egy ötödrangú színdarab előkészületeiről 
több »intimpistáskodáS« jelenik meg az újságokban, mint a magyar könyv egész 
reprezentatív seregszemléjéről. Nem lehelne ezen segíteni?

9. Végül, egy zokszó a könyvnap külső arcáról. Kifeszíteni egy ócska 
ponyvát, alája állítani két összetákolt, rozoga aszlalt és halomra dobálni rajta 
a könyveket, — bocsánat, ez mégsem méltó a magyar könyvhöz. Tessék egyszer 
egy esztendőben néhány pengő munkaalkalomhoz juttatni a magyar iparmű
vészeket is ... Mégis csak lehetetlen dolog, hogy Budapest legforgalmasabb pont
jain évről-évre ugyanazokat az ócska sátrakat lássuk viszont, — csoda-e, ha a 
közönség is menekül előlük? Valahol a Horthy Miklós-űton láttunk egy kis 
utcai könyvesboltot a három nap alatt: zöld lécekből állították össze a kis sátort, 
piros muskátlival díszítették; alig kerülhetett az egész néhány pengőbe és mégis 
ízléses, takaros és kedves volt. — mindenki megállt előtte. Legalább a saját jól 
felfogott anyagi érdekükben kérnénk a pesti sátortulajdonosoktól is a jövőre 
nézve icipici művészi ízlést és megértést.

Kemény István d'r.
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Leleplezünk egy minisztert!
Ki rejlik a névtelenség álorcája mögött?

Napjaink divatos társasjátékában, amikor politikusok és közírók — bogy 
úgy mondjuk — leszedik egymásrój a keresztvizet, nem kímélik ellenfeleik múlt
ját sem. sőt alkalom adtán még a dicső elődök családfáját is kikezdik tekintély
romboló tagadásukkal, — nem maradhat le a Literutura sem!

Egy harminc és néhány év előtt elkövetett sorozatos bűnhalmazatról kell 
a leplet lerántanunk s bármennyire fáj is, eleve meg kell mondanunk, hogy
jelenlegi kormányunk egy aktív tagjáról vad szó. Bármennyire szimpatikus is
előttünk egyébként ez az államférfi s bárminő osztatlan tetszéssel fogadta
csak nemrégiben az egész parlament pártkülönbség nélkül legutóbbi bemutat
kozását, a kendőzetlen igazság érdekében mégis le kell őt lepleznünk.

Leleplezésünknek az ád erkölcsi erőt, hogy rámutassunk a régletünt és
és soha többé vissza nem térő átkos liberális korszak' egy rákfenéjére, a szaba
dossá fajult sajtószabadságra, amely lehetővé tette az ilyen bűnök elkövetését.

Arról van szó, hogy P l e t z nyomdászmesler nagybecskereki műhelyében 
harminc és nehány évvel ezelőtt egy keskeny, hosszúkás formájú, szecessziós 
vizi liliomokkal díszített, zöld borítású kötet jelent meg ezzel a gyanús cím
mel: Versek. Még gyanusabbá teszi az esetet, hogy a köteten rajtaáli a magán- 
tulajdon védelmének bűnös korában született védjegy: A szerző tulajdona, ami 
már önmagában is súlyos eltévelyedés korunk szociális célkitűzéseivel szemben. 
Ellenben ugyanakkor a szerző — bizonyára jól megfontolt sötét szándékkal — 
nem nevezi meg magát a köteten, csupán álnév alatt szerepel.

Tegyük mingy árt hozzá, hogy erre a búj ócska-játékra szüksége is volt a 
szerzőnek, mert hiszen egy leendő magyar királyi kormány egyik tagjával szem
ben olyan tekintélyromboló állításokat ’ enged meg magának, amelyek méltán 
hívják ki belőlünk az elszörnyedés méltó felkiáltását: hol van ilyenkor az ügyész?!

A kötetke egyik verse ugyanis a következő tényállításokat foglalja magában:

Sokszor mondta édes apám:
■/>Fiam! Emlékezzél reúm,
Jól jegyezd meg amit mondok,
Az emberek mind bolondok.
Egyik kártyás, másik iszik,
Mind a szerencsében bízik.
Azt, ki munkál és dolgozik,
Azt az embert kinevelik.
De azért csak dolgozzál te, ,
Nemes cél legyen szemedbe.
Meg ne ismerd te a blattot,
Hogyha isznak, fiam, hadd ott;
Dolgozzál s meglesz a hála,
Hogyha rögös is a pálya!*

Hallgattam én s édes apám 
Azt hitte, hogy hatott is rám,
S bízvást engedett el engem 
Minden viharokkal szemben.
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Pedig, hogyha mostan látna,
A jó szíve jaj, de fájna,
Mert kit annyit dédelt, ápolt,
Lump lett középső fiából!

Nos kérem, mi ez, ha nem a legtisztább destrukció? Egy aktív magyar kor
mányférfiúról azt állítani, hogy lump lett, meg aztán az a bizonyos gyanús ríni: 
blattot — hadd ott!

Az annyira szükséges belső egyetértést, az igazi egységet is aláak
názza az egyik vers, amely igen jellemzően a bulvársajtó jelszavát kapja fel s 
ellentétet igyekszik szítani a falu és* város között (már címül is ezt adván: Falu 
és város), s így dalol:

Künn a falun más világ van,
Mint idébenn a városban,
Másképen szól ott a nóta,
Iiejh, a falun más a kóta!

Az állami életben annyira fontos tekintély tisztjelet nevében is óvást kell 
emelnünk minden olyan tendencia ellen, amely egy aktív minisztert már har
minc egynéhány év előtt úgy állít be, mint valami önmagával tehetetlen aggastyánt, 
amikor Anyámhoz című versében így rontja le eleve a leendő államférfi tekin
télyét:

Mint ifjú távoztam, — mint agg jövök vissza,
Ki az öröm kelyhét nem itta, nem issza;
Kit balga kívánság és hiú remények 
Testben és lélekben egész megtörének ...

Hogy’ lehet a majdani miniszterségre való törekvést »balga kívánságnak és »hiú 
reménynek« bélyegezni?! De még fokozza a költő ezt a depressziós hangulatot, 
amikor így ír:

Elragadott messze az élet viharja,
Mely az ember sebét heggeszti, takarja,
De az én sebemet újra is feltépte,
Elmosódott bennem minden remény képe!

Mi az, hogy elmosódott minden remény képe? Hát a miniszterség hekuba?
S hogy hát ki volt ez a veszedelmes poéta? Kissé fellebbenti önmagáról a 

fátj'olt, amikor Mese a kis kadétról címen ír kedves kis románcot, amelynek ez 
a poenje:

Győztél kadét!
Az édes anyjának dedikált köteten egyébként ez az álnév (szerepel: Áczy. S 

aki a kötet édes-bús dalait, románcait s egyébb bújtogafásait elkövette, az vitéz 
Eátz Jenő m. kir. honvédelmi miniszter.

íme, lelepleztük!
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Megtérés és megígazulás
Földi M ihály: A miniszter (Athenaeum-kiadás 301 oldal.)

Földi Mihály nem ötletszerűen választja témáit, hanem egész oeuvre-je a 
-céltudatos kompozíciót bizonyítja: a ma emberét világítja meg különböző síkokon. 
A mindennapi élet, a misztikum, a realitás és a metafizika útjain közeledik 
feléje hogy minden vonatkozásban felismerje titokzatos lelkét. Üj regényé
ben minden eddiginél fontosabb szerepet szán a lélek legmélyebb rezdüléseinek 
és 'amint eddig az ember különböző kapcsolatait boncolgatta, úgy most arra 
mutat rá, hogy addig nem élhet nyugodtan, amíg Istennel való viszonyát nem 
rendezte önmagában, amíg a hitetlenséget ki nem irtotta leikéből, amíg alázattal 
meg nem hajol az Űr előtt.

A miniszter, akiről a regény címét kapta, csak passzív szerepet játszik a 
történés során, mert a cselekmény elején meghal. Mégis körülötte folyik minden, 
ő okozza bizonyos fokig a konfliktusokat. Két legjobb barátja: a prelátus és 
az orvosprofesszor harca körülötte zajlik le. Tulajdonképpen két hatalom vias
kodik itt a lélekért, — előbb a miniszter, aztán a felesége leikéért —,, a hit és 
a  tudomány állnak szemben egymással. De gyakran úgy érezzük: az angyal és 
az ördög harcát látjuk, az ős-mesemotivumot.

Tudományos aprólékossággal rajzolja meg a pszichoanalitikus kórképei a 
tudós professzor lelkében kifejlődő »betegségről«. A professzor még barátja életé
ben tudat alatt szerelmes a miniszter feleségébe ,és úgy érzi, hogy boldogsá
gának útjában áll a férj. De ezt a-z érzést nem engedi tudatossá válni és lelki- 
ismeretesen kezeli a beteget. Tudja, hogy menthetetlen, de ezt nem árulja el leg
jobb barátjuknak, a prelátusnak sem, akit eltávolít a beteg közeléből, mert nem 
akarja, hogy az feladja neki az utolsó kenetet. Utóbb azzal indokolja ezt a 
cselekvését, hogy nem akarta halálfélelemmel megrontani barátja utolsó óráit. 
Az első harcban a professzor akarata győzött. A minisztert »átcsempészte« a 
túlvilágra. Ez a tette erősen megrongálja a prelátussal való évtizedes barátsá
gát, aki szemére veti, hogy nem volt joga ahhoz, hogy a haldoklót elüsse a hit 
vigaszától, a íeloldozástól.

Most megkezdődik a második harc kettőjük között: az özvegy leikéért. 
A prelátusnak az a törekvése, hogy az asszony a férj emlékét ápolja, a rpror 
fesszoré pedig az, hogy az élőt eltávolítsa a halottól és visszavezesse az élet
hez. Megint tudományos önigazolással él, de lappangva, tudat alatt, az dolgo
zik benne, hogy önmagához édesgesse az asszonyt, az ő személye jelen Lse 
számára az életet. A halottól való elfordulását azzal segíti elő, hogy meg
rendíti lelkében azt az ideált, amelyet ő férjéről alkotott magának. Annyira 
kívánja a bálványrombolást, hogy önmaga is elhiszi: csak bálvány volt a nagy
ember. Téveszmékbe lovagolja bele magát, csak azért, hogy önmagát igazolja 
és hogy minél szuggesztivebben meggyőzze az asszonyt arról, hogy méltatlanra 
pazarolta érzelmeit, ő, mármint a professzor, sokkal méltóbb hozzá. Körmön
font ravaszsággal állít be egy jelentéktelen kis maniküröslányt úgy, mintha bűnös 
viszonyt folytatott volna az elhunyttal; Itt ütközik meg másodszor a prelátussal. 
aki bebizonyítja, hogy tévedett, die — a véletlen folytán — mégsem győzheti 
meg igazáról a két elvakult embert. A harc eldöntetlen egyelőre közöttük.

A professzor tovább megy hadjáratában és már-már úgy érzi, bekerítette 
az asszonyt, akivel sikerült elhitetnie, hogy a férje megcsalta, hogy az alacsony 
sorból feltört férfi nem érthette őt meg igazán, hogy annak nagysága csak lát
szat volt. Közben téveszméje már odáig fejlődik, hogy a hires kiváló diagnoszta



téves diagnózissal azt állapítja meg, hogy az asszony szerelmes lett belé. Utolsó 
tromfnak azt szánja, hogy magyarázni kezdi: a miniszter nem volt államférfi, 
csak ügyes politikus, aki a folyton változó áramlatokkal úszott a felszínen, 
ahelyett, hogy irányította volna az eseményeket. Itt éri az ejső meglepetés: a 
politikában iskolázott asszony ellentmond neki. Ezután sorra érik a vereségek, 
végül teljesen elveszíti az asszonyt, aki a szomszéd birtokos grófba szeret bele, 
mialatt a professzor — diagnózisának csalhatatlanságában bízva — válni akar, 
hogy feleségül vehesse őt.

A feszültség csúcspontján álló férfi most lébolyultan a kis manildirös- 
lányra veti rá magát. Ha már az ideális szerelmet, 'az igazi boldogságot nem 
kapta meg: a pótlékot akarja,, akiről azt hiszi, hogy elhalt barátjánál is a 
pótlék szerepét játszotta. Egész életén át elnyomta volt magában a boldogság
vágyat: most, Torschlusspanikiában, nem képes lemondani róla. Néhány forró 
szerelmes napot tölt a leánnyal, aztán szívaltakot kap.. .  A halállal vívódik és 
most ébred rá bűneire, most kívánja az Istent. A prelátus hozzásiet és ő 
meggyónja bűneit, amelyek köpött talán legsúlyosabb mérhetetlen gőgje és hi
tetlensége volt. Gyönyörű optimizmus az Írótól, hogy nem halállal végződik 
a regény, hanem azzal, hogy a professzor megtisztulva, gyógyultan, új életet 
kezd. A harc véget ért. Az angyal legyőzte az ördögöt. Nem, sokkal több történt r 
az angyal megváltotta az ördögöt.. .

* * *

A neokatolikus regényirodalom többször foglalkozott a megtérés problémá
jával, de Földi regénye azzal emelkedik ki ebből a termésből, hogy a mélyé 
lélektan eszközeivel világít rá arra az útra, amelyet a lélek a bűnbeesésig és 
onnan a megtisztulásig végigjár. Ez a nobilis, hangú, »magasfeszültségű« írás 
nemcsak új színfoltot, de újabb emelkedést is jelent Földi oeuvre-jében. (r. m.)

VESZPRÉMY FERENC: ÖSZTÖN
ÉS FAJ

(A szerző kiadása. Egget. Ngomda. 
228 oldal). A szerző a faj-kérdést kie
meli a politikai aktualitás alpári légkö
réből, de viszont nem helyezkedik egy
oldalúan biológiai álláspontra sem, ha
nem a bölcselet vártájáról vizsgálja a 
kérdést, amikor alaptételként ezt az 
axiómát állítja fél: »az ösztön a faj
nak lelke«. Önmaga is érzi, hogy ez az 
axióma így első hallásra inkább költői
esnek, semmint tudományosnak hangzik, 
már csak azért is, mert hiszen a meg
határozás egyik tagja — a faj — kér
dése önmagában is teljesen tisztázatlan 
fogalom. Persze nem szabad elfelejte
nünk, hogy ezzel a meghatározással 
sem a szerző nem jár egészen taposat- 
lan utakon, sem pedig — akivel nyil
ván szellemi rokonságot tart — Bőhm 
Károly sem állott egyedül. Hiszen már

Eduard von Hartmann, a »Philosophie 
des Unbewussten« alkotója is ekképpen 
határozta meg az ösztönt: »a faj intelli
genciája«. Veszprémy azonban erőteljes 
lépéssel továbbhalad, amikor ennek az. 
»intelligenciának« működési körét ipar
kodik az eddiginél pontosabb keretekben 
meghatározni, s így például az új élet
tani megismerések alapján azt a meg
lepő törvényt állítja fel, hogy az élet 
első létfeltétele nem a táplálékszerzés, 
hanem a térfoglalás. Ugyancsak új tézis
ként hangzik a szerzőnek az a felállí
tása, hogy a szaporodás a faj védekezé
sének elsődleges módja. Mindkét új té
tel tehát az egyed háttérbeszorításával 
a faj priorátusát hirdeti: az ©gyedeket 
csupán a faj termeli ki, s a faj repre
zentáns képviselőiben a faj ösztöne nyi
latkozik meg. Konklúzió: az emberiség, 
olyan fajtipusokban képes a fejlődésre, 
amelyek az egyetemes emberinek szolgá
iéban jutnak vezető szerephez.
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A GONDOLATOK GYÉMÁNTKÖSZÖRŰSE
Márai Sándor: A  négy évszak (Révai-kiadás. 338 oldal)

Paradoxonnak hangzik, de úgy van, hogy a szellemnek is lehet érzéki gyö
nyörűsége. Vannak irók, — nagyon kevesen, de Márai közéjük tartozik —, akik
nek az írásai valósággal fizikai hatással vannak az olvasóra, úgyhogy minden 
testi porcikánk is vele érez az íróval. Talán ez a magyarázata ennek: ezek *iz 
írások olyan erővel ragadnak magukkal a szellem régióiba, hogy úgy érezzük: 
anyagtalanná váltunk. A súlytalanságnak, a testetlenségnek a gyönyörűsége ez, 
amit sztratoszfera-repülők éreznek. A zene képes még ilyen csodálatos érzést ki
váltani. És az igazi remekmű tökéletes, mint a beethoveni muzsika.

Nem regényt írt most Márai, hanem gondolat-szikrákat, hangulat-villanásokat 
ad. Lelki világhiradójának filmkockáit vetíti elénk. Nem regény ez a könyv és 
mégis regény, mert hjsz a regényben is az a fontos, amit a hős lelkileg átél,amit 
.gondol és itt mindez a lényeg megvan. Csak éppen a regényhős figurája nincs 
belerajzolva a képbe, de mint a trükkös rejtvényrajzokon: mégis látjuk a figu
rát. Márai maga az.

Egy esztendő szellemi- és hangulati élménysorozatában minden felbukkan. 
Néha úgy érezzük, olvasás közben, hogy csodálatos képtárban járunk, ahol a 
falakról a legnagyobb mesterek képei ragyognak ránk: úgy fest meg portrékat, 
tájakat, néhány erőteljes vonással, a színek belső izzásával. Karikatúrák is akad
nak persze, ötletesek mint Walt Disney sorozatai.

Merész, szinte brutális őszinteséggel ír. Mintha minden mozdulatával látha
tatlan leplet rántana le valamiről, és egyszeriben bámulva ismerjük fel, hogy eddig 
fátyolon keresztül láttunk mindent.

Kérlelhetetlen, könyörtelenül elszánt igazság-keresés lendülete hajtja Márait 
és ennek a láza adja Írásainak sajátos atmoszféráját. »Az élet értelme az igazság«,
— mondja a kötet első írásában, ebben a gyönyörű vallomásban, — »nefiéz 
megismerni, még nehezebb elviselni. De talán nem is lehet másként élni, csak 
az igazság jegyében. — Megértem valamire. Az életrel A halálra? Az igazságra 
értem meg, arra, hogy elviseljem, az értelem fegyverzetében, a világ és a halál 
ostromát. — Valamilyen nagyon finom halálfélelem van minden öröm alján. 
De az igazság, mely egyszerre szólani kezdett hozzám az érzékelésből és &z 
álomból, a tapasztalásból és a gondolatból, a versekből és a tájakból, a zenéből 
és a tárgyakból, ez a csodálatos, hidegfényű sugárzás, ez a legfinomabb és leg
kegyetlenebb érzékelés: hideg és pogány ünneppé avatta az életet.«

Fanatikusa az igazságnak, de a fanatikus póza nélkül. Nem dörög harcias 
purifikátori módon a világra, csak megvetően összeszorítja a száját vagy fojtott 
hangon odaszól: nem, nem kellesz, nem azonosítom magam veled. És csendes 
ellenállása, halk tiltakozása olyan erőt képvisel, mint a finomszírmú saxifraga- 
virág, amely cipóid ászt ja a kősziklát.

Ezt az attitűdöt várja el az igazi írótól, akihez így szól: »Már elég az 
is, hogy ellenállsz. A világ olyan, amilyen; de áldásod ne adjad hozzá. Ez pz 
ellenállás lehet termékeny és nemes. Mindenesetre szükséges ahhoz, hogy nyomod 
maradjon a világban. Könyveket írni minden szorgalmas trottli tud már. Ellen
állni csak a kevesek. Tartsatok össze ellenállók; akár egymás ellen is.« Másutt
— Gide-del kapcsolatban — így hirdeti felfogását: »Egy író erkölcsi értékét 
csak a szenvedélyen lehet mérni, mellyel a bűn ellen ,fordul; akkor is, mikor 
a bukást és a bűnt szomjasan keresi, mint a vadász a zsákmányt. Az írónak nem 
az a dolga, hogy győzzön és Ítéletet hirdessen; ez csak az erény csősz dolga. 
Az író dolga, hogy holtáig viaskodjék azzal, ami esendő és romlandó lelkében, 
a győzelem reménye nélkül. Ez a viaskodás létének igazi értelme.«
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Mint szikra az összecsapódó kardok acélpengéjéről, úgy villannak fel ennek a 
belső viaskodásnak során a különös, megdöbbentő felismerések Márainál. »Meny
nyivel különbül, mennyivel forróbban és bensőségesebben vagyunk azonosak 
bűneinkkel, fogyatékosságainkkal, mint erényeinkkel és képességeinkkel/« •— írja 
egy helyütt. ;

Szigorú az emberrel és a világgal, de legszigorúbb követelményeit az iroda
lommal szemben támasztja. »Schopenhauer a stílust a lélek arcmásának tekin
tette«, — mondja, — »a hazug stilus álarc: minduntalan látják a kócol, a festé
ket, a csepiit. Most, mikor simán és egyszerűen írni,' egy irodalmi kozmetika jó
voltából, igazán nem feladat többé, az irodalom világa megtelü jólfésült és kitü
nően beretvált pofákkal, akik mintha egy irodalmi szépségszalonból másztak 
volna elő: mind egyformák, mind tetszetőseic, mind olyanok kissé,, mint a csinos 
délamerikai stricik a moziképeken, mind s z e k s z e p í l e s e k .  Ezért csak bá
mulom őket, nyelvcsettintve; de nem olvasom műveiket.«

Az irás technikai szabályairól is beszél, de amit mond. abban benne van az 
írás erkölcstana is: »Menj egészen közel ahhoz, amiről beszélsz. Nézd meg egé
szen közelről, minden oldalról. Vedd kézbe, vizsgáld nagyítóval, szagold meg, 
Ízleld meg, tapogasd. Aztán, mikor már mindent tudsz róla, hajítsd el, felejtsd el. 
Aztán álmodj róla. És aztán írjál róla. — De az írás más is, mint az igazság. 
Van benne valami laza, könnyű kötőanyag is. — Mindennap írni. Alázatosan 
gondolkozni; de rangosán írni. Mindennap eldobni valamit. Néha csak egy szót, 
egy visszajáró szókötést. A gondolatot megtisztítani az érzelem indulatától. Nem 
elég megfigyelni, felejteni is kell tudni.« — »Minden sort olyan figyelemmel kel
lene írni, mintha rögtön utána a halál tenne pontot a mondat és az író életének 
végére. Végzetesen kellene írni, jóvátehetetlenül. Úgy kell írni, mint akinek nincs 
ideje többé kijavítani, központozást, jelzőt és jellemet. Csak egyszer éjünk? Nem 
biztos. De csak egyszer írunk. Ez biztos.«

Mint pogány vallás papja a bálványát, úgy védi, olyan harciasán áll őrt az 
irodalom mellett, olyan kegyetlenül áldozatos magatartást kivan meg az írótól. 
Majdnem hogy azt vallja: írni vagy élni. Illetőleg: író csak azért élhet, hogy 
írjon, mint a varázsló a füvekből, élményeiből párolja aztán költészetének 
illatos liktáriumát.

Megrendítő és hatalmas »fogadalma« a könyvből kivillanó író portréjának 
egyik legjellegzetesebb vonása. így harsog az esküje: »Igen, igen, igen, holtomiglan, 
a máglyán is, vagy abban a kegyetlen számkivetésben, mely minden hivő és esz
mélő ember sorsa a butaság, gonoszság és türelmetlenség világában, kiáltom, 
hogy utolsó szavamig, vagy utolsó leheletemig, ami egyre megy, hűséges akarok 
maradni az értelemhez, az igazsághoz, a gondolkodás bátorságáfioz, megvetem 
a lélek ernyedtségét és szajkoló gépiességet, mely szórakozássá aljasítja a Szel
lemet és a Művészetet, becsületesebbnek és emberibbnek tartom azt a lelke
sedést, mely elragadta a római cirkusz közönségét, mikor vérszomjasán bá
multa a gladiátorok viaskodását, mint egy korszerű mozi »zsúfolt házá«-nak 
csámcsogó elragadtatását, s hűséges akarok maradni Shakespeare-hez, Goethéhez, 
Cervanteshez, Tolsztojhoz, Arany Jánoshoz, Rilkéhez, Petőfihez, Theodor 
Dreiserhez, O’Neillhez, Martialishoz és Szent Ágostonhoz, most és mindörökké, 
ámen.«

ó, idézni szeretném sorra minden szavát, az egész könyvet, amit lassan, 
élvezve, apránként kell olvasni, ahogyan a tokaji aszút isszuk. Időnként abba 
kell hagyni az olvasást, mert kell a szünet, mint zene után a csend. És ezekben 
a pillanatokban érezzük fel legintenzívebben: mit jelent Márai művészete, mi
lyen magas csúcsra jutott már fel ez az író: a gondolatok gyémántköszörüse, 
az érzelmek spektrumán túl-látó varázsló. Rónay Mária
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Londoni levél
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irodalmi siker volt, mint a hozzánk közel álló John fí r o p híj könyve, amelynek 
Man,  W o m a n  a n d  Ch i l d  a címe. fírophy régi szerelmese Magyarországnak, 
aki I l o n k a  S p e a k s  of  H u n g a r y  c. könnyed, vidám útleírásában már lel
kes csodálattal adózott mindannak, ami magyar. Most új regényében ennél jóvid 
tovább ment: az egész magyar lelkei elemezte, tárta föl brilliáns írásművészetteL 
A könyvből eddig több mint tizenkétezer példány kelt el s a D a i l y  Ma i l  má
jusi könyvdíját is neki ítélték. A kritikusok egybehangzó véleménye szerint ez a 
regény Brophy legértékesebb írása.

Egy angol festő Budapestre utazik, hogy gazdag magyar barátjának lányát 
lefesse. A lány hisztériás s nem valami erkölcsös kis lepke, aki flörtölni próbál a 
festővel s amikor az nem áll kötélnek, kicsufolja. A festő azonban egy férjes 
asszonyba szerelmes. Ez az asszony valóságos rabságban él; férje, aki furcsa, 
ragyogóan megrajzolt száidista, gyermekükön keresztül zsarolja, kényszeríti ma
radásra. A drámai kihangzás akkor jön, amikor a férj öngyilkosságot követ el 
az asszony és a festő jelenlétében s ők felszabadultan indulnak az új életnek.

Rengeteg mellékalak, a pesti élet friss és ötletes megfigyelése tarkítja a cse
lekményt. Egyik fejezete megérdemelné, hogy tankönyvben adják ki. Két magyar 
fiatalemberről szól, akik anglomániásak. Egy este összerakják soványka pén
züket s aznap este és az éjszaka jórészén ád előkelő angol idegeneket játszanak, 
akik bejárják Budapestet és fantasztikus gyorsasággal tanulják meg a csárdást. 
Ha van könyv, amely megérdemli a magyar nyelvre való átültetést, Brophy 
könyve bizonyosan az.

Brophy egyébként egy nagy és fontos gyűléssel kapcsolatban is szerepelt. 
Junius 8-ikán a Queen's Hallban Anglia legelőkelőbb írói gyűltek össze, hogy 
hitvallást tegyenek a mindenfelől veszélyeztetett szabadság mellett. Brophy ült 
az elnöki székben s rajta kívül hosszabb-rövidebb beszédben szálltak síkra a 
fenyegetett lelkiismereti és írói libertásért Sir Hugh Wa l p o l e ,  a történetíró, 
Philip Gue dal i a ,  Anglia legkiválóbb katonai szakértője, B. H. L i d d e l l  
Ha r t  kapitány, a kitűnő kritikus, Desmond M a c C a r t h  y, a fiatal költő, C. 
D ay Le wi s ,  aki egyébként »Blake« álnéven detektívregényeket is ír; de az 
írónők közül is olyan nagyságok, mint Rosamond L e h m a n n ,  Rose Ma c a u 
lay,  Rebecca Wes t ,  Sylvia T o w n s e n d  Ar n e r ,  Storm J a m e s o n  és még 
sokan. Meleg és bátor este volt, a jelenlévő kontinentális vendégek jólesöen 
érezték, hogy ebben az országban minden nemes és igaz ügy támogatására 
számíthatnak.

*

Compton M a c k e n z i e ,  a kitűnő regényíró, kínos ügybe bonyolódott. Pár 
hónappal ezelőtt bejelentették, hogy megírja a windsori herceg élettörténetét. 
Már itt kezdődött a baj. Edward eleinte hajlandónak mutatkozott arra, hogy 
személyes segítséget nyiíjtson és bizonyos adatokat külön Mackenzie rendelkezé
sére bocsásson. Később meggondolta magát és mindert közösséget megtagadott a 
készülő életrajzzal. Mackenzie azonban elvonult egy skót szigetre és megírta a 
könyvet. Fejezetenkint küldötte a S u n d a y  P i c t o r i a l  nevű vasárnapi új
ságnak, amely folytatásokban akarta közölni. Múlt vasárnap azonban megdöb
bentő vezércikket hozott ez a lap. Hírül adta, hogy nem közli a Mackenzie-féle 
biográfiát, bár kifizette a szerződés szerinti 5000 fontot ( több mint százharminc- 
ezer pengő). Nem közli, mert Mackenzie olyan támadásokat intézett az uralkodó
ház ellen, amelyeket loyális angol lap nem! nyomhat ki.
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Hadd szögezzük le gyorsan: ezek a támadások nem a mai. uralkodó sze
mélye ellen indulnak. Mackenzie kiásta a hannoveri uralkodócsalóid teljes tör
ténetét s pontról-pontra kimutatta, hogy az anglikán egyház hány válást sze
xuális bűnt, botrányt és gazságot nézett el nekik. Nyílván arra akart kilyukadni, 
hogy a canterbury-i érsek mai ódlásfoglalása a windsori herceg ügyében mennyire 
eltért elődeinek felfogásától. Ez a botránykrónika valóban megdöbbentő volt, 
bármennyire megfeleltek is adatai a valóságnak.

A Sunday Pictorial kifizette az ötezer fontot és Compton Mackenzie azt hitte, 
rendben van a dolog. De egyelőre a könyv sem jelenhetik meg. Pillanatnyilag 
három ügyvéd hasonlítja össze a kinyomott íveket s gondosan kutatnak az után. 
van-e benne rágalomnak felfogható részlet. Minden szót és betűt mérlegre tesznek, 
— mert a rágalmazást perekben, akár konyhalány, akár királyi család a sértett, 
komoly kártérítési összegeket szoktak megállapítani. Beái rice Ke a n  S e y m o u r  
kiadójának például kétezer fontjába került, mert az írónő felismerhetően írt le 
egy vidéki kiirióit, — bár a házat teljesen képzeletének alakjaival népesítette be. 
Compton Mackenzie olvasói tehát sokáig várhatnak a könyv megjelenésére, amely 
még így is rendkívüli szenzációnak ígérkezik.

*

Magyarország angol író-vendégei közt a közeljövőben sok érdekes személy 
akad. Pestre készül Miss Betty Ross ,  akit interjú-királynőnek neveznek az angol 
birodalomban s akinek H e a d s  a n d  T a l e s  című könyve rendkívül értékes 
képet ad egész sereg világhirességről. Budapestre utazik Kenneth de Co u r  cy  
is, a világhírű publicista, aki a nemrégiben alakult angol birodalmi propaganda
bizottság főtitkára. S hosszabb budapesti tartózkodást tervez .J. B. P r i e s t l e y  
is, aki nemrégiben tért vissza Amerikából. T á b o r i  Pál  d r.

M e g s z á m l á l h a t a t l a n  a z o k 
n a k  a művészi és egyéb történelmi 
jelentőségű emlékeknek a száma, am r 
lyek a spanyol polgárháborúnak áldoza
tául estek. Valószínűleg csak a háború 
végével lehet majd megállapítani, meny
nyi érték pusztult el Spanyolországban. 
A legújabb jelentés szerint most Miguel 
Ar t i  gas,  a madridi nemzeti könyvtár 
igazgatója, aki természetesen már hosz- 
szú idő óta nem töltheti be hivatását, 
tett közzé segítséget kérő felhívást. Meg
tudta, hogy a C id  kéziratát, amelynek 
értéke számokban egyáltalán ki sem 
fejezhető., a Spanyol Bank acélkamrájá
ból valaki elvitte. A Cid, a spanyolok 
nemzeti éposza, a 12. századból szárma
zik. Sokáig a vivari kolostorban őriz
ték, később Madridba került. A spanyol 
tudós reméli, hogy még előkerülhet a 
nagybecsű kézirat, ha azok, akik elvit
ték, valahol megvételre felajánlják■ Erre 
azonban sokáig kcdl még várni, ha ugyan 
egyáltalán meg van még az értékes da
rab és nem esett áldozatául annyi más 
társával együtt a tűznek vagy házbeom- 
lásnak.

M e g h a t o t t a n  vettünk reszt a 
M a r g i t s z i g e t i  S z í  n pa d bemuta
tóján. Összeáll egy pár jóindulatéi és 
pompás tehetségű fiatal magyar mű
vészember, belenyúl szellemi kincsei
nek gazdag iszákjába s — ami még 
ennél is többet jelent ma és Magyar- 
országon — zsebét is kinyitja s a 
maga veszedelmére és örömére megte
remt olyan kultúrintézményt, amely
nek életrehívóisa vagy a közületeknek, 
vagy pedig a nagytőkéjű magánvállal
kozásnak lenne a hivatása. Nem inkább 
az édlítólag író-vezetés alatt álló 
Téliében tömörült nagybankoknak lett 
volna-e hivatása, hogy ezt az ő esz
közeikhez mért csekély költségű, de 
nagy fontosságú művészi alkotást, a 
margitszigeti nyílt színpadot megteremt
sék?! Hiszen itt minden nyóiron át az 
idegenek ezreinek lehet majd a magyar 
színművészet és zene reprezentatív al
kotásait bemutatni! Olyan propagan
dát jelent ez majd nemzetünknek, ami
nőt a hivatalos szervek végig sem 
tudnak gondolni! S külön örömünkre 
szolgált Ka f f k a Péter építészeti meg
oldóisa.
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M A G Y A R  S Z É P P R Ó Z A

ARADI ZSOLT:
AZ ÉG A RÁCS MÖGÖTT
(Révai-kiadás. 342 oldal.) Egy ártat

lanul elitéit politikai fogoly börtönél
ményeit meséli el finom hangulatú, el
mélyedő regényében modern katolikus 
irodalmunk publicistája, aki átélte a 
történteket, mert 15 hónapig szenvedett 
egy másik állam börtönében, de a re
gény hősét nem önmagáról mintázta. A 
hős: az elkényeztetett, nagy luxusban 
nevelt »fiatal herceg«, aki számára rend
kívül súlyos megpróbáltatás a börtön
élet, die mégis termékenyítő hatással 
van rá, mert itt ébred önmagára, itt 
találja meg életcélját és itt tanulja meg 
értékelni a lélek szabadságát. Aradi 
Zsolt megrázó portrékat fest cetlatársai- 
ról és hiánytalanul érzékelteti a börtön 
»társadalmának« furcsa levegőjét. Igen 
érdekes pszichológiai momentumokra 
mutat rá. Ilyen például az, hogy a bör
tön lakói közül egyik sem ismeri el 
vétkes voltát, őszintén ártatlannak hi
szi magát valamennyi. A bűn ténye 
szinte kiesik emlékezetükből. »Mintha 
különös átmeneti, ködös, transzállapot
ban markolták volna meg a kést, tör
ték volna fel a kasszát, nyúltak volna 
bele a pénztárba...  A bűn, mint »kü
lön dolog« lebegett felettük, amely vé
letlenül szólt bele életükbe.« — Különös 
és meglepő tény, hogy az első hetek fel
dúlt idegállapota után. a fogoly — már 
nem vágyódik vissza a világba: •Szinte 
jól érzi magát. Nem hiányzik neki a 
külvilág. Valahogy jólesik neki a fe
gyelem, a nélkülözés, a szenvedés. Mi 
ez? Erőpróba, hogy mennyit bir ki 
az ember? Pszichoanalitikus talán az

önkinzás örömének mondaná ezt az ál
lapotot az ártatlan fogolynál és a bűn- 
hődésvágy kielégülésének a vétkesnél. A 
filozófus inkább azzal magyarázná, — 
és az író is erre hajlik —, hogy a sza
badság nagyon relativ dolog. Illúzió csu
pán. Mert alig veszti el egyik béklyó
ját az ember, illetve egy társadalom, 
máris másikat kap helyette. A börtön
ben a falak és a zár akadályozza sza
badságában, odakinn — a más embe
rek akarata, a törvény, a rendeletek, a 
szokások, az előítéletek. Számtalan tila
lomfa áll utunkban a legegyszerűbb cse
lekvésnél is, az élet majd minden vo
natkozásában. De megszoktuk azokat és 
már ritkán vesszük észre őket. Mi hát 
a szabadság? — tűnődik a fogoly és 
mindenkitől más választ kap rá. Az 
egyik azt feleli, hogy »a szabadság a 
jóakaratú emberek között van és ezért 
csak a jóakaratnak van joga uralkodni 
a földön«, a másik azt válaszolja: »Isten 
a legnagyobb szabadság«. A fiatalember 
csak azt tudja, hogy »nem azok a szaba
dok, akik kinn vannak és nem azok a 
rabok, akik a rács mögött alszanak«. 
És amikor kiszabadul: elindul, hogy 
megkeresse az igazi szabadságot, ame
lyet érzése szerint a lélek régióiban kell 
megtalálnia.

BÁLLÁ BORISZ: A MEGSEBZETT
(Révai-kiadás. 278 oldal.) A »Niczky 

növendék« csodálatosan finom regényé
nek megjelenése óta mindig vártuk Balta 
Borisz új jelentkezését. De a modern 
katolikus irodalomnak ez a vezető- 
egyénisége sokáig hallgatott mint regény
író, csak publicisztikai működést fej
lett ki. Most aztán kárpótolta az iro
dalmat a hosszú némaságért. Egy, lé-
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leknek Istenhez való közeledését és 
megtérését mondja el szuggesztiv erővel, 
a külső és belső történések összefüg
géseinek nagyszerű felismerésével. Hőse: 
a fiatal Stail István báró, aki anyai 
részről magyar származású, belezüllik 
a semmittevő, léha életbe, amelyből 
sem aggódó nagynénje, sem szép sze
retője nem képesek kiragadni. Mialatt 
Solange-zsal tomboló szerelmüket élik, 
mindegyre érez egy különös belső han
got, lelki vágyat arra, hogy teljesen ki
kapcsolódjék életformáiból, de ezt a 
hangot erőszakosan elnyomja és annál 
inkább beleveti magát a gyönyörűségble. 
Ugyanígy fojtotta el magában a gyöngéd 
érzéseket diákéveiben, amikor annál 
vadabb, durvább játékokba kezdett, mi
nél inkább »zavarták« ezek a belső 
hangok. Rövid időre elszakad Solange- 
tól *és ezalatt a nagynéninek majdnem 
sikerül őt egy házasság révén a polgári 
élet szürkeségébe kényszerítenie. De az 
asszony elhagyja férjét és utána jön. 
Úgy tetszik, mintha a fiú elveszne ezzel. 
Pedig éppen ez menti meg Isten szá
mára, mert ezáltal járja végig a szen
vedések útját, amely végül Istenhez ve
zeti. Az isteni kegyelmet egy ismeretlen 
kis magyar apáca könyörgi ki számára 
imáiban és gyöngéden kézenfogva se
gítik az ehhez vezető utón: Rohmer 
atya és — Solange férje, akiben gigan
tikussá nőtt az igazi keresztényi sze
retet és alázat. Rendkívül érdekes figu
rákat rajzol Bállá Borisz a két főhősön 
kívül különösen a férj alakjában és 
Fanny Roch-ban, akikben a modern 
szenL testesül meg. Nagyon finoman áb
rázolja Stail István egyéniségének ket
tősségét: a »pimasz fickó« mellett élő 
másik énjét, amelyről Solange úgy vélj, 
hogy egy őrült gyermek, aki a végtelen 
semmibe mered. De a belemeredé mél 
»az egyik csak a semmit, a másik csak 
a végtelent látja«. A külső események 
közül a zavaros gyermekkor hat leg
döntőbben a fiú lelki kialakulására és 
ennek kapcsán jegyzi meg a mély lélek
tani ismeretekkel bíró író, hogy »az 
emberek nagyrésze egy halálrasebzett 
gyermeket hurcol magával a lelkében«. 
Sokat szenved, sokat vétkezik Stail Ist
ván, mire eljut az isteni kegyelemig. De 
ferre a szenvedésre és a bűnök kiélésére 
szükség van, hogy. eljusson a csömörig, 
a kiábrándulásig, mert egyedül a min
denből kifosztott, mindentől elszakadt, 
az emberi természet romlott nedveitől

megszabadult lélek, egy tökéletesen 
vágytalan, kiürült lélek képes Istent, a 
Végtelent, a Tisztát, az Örökkévalót 
egész ragyogásával befogadni«.
f  í : I !  ! ■  ! : : ;  U U  j  Á  U !  j
KÖRMENDI FERENC: A TÉVEDÉS 

(Athenaeum-kiadás. 333 oldal.) Egy 
házasságot és annak szereplőit boncolja 
fel legfinomabb ízeire, idegrostjaira az 
író, aki valóságos görög végzettragédiát 
tár fel a pesti házaspárnak látszólag 
egyszerű élete mögött. Csupa jószándék 
mind a két fél, a körülmények mind 
olyanok, hogy biztosíthatnák a boldog
ságot és mégis megtörténik a nagy 
katasztrófa, amelynek három ember esik 
áldozatául. Ananké. Végzet, amely, ellen 
nincs apelláta, amelyet nem lehet ki
kerülni. Végzet, amelyet az antik írók 
mint kivüllevőt láttak, a modern szerző 
azonban a lélek elrejtett mélyében mu
tat rá létezésére. A gazdag csúnya lány 
és a jókülsejű, tehetséges szegény, ügy
véd1 házasságot kötnek. A lány, nem 
tudja, hogy, ő csúnya, mert az otthon 
légkörében gondosan vigyáztak arra, 
hogy ez ne derüljön ki. A férfi őszintén 
hiszi, hogy szereti a feleségét és mindent 
elkövet, hogy házasságuk harmonikus 
legyen. De tudat alatt felesége húgába, a 
szép Ágnesbe szerelmes. És amikor egy 
véletlen folytán kirobban az elfojtott ér
zés: itt a tragédia, minden jószándék 
ellenére. Körmendi rendkívül finoman 
bogozza ki az érzések fejlődésének pók
háló-szálait és a történések látszatra 
súlytalan, de lényegében döntő fontos
ságú apró mozzanatait, a látszólagos 
véletlenek törvényszerűségét bizonyító 
tényeket. A nagy regény erős drámai 
feszültség izgalmában játszódik le mind
végig.

K Ü L F Ö L D I  S Z É P P R Ó Z A

GORKIJ, MAXIM: KLEM SZAMGIN
(Fordította: Tamás Aladár. Panlheon- 

kiadÓLS. 372 oldal.) A békebeli Oroszor
szágról szól Gorkij utolsó regénye. A 
bolsevista forradalomban csalódott nagy 
orosz író témaválasztásával js kifeje
zésre juttatta ezúttal a Szovjettől való 
elfordulását. Ifjúkorához menekül és an
nak a világát mutatja meg. Középosz
tály, diákság és csavargók a hősei, 
akik Küm, a. főhős körül csoportosul
nak. A fiú fő ténykedése a szemlélődés 
és a csodavárás. Figyeli a körülötte

232



hullámzó, változó és újra meg újra 
visszatérő embereket, akik ugyancsak 
keveset cselekszenek, de annál többet 
— vitatkoznak. Fárasztóan sokat be
szélnek, anélkül, hogy megkapó volna a 
mondanivalójuk. Minden vita-téma kö
zöttük: társadalmi problémák, nők, sze
relem, politika. Valamennyien furcsák, 
számunkra kissé érthetetlenek, alig akad 
köztük egészséges értelemben vett nor
mális ember. Ügy hatnak, mint valami 
különös, mozgó panoptikum. Ijesztően 
és leverőén. Klim, a fiatalember, akit 
pólyás-kora óta kisérünk végig életúlján, 
aki csodagyermeknek indult, de nem 
váltotta be a hozzá fűzött reményeket, 
tétován imbolyog a világban, a szerel
met és az élet értelmét természetesen 
nem találja meg...

ÉLETRAJZOK

BÁRÓ DOBLHOFF LILY:
HORTHY MIKLÓS
(Athenaeum-kiadás. Több képpel. 323 

oldal. Ára 6 P.) Egy értékes élet, egy 
lélekbemarkoló pálya hiteles története 
elevenedik meg báró Doblhoff Lily köny
vének lapjain. írója a történetíró hősé
gével s a lélekbúvár ösztönös igazmon
dásával rajzolja meg azt a pályát, 
amely a kenderesi kastélyból kiindulva, 
az Osztrák—Magyar Monarchia döntő 
esztendőiben sorozatosan fontos munka
helyeken bizony it ja be minden nagy 
feladatra való rátermettségét, hogy az
után a történelem viharai közepette erős 
kézzel ragadja meg az irányt vesztet
ten hánykolódó magyar gálya kormány- 
kerekét. Az ifjú, a férfi, a ílottafőp- 
rancsnok, a fővezér, a kormányzó alakja 
töretlen egységben rajzolódik az olvasó 
elé ebben a munkában, amely a nagy 
események közben meglátott emberi fi
gura hibátlan megelevenítésével valóság
gal történelmi magyar feladatot old meg.

FODOR GYULA: ZENEI PORTRÉK
(»Szép Könyvek« 8. sz. Singer-Wolf- 

ner kiadás. 77 oldal, 10 portrérajzzal.') 
Fodr Gyula biztoskezű zenei vezeté
sét az olvasók kitűnő »operaismertetői
ből« ismerhették meg. Most finom ve
retű kis kötetében a zenei lángész 
földi útját mutatja meg az érdeklődő
nek Nagyszerű érzékkel válogatja ki 
Gluck; Haydn, Beethoven, Schubert, 
Berlioz, Wagner, Puccini, Erkel, Gold

mark és Hubay életének egy-egy je
lentős fordulópontját, egy-egy jellemző 
adatát, egy-egy anekdolikus apróságot, 
amellyel minden nagyképű és sokkö
tetes életrajznál is behatóbban, való
sággal fizikailag érzékelhetően vázolja 
fel egy kis pasztelkép' formájában az 
egykori ingénium igazi mivoltát.

GYULAI ÁGOST: SZENT ISTVÁN KI
RÁLY INTELMEINEK ELSŐ PEDA
GÓGIAI FELDOLGOZÁSA
(Kny. a Budapesti Szemléből. 21 ol

dal). Zsámboki János, a 1G. század 
nagy magyar tudósa, a magyar Corpus 
Juris élére állította azt az írásművet, 
amelyet egy kegyes hagyomány mint 
első szent királyunk fiához intézett in
telmeit ismer. Ez az Institulio Morum, 
amint azóta a kutatás kiderítette, alig
ha lehet Szent István saját alkotása, 
talán inkább Gellért püspök művéül 
kell felismernünk. Azt is kiderítették a 
kutatók, hogy nagy hatással voltak erre 
a műre részben a bizánci nagy császá
rok protreplikoszai, vagyis a trónörö
kösök nevelésére vonatkozó pedagógiai 
előírások, részben pedig a nyugati, 
frank királyok »fejedelmi tükrei«. Ezek
től a felismerésektől függetlenül azon
ban mindenkor elsősorban politikai 
írásműnek tekintették ezeket az Intel
meket, ezzel szemben pedagógiai jelen
tősségüket annyira lebecsülték, hogy pl. 
Fináczy Ernő meg sem említi a ma

gyar középkori nevelésről szóló művé
ben. Gyulai Ágost, a neves nevelő
politikus most kimutatja, hogy már a
18. század második felében akadt egy 
magyar pedagógus, Szaicz Leó egri 
szervitarendű pap, aki magát »egri 
oroszlánnak« nevezte anlireformációs 
tevékenysége miatt, aki behatóan fog
lalkozott az Intelmek nevelésügyi vo
natkozásaival.

NAGYFALUSI JENŐ: VAN GOGH
(Kronos-könyvek. 80 oldal. Ára 1.60 

P.). Igen finom elemzése a holland festő
művész származásának, életének, beteg
ségének, művészetének és társadalmi je
lentősségének. »Van Gogh formalátása 
társadalmi szükségszerűséget fejez ki. A 
festő az ember újkori rabságát mutatta 
be. Hullásának fénye baljóslatú ívet ír 
kora látóhatárára, annak a kornak a 
látóhatárára, melynek felbomlását tra
gikus erővel tudta megfesteni«.
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R E G É N Y E S  É L E T  E G Y  S Z K E P T I K U S  K O R B A N

LACZKÓ GÉZA: KIRÁLYHÁGÓ
(Regén]). Grill Károly könyvki idóvál- 

IRctia. WO l.) Nemcsak a szakemberek 
szükebb kőre, hanem az olvasóközönség 
is régen kijelölte már Laczkó Géza he
lyéi a mai magyar irodalom legelőke
lőbb posztjainak egyikére. Tudják róla, 
hogy páratlanul nagy kultúrájú, biztos 
Kzemmértékű író, aki aránylag ritkán 
szólal meg, viszont mondanivalóját két 
szempontból is teljes figyelem fogadja: 
amit mond, az mindig őszinte és száz- 
százalékos írói hitvallás, egyben kerek 
és tökéletes koncepció; emellett pedig 
ahogyan mondaniv,a1 óját formába önti, 
az szemléltetően bizonyítja, hogy Laczkó 
Géza a mind kevesbedő, magyarul va
lóban tudó írók sorába tartozik.

A Királyhágó — hosszú évek fárad
ságos munkájának eredménye — nem
csak ezeket a Laczkótól immár meg
szokott írói kvalitásokat mutatja tői el
len tisztaságban, hanem egyben olyan 
megrázóan érdekes emberi dokumen
tum is, amelynek őszintesége még vi
lágirodalmi távlatba állítva is egyedül
álló. A kis Lányi Dénesről szól a 
történet, a színésznő fiáról, aki apjától, 
a híres Szillánghy Dénestől csali az éle
tet kapta, minden egyebet azonban — 
a nevét is — anyjának köszönheti. Apja 
neve: nincs — írta már kisdiák korá
ban a különféle célokból eléje rakott 
kérdőívekbe és ez a »nincs« egész éle
tére reáütötte bélyegét. Don Quijote 
volt és az is maradt végig, vagy — mint 
egy elkeseredett pillanatában ő maga 
mondja — olyan mint a rendhagyó 
ige... De azért sorsa tisztán állt előtte: 
a törvénytelen gyermeknek meg kell mu
latnia, hogy hiába taszították ki a meg
szokott keretekből, azért ő derék em
ber lesz. És ha nem lehet az egész or
szág előtt a 48-as hősnek unokája, majd 
valamikor az ő unokája fogja büsz
kén emlegetni nevét, melyen új, hires 
családot alapít.

Nehéz a Lányi Dénes sorsa. Lépten- 
nyomon tapasztalja, hogy az élettel is 
úgy van, mint a hegedűvel: gyakran 
mellé fog. Mások olyan könnyedén vág
ják ki magukat a legnehezebb hely
zetekből is és ő a legparányibb aka
dályon is felbukik. Vágyik a nagy

boldogságok után és a kis boldogságok 
elől elszalad. Elsuhanó rozzant szeke
rek után fut és a kínálkozó hintóba nem 
ül be; gyémántmezők feli rohan vágyai
val és közben a talpa alá kerülő apró 
brilliánst vakon a sárba tiporja ... Bi 
zony, nehéz keresztet visznek ezek a 
kis Dinik és csak nagyritkán akad köz
tük olyan talpraesett legény, mint ez a 
Lányi Dénes, aki felveszi a harcot sors
sal és emberekkel, rosszindulattal és 
mellőzésekkel, az élet ezernyi természe
tes és nála különös erővel jelentkező 
megpróbáltatásaival. Iü-ott szinte már 
úgy látszik: a helyzet reménytelen. Az
után kiderül újra és újra, hogy Dinit 
nem lehet legyűrni és minél mélyebbre 
nyomják őt erkölcsi, szerelmi, társa
dalmi és gazdasági bajok mocsarába, 
annál hamarább és annál nagyobb erő
vel ugrik ismét talpra.

A színésznő fiából egyéniség lesz és 
ez az egyéniség nem hajlik meg a kü
lönböző, tálcán hozott kompromisszu
mok előtt. Átküzdi magát a világra esz- 
méltető gyermekéveken, a tanulás és 
ismeretszerzés korán, hogy azután a 
saját lábára állva találja meg helyét 
ebben a zavaros és ellenségekkel te'e- 
tüzdelt, különös világban. Persze, köz
ben sok olyasmi történik, ami Lányi Dé
nes életében fontos és jellemző epizód, 
a könyvben pedig nagyszerűen meg
rajzolt fejezet: megismerkedése a »csa
ládi élettel« a Szillánghy-birtok cifra 
zagy vaságában; a törvénytelenség sor
sára eszmélés az ugyancsak törvénytelen 
Luccheni gyilkos merényletén keresztül; 
katonai pályájának ravasz és sötét el- 
gáncsolása; esete Marával, a kis cigány- 
lánnyal; botorkálása az idegen nagy
világban; első szerelme, akiről soha
sem tudja meg, hogy pokoli rágalmak 
sarával megdobált angyal vagy mél
tatlanul oltárra állított lolvó«; > Cimpi- 
limpi Adél; furcsa története; végül 
pedig egy nagy szerelem összeomlása 
után szerelem dacból, majd házasság 
— itt érkezik el oda, ahol azt hiszi, 
hogy révbe ért, pedig az új indulások 
már varnak reá ...

Lányi Dénes életsorsának rajza a leg
fontosabb a »Királyhágó -ban és ez teszi
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a regényt az irodalmi újdonságon túl 
komoly és maradandó értékű esemény- 
nyé. Emellett természetesen figyelemre
méltó a háttér is: a régi Erdély és a 
régi Kolozsvár, majd a vajúdó új ma
gyar irodalom Bródv Sándor Jövendő
iével, végül pedig a Bartoniek-éra Eölvös- 
kollégiumának színes és hol kellemes hu
morral, hol könnyes emlékezéssel való 
megjelenítése. Laczkó Géza könyve nem
csak érdekes és kitűnő regény, hanem 
egy boldog magyar kornak bátor kéz
zel, szeretettel, de önámítás nélkül meg
húzott keresztmetszete is. Ez a boldog 
kor — úgy éreztük — végleg és vissza- 
hozhatatlannl elmúlt, Laczkó azonban 
most visszahozza egész levegőjével, em
bereivel és eseményeivel egyetemben. lie 
nemcsak visszahozza, hanem egyben meg 
is rögzíti eljövendő generációk számára 
azt a mai napság annyit szidott, de — 
úgylátszik — mégiscsak becsületes kor
szakot, amelyben — hogy is mondja a 
történet? — elindult egy szegény, apát
ián kis fiú és minden segítség nélkül, 
tisztán saját erejére és képességeire tá
maszkodva eljutott a huszadik század 
majd megírandó irodalomtörténetének 
egyik legszebb lapjára ... (k. i.)

ERDEI FERENC: PARASZTOK
(Athenaeum-kiadás. 219 oldal. Ára 5 

P.) Parasztok nincsenek kezdettől fogva 
és nem is maradnak fönn örök időkre. 
A parasztság a folytonos társadalmi har
cok egyik állomása: lett, van és elmú
lik, s átadja helyét más társadalmi ré- 
tegeződésnek. Erdei Ferenc könyvében 
az európai parasztság változó típusai je
lennek meg, mint ennek a különös tár
sadalmi világnak eleven és izgalommal 
teli megtestesítői. A magyar paraszt 
mint a legkritikusabb paraszttípus je
lenik meg többi európai sorstársai kö
zött, s az összehasonlítás révén színt 
és igazi értelmet nyer mindaz, amit a 
magyar parasztról az utóbbi évek külö
nös érdeklődése során megtanultunk. Az 
író, aki maga is végigélte a paraszt- 
élet minden stációját, tökéletesen egy
beolvad a tárggyal s írását meleg szub
jektivitás teszi meggyőzővé.

T ÁLMÁN, CHARLES FITZHUGH:
A LEVEGŐ BIRODALMA
(Fordította: Ballenegger Róberlné. A 

fordító, t átnézte: Réfhly Antal. Királyi 
Magyar Termiszé'tudowányi Társulat 
kiadása. 311 oldal, 62 képpel, egy mel
léklettel.) A könyv szerzője Amerika 
egyik legkiválóbb népszerűsítő-természet
tudományi írója volt. A meteorologiál 
— ezt a valójában félreértett, s éppen 
ezért csak a legutóbbi időben kiala
kult új tudományt — egyéni tapaszta
latainak gazdag anyaga alapján, közvet
len, friss, érdekfeszítő hangon tudja 
ebben a válogatott tanulmányait össze
gyűjtő kötetben megismertetni. Talman 
mint az Egyesült Államok hivatalos 
meteorológiai intézetének kiküldöttje az 
egész világon végzett meteorologiai meg
figyeléseket. Nyugatindiában, a Panama- 
csa'.orna mentén, Jamaica szigetén, Bos
tonban, stb. Később, mint az Egyesült 
Államok meteorologiai intézetének 
könyvtárnoka írta ebben a kötetben 
összegyűjtött tanulmányait, amelyek így 
fejezetről-fejezetre megőrizték kerek, be
fejezett tárgyalásuk melleit eredeti fris- 
seségüket, népszerűségük nagy erejét. 
Ennek tulajdonítható, hogy ez a két 
szempontból is páratlan népszerűsítő 
könyv a kiváló szerző halála után az 
egész világot bejárja és meghódítja. Ért
hető, mert kitűnő bevezetés a meteoro
lógia tudományába, azonkívül éloszla- 
tója azoknak a tévhiteknek, amelyek 
az időjárásról a nagyközönség körében 
évtizedek óta felhalmozódtak. Az egy
másután következő fejezetek sorra meg
ismertetnek az időjárástani mérésekkel, 
a felhők, a jég, az erő birodalmával. 
A légkör fénytüneményeiről, a viharok, 
a villám, a fagyosszentek stb., stb. je
lenségeiről szóló érdekesnél érdeke ebb 
fejtegetések és magyarázatok teszik fe
lette érdekessé a kötelet, amelyhez 
Réthly Antal a magyar Meteorologiai 
Intézet ismertetését írta meg függelékül.

ft «
235
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HATH —VÉGII ISTVÁN: AZ EMBE1U
BUTASÁG KULTÚRTÖRTÉNETE
(Cserépfalvi-kiadás. 207 oldal-) Ráth- 

Végh István nevét nem szükséges' a Li
teratur a olvasóinak bemutatnunk: a 
roppant tanulságos s amellett minden
kor mulatságos és jóizüen előadott szel
lemi kificamodások gyűjtögető je ő, 
szorgalmatos kertésze a furcsaságok 
csodakertjének, aki mindenkor a vér
beli tudós lelkiismeretességével magu
kat az eredeti forrásokat" kutatja fel, 
nem elégszik meg másodközlésekkel. 
Igv minden egyes adata abszolút tudó
méin yos érték, de egyben nevelő-tényező 
is abban a szörnyűséges irdatlanban, 
amit emberi közösségnek szoktunk ne
vezni. »Az emberi butaság kultúrhis- 
tóriája« témakörében általában a leg
ismertebb munkaként Kemmerich köny
veit szokták emlegetni. Ráth-Végh ezt a 
gyűjteményt tuda osan messzi elkerüli, 
éspedig azért — mint mondja —, mi
vel Kemmerich tendenciózusan állítja 
össze adatait s célzatossága részben vi
lágszemléleti, részben pedig politikai irá
nyú. Ráth-Végh a maga gyűjtésében 
szorgosan kerül minden ilyesfajta irány
zatosságot, tisztán . a kuriozitás a ve
zető szempontja s így könyve bizonyára 
mindenfelé csak tetszést, mi több, har
sogó kacajt fog aratni. Hiszen való
ban elképpesztő adatokat tud az em
beri korlátoltságról felsorakoztatni, akár 
az aranyláz idegbódító taranlellatáncait 
meséli el, akár a barokkori fejedelmi 
udvarok rituáléjának bonyolult körmön- 
fontságait fejtegeti. Nálunk bizonyára 
sok megértésre lel majd a címkórság
ról szóló tanulságos fejezel is, hiszen 
tán már csak az egyetlen ország va
gyunk Európában, ahol az emberek egy
mást a köznapi beszédben is méltó- 
ságozzák. Ragyogó eseteket beszél el a 
szerző a jogszolgáltatás múltjának hi
hetetlen eseteiről (s szinte előre is bol
dog mosollyal gondolunk azokra a maj
dani időkre, amikor egy eljövendő kor 
kultúrhistórikusa hasonló gonddal szedi 
majd tűhegyre a mai jogszolgáltatás
nak nem sokkal külöinb csodabogarait!). 
Az örökké szkeptikus és • rövidlátó tu
dományosság is veszedelmes karikatú
rának hat Ráth-Végh előadásában, ami
kor azt látjuk, hogy nagy képű akadé

miák még akkor is letagadták a mo
dern kor legfontosabb technikai vív
mányait, amikor azok már ott robog
tak a síneken vagy ott lebegtek az 
akadémikusok feje fölött a levegőben. 
Pompásan megírt fejezete ennek a 
könyvnek a fürt története, amelyet a 
szerző páratlan delikatesszel és mégis 
érdekkeltően ad elő a német költő rég
ismert recipéje szerint — die uralte 
Geschichte, die ewig neu bleibt. Ha sza
bad a könyv hihetetlenül gazdag anya
gához néhány kiegészítést hozzáfűznünk, 
megjegyeznők, hogy a hókusz-pókusz 
története (153. old.) ma már tisztázva 
van. Az angol protestantizmus kezdő év
tizedeiben így csúfolták a katolikus 
mise »//oc est corpus« transsubstanciá- 
ciós igéjét. A würzburgi diákok nagy
szerű csinyje, amellyel tudós professzo
rukat maguk faragta »kövesedésekkel« 
lepték meg, még ennél is mulatságosabb 
magyar analógiáját leli az egyik alföldi 
városunk diákjainak mesterkedésében, 
akik az 1910 körüli években história- 
professzorukat csapták he egy feliratos 
kővel«, amelyen ez a felirat volt a táblá
ból kiemelkedő betűkkel olvasható: 
»REX II. ENDRE«. A dolog országos 
szenzációt váltott ki: Rákosi Jenő vezér
cikkel írt a Budapesti Hírlap-ban, hogy 
lám az árpádházi királyok, minden latin 
kultúrájuk ellenére is magyarosan írták 
a nevüket. Bezzeg... A Nemzeti Mu
zeum aztán néhai Éber László dr.-t 
küldte ki a hihetetlennek látszó szenzá
ció megtekintésére. A dolog vége az volt, 
hogy az ünnepi bankét alatt, amelyet 
azért tartottak, hogy ezzel is pukkasz- 
szák a rivális szomszédvárost, Éber dr. 
kivallatta a diákokat, akik megszep
penve beismerték, hogy a »királyi epitá- 
fiumot« bizony ők készítették ennenke
zükkel — méghozzá gipszből, ezt azon
ban senki nem vette figyelembe. Mind
össze a történettanárukat akarták a sze
métdombba rejlett »lelettel« beugratni. 
Egyébként pedig ug3ranebbe a fejezetbe 
tartozik a hírhedt komáromvidéki »hun 
csontíaragványok dolga is, amelyekkel 
egyszerű pászloremberek csapták be 
nemcsak Pulszky Ferencet, hanem az 
európai múzeumok egész sorozatát, el 
egészen a British Museumig.



A M A G Y A R  M U L T  K Ü L Ö M B Ö Z Ö  T Á V L A T A I

A VÉDIK FELIX DR.: A BÜNTETŐ
BÍRÁSKODÁS
(Az Orsz. Nemzeti Klub 19. sz. ki

adványa. 17 old-, ára SO fillér.) A szak
avatott büntetőjogász tudásával, a histo
rikus mélylátásával s az író-ember al
kotókészségével vázolja fel a szerző a 
magyar kriminalisztika kilencszáz esz
tendős fejlődés-útját a váradi regestrum 
ordáüáitól a legújabb humanitárius tö
rekvésekig. Előadását azzal teszi plasz
tikussá, hogy Feszty Árpádnak a bu
dapesti büntető törvényszék falain lévő 
freskóihoz kapcsolódni s azokhoz fű
ződve mondja el büntetőjogunk sajátos 
magyar fejlődési útját, amelynél fon
tos tényezőt lát Werbőczi Hármas-köny
vében. Megállapítja, hogy a mai magyar 
bírói szervezet nem a magyarság múlt
jában gyökerezik, sőt bűnvádi eljárá
sunkban sem jut kifejezésre magyarsá
gunk, mert az a 19. században kiala
kult osztrák és német vegyes rendszer 
megnyilvánulása. Érdekes adata az elő
adónak, hogy a párbaj nálunk csak 
a napóleoni idők után lett divatossá 
s azt az osztrák katonai szellem hono
sította meg. A párbajozás leghalható- 
.sabb terjesztői között találjuk Wesse
lényi Miklós bárót és Széchenyi István 
grófot, r.Csodálatos, hogy míg Széche
nyi nagyszerű reformeszméitől kora 
idegenkedett, addig az általa felkapott 
párbajt a társadalmi gondolkodás gyor
san s teljesen magáévá tette«. Részlete
sen fejtegeti >a szerző, nyilván saját 
gyakorlatából, azt a lelki munkát, 
'amely a bíróban az ítélet meghozataláig 
lefolyik s amelyet Ávédik joggal a festő, 
mégpedig az impresszionista festő al
kotásával hasonlít össze. Szükségesnek 
tartja a szerző, hogy a nyugati álla
mok példájára nálunk is minél előbb 
megvalósuljon a rehabilitáció intézmé
nye. Kiemeli továbbá a sajtó tevékeny
ségének fontosságát, amely a büntető- 
törvénykönyvnek úgyszólván csak pro- 
hibitív nemzetnevelő szerepét aktív cse
lekvésekké érlelheti a tömegekben.

BIRKÄS GÉZA DR.: EGY FRANCIA
UTAZÓ MAGYARORSZÁGON 15Ö7-BEN

(A iTprlénetírás kiadása.. 11 oldal). 
Jacques Esprinchard dr., svájci szárma

zású protestáns ifjú tudós 1597 tavaszán, 
Pécsből jö*et, nehány hollandus keres
kedő társaságában a Dunán leutazik 
egészen Esztergomig. Közben kiszá 1 Po
zsonyban, Komáromban s még egy-kát 
helyütt. Eléggé szűkszavú és száraz le
írását adja ennek az útjának. A leírás 
kéziratban maradt fenn a laroehelle-i 
városi könyvtárban.

ZOVÁNYI JENŐ: SZEKFÜ ÉS TÁRSAI
TÖRTÉNETÍRÁSA
íA szerző kiadása. 75 oldal. Ara 2 

pengő). Egy, részben tudományos, rész
ijén tudósi harcokban bővelkedő em
berélet vitáinak, küzdelmeinek állított 
a tudós szerző ezzel a kötetével emlé
ket. 'Zoványi nemcsupán forma szerint 
díszdoktora a (protestáns) teológiának, 
s nem hiába volt a debreceni egyetem 
nyilvános rendes tanára: töretlen erővel 
él benne a Méliuszok és a többi hítují- 
lók zélosza, persze azzal az alapvető 
különbséggel, hogy Zovánvinál egyben 
a progresszív ember is szóhoz jut, aki a 
modern ember protestantizmusát sze
retné a haladás követelményeivel ösz- 
szehangolni. írásbeli és rezonnáló tech
nikájában azonban teljesen a 17. századi 
furor sanclus megszállottja, ami persze 
külön érdekességet :(és érdességet) köl
csönöz az írásainak, főként polémiáinak. 
Majdnem fél évszázadra visszamenően 
gyűjtötte most egybe ebbe a kötetébe 
legjelentősebb kritikáit, támadásait, vé
dekezéseit. A dolgokon kívülálló persze 
kissé riadtan nézi ezt a lelkendező, ex- 
talíkus szenvedély ességet, de kénytelen 
a meggyőződés belső tüze és a felhal
mozott tudás imponáló tömege előtt 
meghajolni.

FARKAS PÁL: TORNAJÁTÉKOK
(Németh József könyvkiadó. 1A8 ol

dal). Nem kevesebb, mint 400 tornajáté- 
kot gyűjtött egybe, a szerző, a következő 
csoportosításban: egyszerű játékok sze
rek nélkül, egyszerű szerekkel (kötél) 
és kislabdával, nagy labda-játékok, sta
féta- és csapatversenyek, zárthelyi játé
kok, hadijátékok, ötletes, részben régi 
diákjátékok, részben a szerző saját el

gondolásai. ~ -
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NÉMETH ANDOR: MARIA TERÉZIA

(Grill Károly könyvkiadóvá lala'a. 996 
oldal. Több képpel). Kevés uralkodó 
akad a világtörténelemben, akit anv- 
nyira ellentétes szempontokból ítéltek 
volna meg, mint a Habsburg-család 
utolsó sarját, Mária Teréziát. Hol ma
gasröptű politikusnak, hol háziaskodó 
ka tuskának, hol kéjelgő Messaünának, 
hol a férjére féltékeny sokgyerekes csa
ládanyának, hol bigot erénycsősznek, hol 
a klerikalizmus és a jezsuiták ellensé
gének, hol a magyarok őszinte barát
jának, hol pedig Magyarország gazdasági 
rabszolgasága felidézőjének Hirdetik a 
historikusok. E sok ellentmondó vo
násból egységes és emberileg is el hi
hető képet alkotni annál nehezebb fela
dat. mert hiszen már maga a kor, 
amelyre Mária Terézia rányomta a 
maga egyéniségének bélyegét, tépett vi
lágszemléletű s a história egyik legha
talmasabb salto-mortaléjának ugródesz
káját jelenti: Mária Terézia atyja még a 
császár-istenség spanyol grandezzájával 
kezeli az abszolutizmus korbácsát, de 
Mária Terézia lányának feje a párisi 
giljotin bárdja alatt hull a fűrészporos 
kosárba. A kor — minden látszólagos 
bécsi »gemütlichkeit« ellenére is — 
szinte kitapogathatóan ideges s II. Jó
zsefen kívül alig akad ember az egész 
Monarchiában, aki a közelgő istenítéle
tet előreérezné. Legkevésbbé maga Má
ria Terézia, aki ifjúkorának minden 
megpróbáltatásai ellenére is javíthatat
lan optimizmussal nézi-türi a világ 
folyását s irányítja a kissé barokkos ne
hézségű bécsi rokokónak nyárspolgá
rias cikornyáit. Németh Andor könyvé
nek igen nagy érdeme, hogy éppen ezt 
a légkört pompásan érzékelteti: való
sággal benneélünk Schönbrunn sárga
zöld levegőjében, olcsó Louis-quatorze- 
imitációjában, az utolsó alkimisták torz 
fantazmagóriái közepette, a magyar 
gárdisták romantikus-ingujj as világában, 
az elkésett chevalier-servant-oknak — 
Hadiknak, Grassalkovichnak — ma már 
kissé nehezen értelmezhető lojalitás-ára
data közepette. Még felrémlik a közép
kori zsidóüldözések fanatikus lelkisége, 
de már előreveti árnyékát a jozefiniz
mus cenzuramentes felvilágosultsága. Né

meth Andor nem retten vissza az u. n. 
kényes kérdések taglalásától sem, t. i. 
Mária Terézia állítólagos szerelmi Vá
szolyainak felderítésétől. A históriaírás 
régóta tisztában van azzal, hogy a sok 
gárdista-történet s más gáláns kaland 
nem egyéb, mint a Berlinből kiinduló 
Habsburg-ellenes propagandának ittra
gadt mérge; de Németh Andor még a 
nehezebben tisztázható kérdésekben is 
— mint pl. Mária Terézia sajátkezű, 
máig is megmaradt levele ügyében, ahol 
Grassalkovichnak a kettejük közös 
gyermekeiről ír az uralkodónő — meg
találja a királynőt minden vád alól tisz
tázó emberi magyarázatot: a királynő 
csak a közös aggodalmaik és közös bá
natuk idején született gyermekeit ne
vezi »unsere Kinder«-nek. Németh An 
dor igen helyesen és jó históriai ér
zékkel állítja Mária Teréziát piedesz- 
tálra. A királynő egész egyénisége el
len emond a fája szórt rágalmaknak, 
már amennyiben azok a nőiségét érin
tik. Politikai tekintetben persze ke- 
vésbbé ártatlannak ismernők az utolsó 
Habsburg-ivadékot. A bajor-örökösödés 
kérdésében vitt politikája például — 
amelyről immár majd száz évvel ez
előtt rántotta le a leplet a volt bécsi 
levéltárigazgató, Joseph Hormayr bá
ró — egyáltalán nem menthető. Itt Má
ria Terézia, csakúgy, mint nem egy 
őse a magyarokkal szemben, egy
szerű okirathamisítással operált, ami
kor I. Ferdinánd császár híres testa
mentumában a männliche Erben szót 
titkárával, a később államtitkárrá avan
zsált Bartensteinnel eheliche Erben-re 
»javíttatta át« s ezzel egyszeriben egész 
Európát, mindenekelőtt persze a Wit- 
telsbachokat állította kínos meglepetés 
elé, utóbb maga Mária Terézia is érezte 
ennek a suskusnak nyomasztó súlyát: 
a külföldi osztrák követségekhez kül
dőit körlevélben egy Hartmann nevű 
volt osztrák diplomatát állított be való
színű hamisítóként, egyébként pedig 
élete végéig »tüzes parázsnak« érezte 
ezt az ügyet, ahogy Hormayr a király
nőről nyíltan megírja. — Németh Andor 
könyve az annyira hiányos magyar 
Habsburg-irodalomnak igen értékes gya
rapodása.
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H A R C  E G Y  E G É S Z S É G E S  UJ  V I L Á G É R T

VÁMBÉRY RUSZTEM: A HÁBORÚTÓL
A BÉKÉIG
(»Világkép-Könyvtár«, 10 szám. lh-9 

oldal, ára 2 P-). Vámbérv Rusztemnek 
minden egyes újabb írása nemcsak is
meretgyarapodást és tanulságot nyújt az 
olvasónak, hanem egyben művészi él
ményt is, hiszen nemhiába nevezik Vám- 
béryt »a paragrafusok Voltaire«-jének: a 
nagy francia szkeptikus mintájára ez a 
magyar gondolkozó is az ötletek, puk
kanó idézetek, a szarkazmus egész tűzi
játékával díszíti fel mondandóinak meg
győző erejű, kemény logikájú struktúrá
ját. Csak egy példát erre az írási és 
gondolkodási technikára legújabb kö
tetéből. Meg akarja az olvasónak ma
gvarázni, hogy az egyes államok szu
verenitását istápoló sovinizmus meny
nyire anakronisztikus fogalom már a 
mai világgazdasági berendezkedés mel
lett, de viszont mégis minő misztikus 
uszító hatással van a tömegekre. Ezt 
a lömeglélektani oxymoron! rövid sza
vakkal az olvasó tudatába belevinni nem 
könnyű feladat. De Vámbérynek nyom
ban kezénél van egy megfelelő — és 
hiteles — anekdota, ezúttal a Monroe- 
elvről. amelyről Horace Porter nagy
követ jegyezte fel a következőket: Egy 
amerikai barátjával találkozott s így 
szólt: »Mit hallok rólad, Jones? Te nem 
hiszel a Monroe-elvben?« Amire Jones 
így felel : »Gonosz rágalom! Sosem 
mondtam, hogy. nem hiszek a Monroe- 
elvben. Persze, hogy hiszek benne; any- 
nyira hiszek, hogy akár hadat is üzen
nék miatta Angliának. Sőt még be is 
boroztatnám magam s a csatatéren meg 
is halnék a Monroe-elvért. Amit mond
tam. az mindössze annyi, hogy — 
őszintén megvallva — nem tuaom, mi 
is az a Monroe-elv«. Az önkéntelenül is 
felharsanó kacaj, amelyet az olvasóból 
az ilyen ad analogiam-érv kivált, sok 
henye szónál hatásosabban magyarázza 
meg a különböző világboldogító, miszti
kus tanok nonsens-éX. Ennyit Vámbéry 
rezonnálási módszeréről. Ami magának 
a könyvnek tartalmát illeti, az sem

több, sem kevesebb, mint a világháború 
utáni pacifizmus teljes reviziója. 
Vámbéry keményen pálcát tör a Sutt
ner Berta-, Nobel- és Carnegie-féle há
ború-előtti és Eord-féle háború-alatti 
békemozgalmak valóságértéke fölött. 
i Nincs más eszköz a béke roncsának 
biztosítására — mondja a szerző —, 
mint a nemtámadó államok gazdasági 
és katonai túlsúlyának habozásmentes 
használata.« »Mindenekelőtt a Népszö
vetségnek végrehajtóhalalmál kellett 
volna megszervezni — mondja tovább, 
— hogy a kultúrnépek közös vélemé
nyéből eredő akaratnak érvényt is 
tudjon szerezni.« »Amig a Népszövet
ség csak szavaló-testület, amig nincs ha
talma, hogy akaratának érvényt sze
rezzen, addig sem azt nem remélneti, 
hogy az emberiségnek még kezdetleges 
kultúrájú része tiszteletben tartsa, sem 
azt, hogy az államok hajlandók legye
nek szuverenitásuk egy részét a béke- 
nevelés érdekében feláldozni.« »A béke 
kérdése nyilvánvalóan oda zsugorodik 
össze.- hogyan lehet a Népszövetséget az 
igazságszolgáltatásnak ahhoz a nemzeti 
rendszeréhez hasonlatosabbá tenni, 
amely mögött erős és megbízható rend
őrség áll. Csak ily nemzetközi rendőrség 
pótolhatná a nemzeti hadseregek prob
lematikus együttműködését.« Ez alapté
telének védelmében aztán súlyos érvek
kel hadakozik még a baloldal felé is, 
amennyiben az más, lassabban ható 
eszközökkel próbálkozik a béke fenn
tartásával. Hadakozik Huxley ellen, de 
éppenúgy a marxizmus egyik szárnya 
ellen is. »Pacifista in tellett uellek és 
militarista nacionalisták, akármilyen el
lentétes embertípus, egyaránt alkalmat
lanok a béke biztosítására. Erre csak 
lelkileg Homogén, erős békeakarattól át
hatott, cselekvésre képes államok szö
vetsége nyújt reményt«, mondja Vám
béry. Ennek az új, harcias pacifizmus
nak megalkotását Vámbéry víláglörté- 
neti távlatba helyezi ezzel az axiómájá
val : »A béke megszervezése éppoly for
radalmi feladat, aminő 1492 után a 
modern állam megszervezése volt.«
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F E L L E B B E N  A  F Á T Y O L  P A L Ó C O R S Z Á G R Ó L

SZARÓ ZOLTÁN: CIFRA NYOMORÚ
SÁG
(Cserhát, Mátra, Bükk jölelje és népe. 

»Magyarország Felfedezése«-soro~at. Cse
répfalvi kiadása. 282 oldal, 30 fény
képpel Ára Á.80 P.) Szabó Zoltán, a 
»'bárdi helyzet« emlékezetes sikerű írója 
— ez a könyve immár negyedik leia
dásban lát napvilágot! — ezúttal a pa
lóc vidéket vonta alapos szociológiái 
vizsgálat alá. A »cifra nyomorúság« 
népe ez, mert vasárnapi öltözéke ugyan 
teli van ragyogóval, csillámmal, cifra
sággal, kifelé fordult élete csakúgy hem
zseg a néprajzi, idegenforgalmi kurió
zumtól, befelé azonban csöndes agónia 
üli meg ezt a népet, népi mivoltát ha
lálra ítélte a földetlenség, a «nadrágszíj- 
íöldek« — ahogy a szerző roppant 
plasztikus képpel a folyton vékonyodó 
földsávokat nevezi — mindinkább el
szaladnak eddigi birtokosaik alól. aki
ket felszív a gyár, a város, a nagyváros. 
A szerző nem szívesen használja a »pa
lóc« szót, amelyet szerinte az odavaló 
nép sem használ önmagára, inkább va
lamelyes csulondáros értelmet tulajdo
nítanak ennek a népnévnek. Pompás 
képet fest Szabó e nép leikéről. »A 
történelem itt mindig inkább csak zaj
lott, mint készült«. »A vidék népéből 
nem indultak parasztmozgalmak, mint 
a Viharsarokban, nem indultak hatal
mas gazdasági erőfészí lések, mint a 
Duna—Tisza közében«. »Szelíd ez a táj 
és inkább dalokkal, mint indulatsza
vakkal gazdagítja az országot s a pa
rasztság e tájban nem csinálja, hanem 
elviseli a történelmet«. »Lehet elgon
dolkozni azon, hogy az Alföldön a Bánk- 
bán született, itt, Nógrádban Madách 
Tragédiája, és lehet elgondolkozni azon, 
hogy Kiskőrös tüzes Petőfit, Szalonta 
higgadt Arany Jánost adott a hazának, 
ez a vidék pedig óvatos és szomorúan 
tréfálkozó Mikszáthot, aki sokat hor
dozott magában a palócság jó és nem 
éppen jó tulajdonságaiból, aki számító 
volt, gúnyolódó és ldssé cinikus, mint 
közülük sokan s közben hitt a babo
nákban, csodákban és a misztériumok
ban, melyek közel a hegyekhez szü
letnek«. Szabó így írja le néhány fi
noman ötvözött mondatban ennek a 
népnek a lelkét: »a palóc lélek az el
lentétek közötti feszültség, út a vég

letek között, az az idő, ami a vihar 
és a szivárvány közölt van, a harag 
mosollyá torzulása, a bizonytalanság és 
a kettősség.« Ez a pár kikapott példa 
is mutatja, minő hajszálfinomra mére
tezett, tisztán irodalmi eszközökkel raj
zolja meg Szabó a palócságot, miközben 
azonban hosszú helyi stúdiumok ered
ményeit tárja az olvasó elé, és soha
sem fárasztóan rázza elénk kutató-ta
risznyája számtalan leletét, amint sorra 
vizsgálta a palócság mai létformáit, a 
társadalmi létrán alulról fölfelé. Élesen 
különválasztja a parasztság fokozatait. 
Lépcsőzetesen halad s közben betekin 
tést enged egyes falvakba, a komor 
Hollókőbe vagy a derűsebb Bujákba. 
Azután elemezi a bányák és gyárak ki
hatását a munkás-nivóra, a földtől való 
lassú elszakadás proletár-folyamatát, 
Salgótarján, Rimamurány s a Sajó- 
völgy gyökértelenné váló népességén ke
resztül. Beszédes képet kapunk a palóc- 
vidék értelmiségéről, s bár néhol vádló 
és keserű szavakkal, de mindig aggódó 
szeretettel világít bele azokba az ap
rócska-nagyobbacska vidéki Tammany- 
Hall-okba, amelyeket a könyörtelenül 
centralizáló pesti kormányzat csiholt 
ki ezekben a gócokban s hosszú ember
öltőkre erkölcsileg megnyomorította az 
itt éldegélő középosztály-pótlékot. Eu- 
rópaszemléletük«, »magyarságszemléle
tük«, »népszemléletük«, »politikaszemlé
letük«, »zsidószemléletük« című ragyogó 
fejezetekben ijesztő képet nyerünk ar
ról a példátlan sekélységről, felelőtlen
ségről, nemzeti szempontból való ön
tudatlanságról, amellyel ez az »úri nép« 
a jövő elébe torpan, támolyog. Mikszálh- 
nak, a »jó palócnak« egész lelki fel
építése rejtély volt számunkra immár 
három évtized je, s ebbe a rejtélybe 
csak olykor villantott bele kísérteties 
őszinteséggel Feszty Árpádné egy-egy 
baljóslatú pillanatfelvétele a Jókai-ház 
estéiről. Most, csau most. kezdünk las
san belelátni, mi ment végbe Mikszáth 
lelkében s minő gyökerekből táp’álkö- 
zott furcsa magyar- és emberlálása. 
Szabó Zoltán könyve az irodalomtör
ténet szempontjából is elsőrangú for
rásmunka.
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A  L I T E R A T U R Á I I OZ  Á L L A N D Ó A N  B E K Ü L D Ö T T  F O L Y Ó I R A T O K

Könyvészet
Magyar Könyvbarátok Diáriuma (Szerk. 

Máté Károly. Évente 4 szám. Elő
fizetés 2 P.)

Magyar Könyvpiac (Könyvészeti és 
könyvgazdasági szemle. Szerk. Lő- 
rincz Ernő, Bpest. A > Könyvke
reskedelem« társlappal együtt évi 
tíz szám előf, 6 P.)

Magyar Könyvszemle (A magyar köz
könyvtárak közlönye. Szerk. Tró- 
csányi Zoltán. Évi 4 füzet előfi
zetése 40 P.)

Magyar Kulturszemle (A magyar kultúra 
keresztmetszete. Szerk. Bak János 
dr., Bpest. Évi tíz szám előf. 2 P.) 

More Books (A bostoni könyvtár ér
tesítője. Szerk. Haraszti Zoltán. 
Évi 12 szám, előf. 50 cent.)

New York Public Library, Report of 
the (for 1937. Szerk. Deoch Ful
ton).

Palladis (dróttalan hírei. Házi magazin. 
Szerk. Tóth László dr. Évi 12 szám. 
Előfiz. 50 fillér.)

Irodalom, kritika
Budapesti Napló (»Várospolitikai Nap

ló«. Szerk. Lóránth László. Város- 
pol., kritikai és közgazd. szemle. 
Évi 12 szám, előf. 40 P.)

Dunántúli Helikon (írod. és társ. 
szemle. Szerk. Bay Ferenc dr., 
Győr. Évi négy szám, előf. 5 P.) 

Koszorú (A Petőfi-társaság közlönye. 
Szerk. Császár Elemér. Évi 4 szám, 
előfiz. 4 P.)

Magyarosan (Nyelvművelő folyóirat. 
Szerk. a M. Tud. Akadémia nyelv
in űv. bizotts. megb. Putnoky Imre. 
Évi 5 füzet, előf. 1 P.)

Munka (Kultúrbeszámoló. Szerk. Kas
sák Lajos. Évi 10 szám, előf. 6 P.) 

Szép Szó (Szerk. Ignotus Pál. Kiadja 
Pantheon. Évi 10 szám, előf. 9 P.)
Művészet

Független Színpad (Szerk. Hont Fe
renc. Évi 5 szám, előf. 1.50 P.) 

Sztár (Filmmagazin. Szerk. Pán Imre. 
Évi 12 szám, előf. 3.50 P.)
Tudomány

Apollo (írod. és tud. folyóirat. Szerk. 
Gál István, Vili., Szentkirályi-u. 
49. Évi 4 szám, előf. 5 P.)

Irodalomtörténet (Szerk. Alszeghy Zsolt.
Évi 4 füzet, előf. 8 P.)

Magyar Családtörténeti Szemle (Genea
lógiai és heraldikai szaklap. Szerk. 
Baán Kálmán, Bpest. Évi 10 szám, 
előf. 1.50 P.)

Magyar Nyelvőr (Szerk. Balassa József 
Évi 10 szám, előfiz. 5 P.)

Műhely (Tanulmányok és bírálatok a 
szellemtörténeti kutatás köréből. 
Szerk. Koszó János, Pécs. Évi 6 
szám, előf. 6 P.)

Pannónia (Kerényi Károly és Prinz 
Gyula közreműködésével szerk. Ha- 
lasy-Nagv József, Pécs, Rákóczi-út 
80. Évi 10 szám, előf. 20 P.)

Vasi Szemle (Folia Sabariensia. Fő- 
szerk. Pável Ágoston dr., Szombat
hely. Évi 4 szám, előf. 4 P.)

Szociológia és politika
Dolgozó Asszonyok Lapja (Szerk. dr. 

Bródv Ernőné. Évi 24 szám, előf. 
10 P.)

Független Dunavölgye (A Habsburg- 
ellenes Demokrata Párt közlönye. 
Fel. szerk. Kövér Ibrahim György, 
Bpest. Évi 10 szám, előf. 5 P.) 

Kelet Népe (Szépirod., társadalomtud. 
és krit. folyóirat. Fel. szerk. Szabó 
Pál, szerkeszti Féja Géza. Évi 12 
szám, előf. 6 P.)

Kisebbségi Körlevél (A pécsi egyet. Ki
sebbségi Intézet köziem. Szerk. és 
kiadja Faluhelyi Ferenc, Pécs.) 

Magyar Fórum (Fel. szerk. és kiadó 
Kun Zsigmond, Bpest. Évi ? szám. 
Egyes számok ára 70 fill.)

Magyar Statisztikai Szemle (Szerk. Ko
vács Lajos dr. Évi 12 szám, előf. 
10 P.)

Századunk (Társadalomtudom, szemle. 
Szerk. Vámbéry Rusztem és Csécsv 
Imre. Évi 10 szám, előf. 16 P.) 

Szocializmus (Társadalomtudományi fo
lyóirat. Szerk. Mónus Illés. Évi 12 
szám, előf. 30 P.)

Pedagógia, ifjúság
A Jövő Utjain (Szerk. Nemesné M. 

Márta és Baloghy Mária. Évi 6 
szám, előf. 8 P.)



Világszemle (Tolit., munkásmogg. és 
gazd. folyóirat. Fel. szerk. és kiadó 
Jung Béla dr., Praha. Megjelenik 
Bralislava-Pozsonyban, havonta két
szer. Évi előf. 36 Ke.)

Idegen nyelvű folyóiratok
Gazette de Hongrie (Szerk. Kelecsényi 

Ferenc. Évi 54 szám, előf. 12 P.)
Les Cahiers de la Jeunesse (Revue In

ternat. Red. en chef: Georges Du- 
dach. Évi 12 szám, előf. 25 fr. fr.)

Ungarische Jahrbücher (behandelt die 
Kulturprobleme Ungarns, seiner 
Nachbarländer und der sprachver- 
wandten Völker. Red. Julius v. Far
kas, Berlin, N. 24, Am Kupfergra
ben 7. — évi 4 kötet, előf. 18 Rmk.)

A külföldi magyarság folyóiratai
Maggar Minerva (Szépirod. és tud. fo

lyóirat. Szerk. Reinel János dr., 
Pozsony-Bratislava. Évi 10 szám, 
előf. 6 P.)

Uj Szellem (Kulturpolit. szemle. Szerk. 
Szvatkó Pál, Prága. Évi 24 szám, 
előf. 48 Ke.)

SALGÓTARJÁNI KGSZÉNBÁNYA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ^
BUDAPEST, V., ARANY JÁNOS-UTCA 25.

B á n y á k :
Nógrád megyében: Salgótarján, Pálfalva, Baglyasalja, Csibaj, Iíisterenye,

Mátranovák
Esztergom megjében: Dorog, Tokod, Csolnok, Annavölgy 

Tolna és Baranya megyékben: Nagymányok, Szászvár, Máza
V i l l a m o s - t e l e p e k :

Salgótarján, Dorog, Mázaszászvár, összesen 50.000 HP teljesítménnyel 
S z é n o s z t á l y o z á s :

Darabos- (tömör), kocka- és diószén, szoba, takaréktűzhely, cséplőgép és gőzeke
fűtésére.

Diószén, rostált aknaszén, aknaszén, rostált daraszén kazánfülésre. 
Aprószén körkemence fűtésére. Kovács szén.

BÁNYAVÖLGYI SZÉNBÁNYA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Borsodi szénbányák: darabos-, dió-, daraszén
MÉSZTELEP ÉS KARBIDGYÁR D o r o g o n  

Megrendelések: Központi irodánkhoz (V., Arany János-u. 25) intézendők. 
Sürgönvcím: Salgókőszén Budapest.

Telefonszámok: *125-284, 115-352, 128-126. *113-652, 125-280, 112-243. 
Giró-számla a Magyar Nemzeti Banknál. M. kir. Postatakarékpénztár-sz. 3575.

T á r s v á l l a l a t o k :
Egyesült Tégla* és Cementgyár Rt. V., Sas-u. 25. Cement, tégla, tetőcserép, mész. 
Magyar Kerámiai gyár Rt. VIII.. József-körút 14. Chamotteárú, keramit, tégla.

Salgótarjáni palaekgyár Rt. V.. Sas-utca 25. szám 
Zöld, fehér, öblösüveg, fonott és fonatlan palackok, préselt és csiszolt üvegtáblák.

A havonta kétszer megjelenő 
LITERATURA

szerkesztéséért és kiáddsáért 
SUPKA GÉZA dr. felel. 

Literatura szerkesztősége és kiadó- 
hivatala: VI., Aradi-utca 10. II. 

Telefon: 110-2W.

Felekezeti folyóiratok
Libanon (Zsidó tud. és krit. folyóirat. 

Fel. szerk. Zsoldos Jenő. Évi 6 
szám, előf. 5 P.)

Szombat (Kenéz-Kurlánder Ede dr. 
zsidó szemléje. Évi előf. 30 P.)

Unitárius Értesítő (Fel. szerk. és ki
adó Ferencz József, Bpest. Évi előf. 
4 P.)

Közgazdaság
Cobden (Gazdasági és társadalmi fo

lyóirat. Szerk. Halasi-Fischer Ödön. 
Évi 12 szám, előf. 20 P.)

Maggar Hitel (Szerk. Zsoldos Géza. Évi

Madách-nvomda Bpest, IX. Lónyay-u. 18/b. Felelős: Tobik I.
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H A Z A I

UDÓ
'S K Ü L F Ö L D I

S Í TÁS OK
'

A k ö z e l m ú l t n a k  h a zá n k ra  is v issza 
h a tó  k ü lp o lit ik á i esem én yei n y o m o k a t h a g y 
ta k  g a zd a sá g i é le tü n kön . K é p m u ta tá s  lenne  
ta g a d n i, hogy  a  la p v á lla la to k  is m eg érz ik  
a z  id ő k n ek  e z t a  k ed ve ző tle n  já r á s á t .  M eg
é rz i a  L i t e r a t u r  a  is: rég i hűséges e lő 
f i z e tő i  k ö zü l nem  egy  v o lt  k én y te len  —  

a h o g y  keservesen  ír ta  —  f á j ó  sz ívve l le 
m o n d a n i a  la p  to vá b b i já ra tá sá ró l .  N a 
g y o n  és n y o m a t é k k a i  k é r jü k  la p u n k  
b a rá ta it,  a k ik  tizen h á ro m  eszten d ő n  ke
re sz tü l m eg sze re tték  a  L i t e r a t u r  á t  és 
é r ték e ln i tu d já k  an n a k  k o m o ly  n em ze ti és 
k u ltu rá lis  h iv a tá sá t, seg ítsen ek  e z t a  nehéz  
id ő t  á tvé sze ln ü n k : szerezzen ek  la p u n k n a k  
u j b a rá to k a t, u j o lva só k a t, u j e lő f ize tő k e t.  
S zá n já k  rá  egy h e tü k e t, hogy ism eretség ü k  
kö réb en  p ro p a g a n d á t c s in á ln a k  en n ek  a 
la p n a k . A n y á r fo ly a m á n  sok  u j ism ere t
ség re  teszn ek  szer t:  b e szé ljen ek  a L i t e r a -  
t ú r á r ó l ,  m o n d já k  e l m ik  a  c é l ja i  és a z  
e szk ö ze i ennek  a  fo ly ó ira tn a k , m i a  h iv a 
tá sa  a z  egész m a g ya rsá g  s k ü lön  m in d en  
in te llig e n s  m a g ya r  em b er é le téb en . N e  
re s te lljék , ha  egy  szer-k é tszer  r e fű t kapn ak , 
h a rm a d szo rra  m ég is s ik e rü l v a la k it  be- 
a g itá ln io k . M in den  egyes u j e lő f iz e tő  u j 
erő t, u j é le te t  j e le n t  a  L i t e r  a  t ú r a  
.?  e zze l a  m a g ya r  g o n d o la t  szá m á ra  ! N e  
m ú ljé k  e l nap , a m ely en  leg a lá b b  eg y-ké t 
j ó  s zó t ne s z ó lta k  v o ln a  a  L i t e r a t u r a  
érd ek éb en  !

T u d o m á n y o s  f o l y ó i r a t a i n k  
b ó 1. Az olasz-magyar Korvin Mátyás- 
Egyesület kiadásában, Gerevich Tibor és 
Zambra Alajos szerkesztésében megje
lenő »C o r v i n a « folyóirat a mosd év
től fogva új folyamot kezdett és új for
mában jelenik meg. Feltűnik eleven, jól 
illusztrált, a kulturélet legkülönbözőbb 
területeit felölelő tartalma, amely épp
úgy foglalkozik modern magyar és olasz 
Írókkal, mint a régi és modern magyar 
művészettel, rövid politikai áttekintést 
is nyújt a két ország legfrisebb közéleti 
eseményeiről. A havonta megjelenő fo
lyóirat jól szolgálja az olasz-magyar ba
rátság célkitűzéseit. — Koszó János pé
csi professzor folyóirata, az Er g a s t -  
t é r i o n (Műhely), immár második év

folyamában jelenik meg. Kitűnő szellem- 
történeti értekezések vannak benne, pl. 
Angyal Endre tanulmány sor ozat a a gó
tikus ízlésről a magyar irodalomban, 
Országh László revü je az újabb Shakes- 
peare-irodalomról, Lengyel Dénes finom 
esszéje a szerencséről a régi magyar iro
dalomban, stb. Könyvismertetései alap
vető jelentőségűek. — Ugyancsak a pé
csi tudományos körök folyóirata a P a n- 
n o n i a; tavalyi július—decemberi vas
kos száma van előttünk. Emeljük ki 
a füzeiben Prin'z Gyula tanulmányát a 
dunavölgyi fővárosokról (amely persze 
az új osztrák események következtében 
immár kissé idejétmulta); Klemm Antal 
a pécsi Nyirkállai-kódex magyar glosz- 
száit ismerteti (szabad talán megjegyez
nünk, hogy. ezt a kódexet sok-sok év
tizedes elkallódottság után a L i t e r a 
t u r a  szerkesztője fedezte fel 1912-ben, 
s felfedezéséről a Vi l ág  1913 augusz
tus 17-i számában be is számolt. Utána 
meg is egyezett a Széchenyi-könyvtár 
vezetőivel, hogy a könyvtár ugyan 
lefényképeztetheti házi célokra a kóde
xet, a publikálás jogát azonban a felfe
dező önmaga számára tar tolla fenn. Ha 
azóta egyesek jónak is látták, 
hogy ezt a megegyezést egyol- 
dalulag felbontsák, annyit mégis elvár
hatnánk tőlük, hogy a felfedező szemé
lyét ne hallgassák el. A mi időnkben 
legalább is ezt hozta magával a tudo
mányos illemtan!) — Az A p o l l o  
VIII. kötete futott be hozzánk. Gál Is- 
ván — ezt nem győzzük eléiggé hangsú
lyozni — minden tiszteletre méltó mun
kát végez, amikor ezt a folyóiratot, úgy 
tudjuk, elég nagy nehézségek árán élet- 
bentartja s ezzel komoly kulturhivatást 
tölt be. Az új füzetből említsük meg 
Szvatkó Pál igen érdekes tanulmányát 
y>Indogermán magyarokéról: nem ve
zeti ad a b s u r d u m  a modern fajelmé
letet magyar vonatkozásban — mint 
ahogy ez egyébként közelfeküdnék —, 
hanem konstruktiv társadalmi célkilü-



Janus Pannonius
(1434—1472)

A Duna-Dráva szögének egy azóta nyomaveszett falucskájából indult el 
Pécsre, majd onnan Itáliába egy hajdani vézna, álmodozó fiúcska: Csezmicei 
János. Anyai nagybátyjából, a pap, az autodidakta Vitéz János főúri nevelőből, 
titkárból püspök lett és pártfogásába vette a nepos-1, a falusi bocskoros-nemes 
ácsmester fiát.

A 15. század közepe, a rinascimento, a humanizmus mámoros kora. A közép
kori nemzet- és államalakulások homályos korszaka lezárult. Kialakult az európai 
nemzetek képe. Kelet felől már a kereszteshadjáratok lebbentették fel a titok
zatosság fátylát, dél és nyugat felé vakmerő hajósok indulnak felfedező utakra. 
A középkor mélységes lelkiségébe, ahol szépség és vadság, kultúra és babona, 
kutató emberi szellem és atavisztikus indulatok homályos zűrzavarba kavarodtak 
össze, reflektorként új meglátások világítottak be. Lomtárakból és a föld alól 
előkerült tudományos, irodalmi és képzőművészeti alkotások fényénél rendeződ
nek az eszmék, a tudományos, művészeti, jogi és politikai törekvések, berendez
kedések. Az ókor hatalmas kultúrájának megismerése forradalmi lázba hozta 
Európa intellektüeljeit s új hajtásokra ihleti a szellemeket. Uj világ van születőben, 
új testi és új szellemi világ.

A humanizmus világának tűzhelye, Itália, ekkor lendül fényének csúcsára. 
Hajói, kereskedelme versenytárs nélkül uralkodnak a Földközi tengeren. Iskoláiból 
az ókori kultúra teljességének ismeretében kerülnek ki az ifjak tízezrei. Pompás 
paloták emelkednek, Mantegna, Leonardo da Vinci és az új művészet más 
héroszai már működnek és szépséggel töltik meg a világot.. .

Itt a meleg délvidéki ég alatt, kultúrával és féktelen életkedvvel telt világban 
virult az első magyar műköltővé Csezmiczei János Janus Pannonius-szá. Mámo
rosán énekli nagyszerű korának dícséretét:

De fényes korunknak akadhat-e párja?
Tán az aranykor is újra visszaszállna . . ,

Sok Athén van mostan, táborok, vezérek, 
új dolgok születnek, múltak újra élnek.
Korunkban az ember azt is hihetni már, 
hogy mostan él Sándor vagy Julius Caesar.
Napunk versenyezhet fényes napjaikkal 
s minden szellemet a kor tettekre sarkal. —
Eszemadta dolgok, mesterség, művészet, 
akár hajógyártás, akár hadigépek.
Van sok csodás jármű, mérnök, feltaláló;
Phaedra asszony akad most is, intrikáló;
Endymionhoz jár titkon sok Szeléné; 
szobor is — különbet Feidiasz sem vésne.
Venus ha van, támad festője, Apellesz.
Büszke Tyrusz, Szidon most is hamu, por lesz.
De születnek szobrok, gyúl a bíbor éke, 
rengeteg paloták merednek az égre. —
Eltűnt a Labyrinth, leomlott Babylon; 
hol a templom, melyet épített Salamon,
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óriás Kolosszus, mauzóleum, gúlák? ...
De nézd, ott a tengert fényes hajók túrják, 
egy-egy mozgó sziget,, egy-egy tornyos város, 
evező, vitorla, árboc olyan számos...

Se szeri, se száma most a dalnokoknak, 
soha ennyi babért költők nem arattak ...

Róma harci rendje, nézd csak, újra éled, 
körsáncokat ásnak, védőárkot mérnek . ..

De ha vártörésre kerülnek a dolgok, 
nemcsak vetők vannak és guruló tornyok, 
faltörő kos helyett —- ezt nem tudták hajdan, 
dörgéstől riadtak akkor csak viharban — 
bőgő vastorok vet mostan kő-villámot...

Nyolc éves korától tizenkét éves (Marcellus) koráig tanul Janus Ferrarában 
az európai hírű Guarino mester keze alatt. Csodagyerek volt. Korán megnyil
vánuló latin verselő virtuozitása tiszteletet és meglepetést keltett: hiszen »barbár« 
volt, nem itáliai! Mégis túltett Róma benszülött letéteményesein. Sziporkázó epi
grammái, hosszú panegyricusai hírt és dicsőséget biztosítottak számára már, 
mire átköltözött Padovába kánon jogot hallgatni, doktorálni. Ez már a jövendő 
karrier érdekében történt.

Mihelyt Mátyás király trónra lépett, 1458-ban Janus Pannonius itthon 
terem Magyarországon és a fiatal király az alig huszonnégy esztendős ifjúnak 
gazdag stallumot biztosít: a pécsi püspökséget. Viselt királyi alkancellári, sze- 
mélynöki és macsói báni hivatalt is. De sem itthon, sem püspöki méltósá
gában nem érezte jól magát. A pápa évekig késett megerősítésével, hiszen a 
fiatal püspök istentelen és egyházellenes epigrammákkal előzőleg már ala
posan kompromittálta magát. Itália nagyvárosai, mozgalmas élete, dús kultú
rája helyett itthon csendes, siváréletű országot, kövér urakat talált* a déli verő
fény helyett zordabb éghajlatot. Eleinte szorgalmasan versel Mátyás királyról 
és az udvari poéta szerepét játsza, de versei nem találnak visszhangra, — Mátyás 
udvara csak jóval később, Janus halála után vált kultúrközponttá —. és a költő 
elkedvetlenedik, elhallgat.

Magyarország a 15. század közepén nagy, egységes, gazdag ország. Bizánc 
már nem létezik, Oroszország akkor van születőben. Átmenetileg Magyarország 
Keleteurópa vezérlő nagyhatalma. A belső bomlás jeleit és azt, hogy az erejét 
meghaladó nagyhatalmi szereplés felörli, csak prófétai szem vehette volna észre. 
A török áfium, német maszlag még elképzelhetetlen távol volt. .. Itt is megvir
radt már az újkor. A rinascimenlo, a humanizmus ide is beköszöntött. Templo
mok, paloták épülnek, könyvtárakat létesítenek. Festők, szobrászok dolgoznak. 
Janus Pannonius nagybátyja és pártfogója, Vitéz János — most már esztergomi ér
sek — beszédei és levelei már világviszonylatban is tiszteletet keltenek a magyar 
humanizmus szárnypróbálgatásai iránt. De az új szellem csak most terjed. A jövő 
nemzedék magyar humanistái még fiatal diákok. És Janus Pannonius magára 
van hagyva.

A kényszerű tespedés, a mindjobban elhatalmasodó sorvadás testi fájdalmai 
közt mégis lelki levezetést keres. Igv születnek meg Janus Pannonius magyar
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országi elégiái, költészetének legbensőségesebb darabjai. ÖL költeményben szól 
betegségéről, a magyar irodalomban Reviczky Gyuláig nem hallott halálváró, 
halálfélő versekben; három fűződik halálesethez, három vészes természeti jelen
séghez. Ebben az időszakban csak két elégiája képvisel derűsebb hangot.

Állandóan lehangolja betegeskedése, amelyet fokoz, hogy zászlósúr létére, 
személyesen űs táborba kell szállania a török ellen.

Költő vagyok búr, háborúba mentem, 
hol széllábú lovas török csatáz; 
nyilzápor sem riasztott vissza engem, 
de minden vasnál Szörnyűbb jött: a láz!

(I. könyv 9.elégia.)

A királlyal is ízetlenségei támadnak, amelyek mindjobban kiéleződnek. 
Egyszer, követjárásban, megfordul még Rómában, de hiába vágyódik oda 
vissza, többé nem láthatja. Mi tartsa a lelket a meghasonlotl költőben? Előveszi 
az iskolás korában tanult filozófiát, az újplatonizmust. Lélekvándorlás és 
mitológiai hiedelmek az a pótvallás, amelybe a halódó püspök menekül. így 
halad a vég felé.

Ingerülten, mindennel meghasonlottan, mindennel leszámolva rohan bele 
egy Mátyás elleni összeesküvésbe. Vagy talán ő maga szervezte? A csíny meg
bukik. Janus Pannonius nem kér és nem fogad el kegyelmet. Makacsul véde
kezni próbál, aztán kincseit összeszedve menekül. Végre. Vissza, Itália felé. De 
nem jut odáig. A horvát erdőségekben léyo kis Medvevárban végez vele a 
betegség. Évtizedes vergődő megalkuvás után tragikus, költői befejezés.

Szent Istvántól Ady Endréig — hosszú út. Sok magyar zseni gyújtotta 
meg ezidő alatt fáklyáját Nyugat tüzén. Ami Ady Endrének Páris, költé
szetének megihlelője, kifinomult, kulturált lelkének tűzhelye, otthona, az 
volt az ötszáz év előtti magyar zseninek, Janus Pannoniusnak Itália. S miké
pen hazátlanná lett hazájában Ady, mert nagyobb, magyarabb volt kortársai
nál, akiket megelőzött, ugyanúgy társtalanúl állt, tehetségében elakadt,- lelkében 
meghasonlott régi-régi poéta-őse, Janus Pannonius.

ő az első magyar a világirodalomban. És ő az első magyar műköltő. 
Másfél századon át a magyar humanista költők példaképe, mestere. Nemzeti
kulturális öntudatot jelentett az utókor számára. Aztán mégis feledésbe ment. 
A nemzeti nyelv újjászületése, megerősödése kiszorította. De mégis meg kell 
ismernünk. Mert a magyar irodalomnak kimagasló alakja. A 15. századnak köz
ponti, korszakot jelentő magyar írója. Megismertetését és rehabilitálását szol
gálja készülő teljes magyar Janus Panmomus-fordításom.

Elkésett? Talán igen. Én mégis hiszem, hogy nem A sporthirlapok és 
detektivregények előretörnek, a humán tudományok háttérbe szorulnak. A tech
nika irtózatos diadala, a természettudományos világnézet szörnyű válsága,, a 
nemzeti ellentétek, a társadalmi gyűlölködés mai idején a lelkek keresik a 
humanizmushoz, az emberiességhez visszavezető, utat. A humanizmus: egysége
sei)!), szebb, okosabb, testvéribb Európa évszázadokig készült lelki épülete, 
örök ideálja.

Janus Pannonius érték a mi számunkra, mert nagy magyar költő volt a 
15. században és érték, mert humanista volt.

Geréb László



Hugó Károly
(Születési évének 130-ik fordulójára)

Különösen a saját korának volt erősen körülvitatott alakja,, de a személye és 
az irodalmi munkássága köré fonódó viták szálai még hozzánk is átnyúlnak. Meg
próbálták védeni, megpróbálták moqskolni, — az utóbbit különösen nagy siker
rel —, de az még nem nagyon jutott senkinek sem eszébe, hogy megpróbálja 
ennek a különös embernek a lelkiségét értelmezni.

Útban az emancipáció felé
Hugó egyéniségének egyik részét zsidósága határozza meg és ezen mitsem 

változtat az a tény, hogy már irodalmi munkássága kezdetén kitért. A kor, 
ám el y ben írni kezdett — a negyvenes évek eleje — a magyar zsidóság számára 
nagy reménységek kora volt. Eötvös közreadja a Budapesti Szemlében az eman
cipációról szóló tanulmányát. Kossuth ilyenfélét mond: ». . .  Fáj .az ember 
lelke, ha mindenütt látja a szabadság országának terjedését és abból csak a 
zsidó népet látja kizárva. . .« Egy izraelita az 1840-es országgyűléssel kapcso
latban teszi közzé »érzeményeit«. Egyéb csodajelek is jelezték a nagyidők be
teljesülését. A teljes elmagyarosodás megmunkálására megalakul »A honi izraeli
ták közt magyar nyelvet terjesztő pesti egylet«. Kilényi (Klein) a külföld felé 
közvetíti a fellendült magyar szellemi életet. Németre fordítja az Abaíit, a 
Csehek Magyarországon-t és Jósika egyéb műveit. Zsidó ember kaszinó-tag lesz 
Szegeden... atquc alia prodigia. Mindenki hisz az asszimilációban, mindenki el 
van a befogadók szíveslelkűségétől ragadtatva.

Nem egy meglepő ellentét következik. Hugó Károly is elragadtatással fogadta 
az új szellemet. Él is a magyar szellemi elit befogadó-készségével. Ünnepelt tagja 
a pesti társaságoknak. Bejáratos a szalonokba, eljár a színházakba, ünnepélyekre. 
Az emberek megfordulnak utána. Beszélnek róla, élete különös pályájáról.

A siker felé
Orvosnak készült. Szülői házában német szót hallott, de később Szegeden, 

ahol orvosi tanulmányait folytatta, megtanult többé-kevésbbé magyarul. Ka
landos vére már korán külföldre vitte. Mint sebészorvos vett részt a lengyel 
szabadságharcban. Innen érdemrenddel kitüntetve tért vissza. Bécset válasz tótba 
tartózkodási helyéül és komoly tanulmányokba fogott. Irodalmi tevékenységét 
tudományos, kritikai, és humoros cikkekkel kezdte. 1839-ben Párisba utazott 
Hahnemannhoz, a homöopata orvoshoz, aki humoros írásaiból már régebbről 
ismerte a fiatalembert. Ott fogamzott meg benne az a terv, hogy drámaíróvá lesz 
Bécsbe visszatérve egymásután írja a drámáit, de csak irodalmi sikereket tudott 
elérni. Darabjai előadását a Burgtheater egymásután tagadia meg. Visszatért szülő
helyére. Most végül elérkezik a második tényező is, amely determinálja Hugó Ká
roly további életét és törekvéseit: a siker. A fiatal Nemzeti Színház elfogadja né
metből fordítoLt, illetve eredetileg is magyar nyelven írott drámáit. Ekkor már 
jóban van Vachott Imrével, a Pesti Divatlap szerkesztőjével, akinek lapjában elő
ször mutatkozott be magyar verseivel. Jóbarátság fűzi Toldyhoz. Azt várhatnék, 
hogy most aztán beilleszkedik a magyar irodalmi élet keretei közé, hogy meg
elégszik a hazai sikerekkel és magyar íróvá lesz. De bár n kor zsidósága a 
beilleszkedés irányában mozgott, életútja mégsem errefelé viszi. Miért? Mert 
a másik tényező, amely Hugó életét irányítja, a siker után ^való hajsza, nem 
engedi a lázasan mindig új élmények felé vágyódó embert megpihenni. A siker,
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a dicsőség iránt való mértéktelen vágyódás már ezekben az években is beteg 
jelenség nála.

Befogadták őket — írja róla és Zerffiről fejcsóválva nemzeti irodalomtör
ténet-írásunk atyamestere — a szerkesztőségekbe, ők pedig visszaéltek a jósággal, 
lenézték írótársaikat s folytonosan hangoztatták beképzelt felsőbbrendűségüket 
Pedig milyen egyszerű ennek a folytonos kérkedésnek a magyarázata. Hugónak 
a zsidóságból magával hozott csökkentértéküségi érzése minden talányt megfejt. 
Nála minden siker igazában önigazolás. Igazolása annak, hogy ő is érték. A nagy- 
zolás, az önmagáról nagyotképzelés és főleg ennek világgá hirdetése egészen 
világos következménye az előbb mondottaknak.

A cselekvés terén pedig ez azt jelentette, hogy Hugó elutazik Párisba, el
hagyja hazáját, újabb dicsőségekért, újabb önigazolásokért.

A hagyaték
Legjobb darabja, amelyet már a korabeli siker igazol, de amely egyben a 

legtöbb vitát indította meg: A bankár és báró. 1841—42-ben írhatta Bécsben. 
1847-ben került először színre a Nemzeti Színházban. Szereposztása kitűnő volt 
A női főszerepet Laborfalvi Róza, az egyik férfi-főszerepet Lendvay játszotta. 
A darab óriási sikert aratott. Valamennyi lap csak úgy ontotta az elismerést. 
Egressy Gábor pedig az Életképek-ben a darabnak valósággal apoteozisát írta 
meg. A nagy siker nem volt indokolatlan. A darab meséje érdeklődést kelt: az 
üzletember családi és üzleti becsületének konfliktusa. Granville-t, az idős mar- 
seillei kereskedőt anyagi összeomlás fenyegeti. Erkölcsi halál vár rá. Fiatal neje 
Adél; tőle tudja meg a nagy veszedelmet, amely mindkettőjük életét fenyegeti, vala
mint azt is, hogy férjének már csak egy reménysége lehet: egy fiatalember, akinek 
apját a forradalom idején Granville mentette meg. A fiatalember, Artúr, meg
érkezik. Felajánlja a kölcsönt. Közben azonban kiderül, hogy Artur nem más, 
mint Adél leánykori szerelme. A bankár, amikor a felesége és a báró között 
volt viszonyról értesül, a kölcsönt visszautasítja. Revolverrel akar életének véget 
vetni, mert nem akar felesége boldogságának útjába állani, de Artur kicsavarja 
kezéből a fegyvert. Tusakodás közben Artur régi sebe felszakad, holtan esik 
össze; Adél pedig lelkében, amely egyben férjéhez is hű akarna maradni, 
de meg a szerelem hívószavát sem tudja teljesen elutasítani, erejéLveszive omlik 
Artúr fölé. Granville most összeomlik, tragikus megsemmisülésben áll felesége 
holttesténél.

Különösen elbűvölte a kritikusokat a szigorú hármas egység, amely a darab 
menetén uralkodik. Nem sokkal a darab nagy sikere után cikk jelent meg Emődi 
tollából a Pesti Hírlapban. A cikk — az irodalmi körök nagy ámulatára, — 
kiderítette, hogy a Bankár és báró plágium. Hugónak Basancourt novellája 
volt a szeme előtt, sőt, mi több, annak a menetét követte is. A plágiumper 
Emőditől Bayeren, Konton és Császáron keresztül egészen a múlt század végéig 
húzódott; részleteibe belemenni nem akarunk.

A vég
A beteges sikerhajszának, az önmagát becézgető szellemi narcizmusnak kö

vetkezménye nem is lehetett más: lelkében megbomlott, önmagát imádó ronccsá 
lett. Külföldi bolyongásai közepett bekövetkezett szomorú végének, amikor beteg 
képzelete a Prophet der Civilisation-nak tolta fel magát, útjelzője a Németország 
eben írt Das gemassregelte Genie: egy beteg ember beieg szitkozódásai, nagy igazság- 
szigetekkel Milánóban temették eL Tragédiája — a maga egyéni összeomlásán kívül 
— a művészember örök tragédiája, aki olyan érvényesülési formákról álmodik 
(nemzetköziség), amelyeket a korviszonyok nem engednek meg. Az eredmény: 
kitaszítottság minden nép irodalomtörténetének évkönyveiből.

Hegyi László
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REMENYIK ZSIGMOND ÚJ KÖNYVE
(Sarjadó fű. Cserépfalvi kiadás)

Remenyik Zsigmond jellegzetes tipusa azoknak az íróknak, akiknek, ha új 
írását olvassuk, óhatatlanul újra meg újra megéljük az egész írót, egész pályáját, 
egész fejlődését. Azok közé az igazi írók közé tartozik ő, akik egész pályájuk 
során egyetlen művön dolgoznak, egyetlen mondanivalót akarnak kifejezni. Ezt 
a fejlődés-élményt, amelyet teljesen külső körülmények — az írónak ez a hatá
rozott és szuggesztív egy irányban csörtetése — váltanak ki az olvasóból, Remenyik- 

nél hatásában és közvetlenségében különösen gazdaggá teszi az író örvendetes 
termékenysége, amellyel új meg új műveivel ajándékozza meg olvasóit. A korábbi 
olvasmányok emléke oly közeli és oly eleven még, hogy valósággal reflex-szerűen 
felfokozódik a külső körülmények-felkavarta emlékrajzás.

Emlékszünk még Remenyik Bűntudat című könyvére, amelyben becsületes, 
de felesleges önmarcangolással — mert korábbi munkássága felmentette volna 
alóla — újra számot vetett magával és etikai állásfoglalását még egyszer tisztázni 
kívánta az egyébként is félreérthetetlen állásfoglalású író. Ezt követté a Téli 
gondok című kis pamflet, amely a Bűntudat gyónását természetszerűen követő 
íelszabadultságban — hadd használjuk Remenyik kedvenc szavát — »elemen
tárisán« sistergő és süvöltő felháborodással, egy európaiságában méltatlanul meg
bántott és megsértett ember minden nemes dühével tombol, tiltakozik és őrjöng 
a gálád, komisz és igazságtalan világ ellen, amelyben élünk. És most: a gyónás 
után jött a felszabadulás, a fergeteges és kacskaringós tiráda után jött a le- 
higgadás és a csend. Az önként kínálkozó képzettársítás mentse a közhelyet, 
ami mojSt következik: jött a csendes növekedés, az érzés, a sarjadás titkos, 
gazdag csendje.

A »Sarjadó fű« keretében a »Bűntudat«-hoz hasonló írás. Az író elutazik 
gyerekkora és ifjúsága kedves városába, Egerbe és leírja, mit lát, leírja emlé
keit. Két napot tölt a városban és e két nap alatt végigemlékezik nyolc-tíz évet. 
Ez az a bizonyos »egyetlen mondat«, amellyel minden mű tartalma elmondható. 
Egyébként is: az Emlék itt sokkal anyagtalanabb, mint a Bűntudat-ban és így 
e ponton nem is időzhetünk tovább. Ha most ;feltesszük a kérdést, mennyiben 
jelent az új könyv gazdagodást írója pályáján és mennyiben gazdagszik általa 
az olvasó, erre röviden így válaszolhatunk: először is egy lépéssel közelebb ju
tottunk a Remenyikproblémához. A Sarjadó fű halk emlék-idézéséből nyilván
valóvá válik, hogy Remenyiket tulajdonképpen nem egy etikai felháborodás len
dítette ki már kora ifjúságában osztályából és állította az elnyomóinak mellé, 
hanem olvasmányai. (Bizonyosfokú praediszpozició persze feltétlenül volt benne, 
mert hiszen vallja és írja, hogy értékeset-silánvat válogatás nélkül olvasott). Igv 
gazdagodott és teljesedett új, érdekes vonással az író portréja.

Már most az olvasó? Az olvasó mindenekelőtt megállapítja, ,hogy a Sarjadó 
fű-ve 1 új fejezete született meg a magyar középosztály még megíratlan (úgv-e 
még megíratlan?) őszinte történetinek. És új, gazdag fejezete született a magyar 
táj történetnek is. Eger hálás lehet érte.

Szólnunk kell még valamiről. A könyv nyelvéről, stílusáról. Ha nem tűnnék 
elvénhedt tipográfiai tréfának, szívem szerint úgy írnám meg ezt a cikket, hogy 
egy függőleges vonallal kettévágnám az oldalt. Baloldalán a könyvben megnyi
latkozó szemlélettel vetnék számot, a jobbon pedig a nyelvi kérdéseket szedném 
tűhegyre. Nyelv és mondanivaló: lényeg és forma — ha lehet — még szorosabban 
eggyé váltak Remenyik új könyvében. Irtuk már: a Téli gondok elemi dühét 
reszignáció és kételkedés váltották fel. Az igazságtevést követelő szitkokat rokon
szenves kételkedéssel vegyes nemes emberi jór&mény. Hogy ez stilárisan hogyan
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nyilatkozik meg Remenyik új könyvében, itt csak száraz nyelvtani meghatározá
sokkal írható körül. A rendkívül sűrűn alkalmazott megengedő módokban (»...-ható, 
..-liető«) és mellékmondataiban, amelyekkel dúsan, dúsan rakvák a könyv oldalai 
és amelyek kivétel nélkül a »ha... nem is, de talán...« szavakkal kezdődnek. Mindez 
persze nem modor. Soha és sehol nem az. Nem a mondanivalóból folyik. Csak 
ígg lehet elmondani. Egy vele.

Ennyit a nagy Remenyik-mű, az »Apocalipsis Humana« hetedik kötetéről.
ifj. Vajda János

DÉNES GIZELLA: KÉT SOR HÁZ
(Szent István Társulat kiadása. 317 

oldal.) Regényes szociográfia ez a na
gyon finom, emelkedett szellemű Írás, 
amelyben egy istenhátamögötti kis falu 
világát tárja fel a kitűnő Dénes Gizella. 
Egy állástalan fiatal mérnök és felesége 
szörnyű nyomorban tengődnek a pécsi 
kertészeti telepen. Könyörületességből 
kaptak itt egy odút, ahol meghúzódnak. 
De ezt is elveszítik és kétségbeesésük
ben a halálba kívánkoznak. Az asszony 
szive alatt megmozduló gyermek hívja 
őket vissza az életbe. Elindulnak gyalog 
a kis faluba, ahol a mérnök beáll a 
kovácshoz segédnek. Nehéz életük van, 
de szépen, okosan megoldják problémái
kat, legyőzik a nehézségeket és észre
vétlen a falu élére kerülnek. Az asszonyka 
megtanítja a helyes táplálkozásra a falu 
népét, amikor »kifőzést« csinál a nyári 
munkában elfoglalt családok számára, 
a férfi patkolja a lovakat, de mégis 
megmaradnak »uralmak«, akiket megbe
csülnek, mert úri mivoltuk a lélek elő
kelőségéből fakad. Végül két állást is 
kínálnak a mérnöknek, de ő ottmarad 
a faluban, mert úgy érzi, itt hivatás 
vár rá: az a misszió, hogy kibékítse a 
falu magyar és sváb lakosságát, a svá
bokból magyarokat faragjon, a falu szo
ciális helyzetét feljavítsa, az embereket 
lelkileg, szellemileg vezesse. Nagyon 
okosan, logikusan, tisztánlátón mutat rá 
az írónő a tennivalókra, — nemcsak 
szociográfiai felvételt csinál, hanem 
mindjárt a problémák megoldását is 
megvilágítja, úgy a falu, mint az állás
talan diplomások szempontjából.

LYKA KÁROLY: KIS KRÓNIKÁK
(Singer és Wolfner-kiadás. »Szép Köny

vek« 7. szám. 94 oldal). A kiváló mű
vészettörténésznek szakmán kívüli apró 
írásait tartalmazza ez a kis kötet. Tehát 
nem a tudóst, "hanem a melegen érző.

széleskörű műveltségű, minden apró je
lenség fölött mélyen elgondolkozó em
bert mutatja be. Kommentárok ezek az 
írások a mindennapi élet eseményeihez, 
de ezek kapcsán sok érdekes reflexió vil
lan fel és a szórakoztató olvasmány 
mellett sokat tanulhat is az olvasó a 
krónikákból, amelyekben Lyka Károly 
roppant tudásának morzsáiból szemez
gethet.

RÁSKAI FERENC: AZ ÖRÖK LEMEZ
(Budapest, A szerző kiadása. 166 ol

dal). Ráskai Ferenc, számos színpadi 
mű, regény, verseskötet és még több 
novella finomtollú írója, ezúttal a fan
tasztikum és a realitás világát köti össze 
érdekes új regényében. Hőse egy kü
lönleges egyéniségű férfi, aki hátat fordí
tott sikerekkel teli életének, elvonult a 
magányba és ott misztikus szertartások 
közepette készül a halálba menni. Zse
niális mérnök-barátja segítségével előre 
elkészítteti kriptáját, ahová a szél által 
szüntelen üzemben tartott rádiót épít
tetett be és elevenen bebalzsamozza 
magát. De a halál felé vezető útról visz- 
szarántja — az író segítségével — egy 
fiatal leány, akinek kedvéért mulatsá
gos, furcsa komédiát játszanak el. Csupa 
érdekes figura és lebilincselő fordulatok 
sorozata ez a nemmindennapi írás.

SZÉP ERNŐ: BALLET
(Elbeszélések. Singer és Wolfner ki

adása. 96 Woldal). A »Szép Könyvek« 
sorozat Ízléses, kicsi kiadványainak má- 
sodika ez a novelláslcötet, amelyben 
Szép Ernő bájos, meleghangú elbeszélé
seinek néhány át gyűjtötték egybe. Csupa 
tavasz-illatú, pasztelszínű történet, tulaj
donképpen versek prózában. Mint min
den Szép Ernő-írásnál, itt is nem az a 
lényeg, amit elmond, hanem az, ahogyan 
elmondja: mintha a szíve piros véré
vel írná, olyan minden novellája.



Mrs. Földes útja Indiáig
Mr. Th. Johnson nyugalmazott korvetkapitány külsőre is olyan, amilyennek 

az angol képeslapok böngészői könnyen elképzelhetik a szélfútta barnaképű, 
szélesvállú, izmos fiatalembereket. Hatvan már elmúlt ugyan, de reggel még vagy 
két órát lovagol a Hyde Park-ban és egy-két órahosszat vív vagy evez. Ami ű 
klubban feltűnt rajta, csak az volt, hogy alaposan érdeklődni kezdett Magyar- 
ország iránt, mert oda akar utazni és eddig csak egyetlen magyar nevet ismer, a 
Mrs.  Földes-ét .  Nagyon ajánlották neki, olvassa el egyik regényét, amelyben 
hat fiatal magyar leány szerepel. Ez a könyv nagyon megtetszett neki és ki
váncsi rá, hogy a valóságban is olyan érdékesek-e a magyar hölgyek, mint a 
Suse nevű műasztalosnő, vagy éppen a másik pályadíjas könyv némely szerep
lője. Mert nyomban elolvasta azt a könyvet is, amely a nemzetközi pályázaton WOO 
fontsterlinget nyert, mint első díjat. Hiába faggattam: más magyar névre nem 
tudott emlékezni., csak a Mrs. Földesére s hozzáfűzte, hogy már több társaságban 
beszédtéma volt ez a magyar lady.

Bele keli nyugodnunk, hogy a H a l ú s z ó  m a c s k a  u c c á j a csakugyan 
világhírt szerzett az írójának. Ez a hír még egyáltalán nem halványult el, sőt 
mindinkább terjed országról-országra. A pályadíjas könyv angol, német, holland, 
francia, spanyol, olasz, cseh, szerb, román, svéd, finn, dán, norvég, lengyel, észt, 
portugál és eszperantó nyelven jelent meg — eddig. Külön amerikai és külön ka
nadai, meg külön kontinentális angol kiadást nyomattak belőle; spanyolul négy
féle kiadást ért meg (ellopták a szerzőjogi védelemi, hijján). Legnagyobb volt az 
olasz kiadás: 300.000 példány, de már előbb a C o r r i e r e  d e l l a  S e r a  kiadta 
másfélmillió példányszámú heti lapjában. Aztán Amerikában olvasták legtöb
ben, továbbá a francia területen és aránylag sokan Magyarországon is. A regény 
iránt való érdeklődést talán jellemzi, hogy megjelenése után a D a i l y  S ce t  eh  
50.000 szavas kivonatot közölt, ami 175 nyomtatott könyvoldalnak felel meg. Ma
gyar könyvvel az se történt meg eddig, hogy francia iskolákban tavaly óla a 
Földes-regényből vett részletekben tanítják a stilus bizonyos tömörségét és vilá
gosságát.

*
Az a bizonyos kezdés nem regénnyel történt, hanem nagyon komolyan vett 

szociológiával. Földes Jolán azt mesélte nekem Parley angol kertvárosban, — 
ahol most egy öreg műgyűjtő kínai múzeum-házában lakik —, hogy 18 éves 
korában a S z á z a d u n k - b a  írt tanulmányokat és azt képzelte, hogy tudós lesz 
belőle. Aztán verseket fordított, a N y u g a t  is közöli belőlük és a kenyérkereset 
útján regény [ordító lett. Majdnem s z á z  külföldi regényt fordított le, kevés fran
ciáit és németet, sok angolt és egy olasz darabot is. Első regénye a M á r i a  j ó l  
ér e t t .  Előttem van a francia kiadása: »II é t a i t  u n e l y c é e n ne...«. A kiadó 
büszkén hirdeti a címlap felső jobb sarkán »7 4 e é d ' i t i o n «. Most is erősen 
megy és megint új kiadásra készülnek. A Má r i a  j ó l  é r e t t  és a F é r j h e z  
m e g y e k  — ebből készült nálunk a M ai L á n y o k  című film — éppúgy meg
jeleni és megjelenik világszerte, mint a pályadíjas regény.

Uj regénye, a F e j v a g y  í r á s  eddig magyarul, németül és Amerikában je
lent meg, de már készül az angliai és francia kiadás és megvásárolták lengyel■ 
holland, finn és olasz kiadók.

Az egykori kis konzulátusi tisztviselőnő, aki Párisban, Egiptusban és még 
több országban erős irodai munkát végzett, most sem éli a nemzetközi világ- 
hirességek életét, hanem íróasztala mellett érzi magát legjobban. Ángöl barátai 
nemrég meghívták Indiába. Vendéglátója miniszter volt egyik indiai államban —
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27 éve lépett az Indian Civil Service szolgálatába és a körülbelül Itália-nagy- 
ságú Travankor miniszterelnöke lett. Ott még egészen tiszták a matriarchatus nyo
mai, a többférjűség és az ehhezmért örökösödés szokásai — pl. nem a maha
radzsa fia örököl, hanem a leánytestvér fia — és sok más exotikus érdekesség 
szolgált bőséges témákkal. Földes Jolán Londonba visszatérve cikksorozatot ír, 
amely néhány héten belül fog megjelenni egyszerre számos lapban. Először an
golul, franciául és németiib azután pedig könyvben.

Amikor kérdeztem, mi érdekelte leginkább odakint. Földes Jolán így felelt:
— Az emberék, nem a helyek. Talán csalódnak azok az olvasók, akik a 

szokott útleírási módszereket kedvelik. Mert én pl. egyetlen g u i d e-látványosságot 
sem írok le, még egy templomot sem, hanem az embert, az életet.

Tábori Kornél

ERDŐS REXÉE: A TIMÓTHY-II ÍZ
(Révai-kiadás. 518 oldal). Felfűtött le 

vegőjű, izgalmasan érdekes atmoszférát 
teremteni: ez Erdős Renée írói művé
szetének legjellemzőbb sajátossága. Ez 
fog meg bennünket új regényében is, 
mindjárt az olvasás elején. Ez az at
moszféra teszi azután, hogy figurái külö
nösen éles világítást kapnak: mint vihar- 
előtti levegőben a tárgyak Témája is kü
lönleges, mint mindig. Szokása szerint 
nem a mindennapi emberek sorából vá
lasztja hőseit, hanem különleges egyéni
ségeket rajzol. Uj regényének hőse: egy 
ház, illetve egy otthon, amelynek min
den lakója az otthon elhall gazdájának 
emlékét szolgálja. A nagy halott: ál
lamférfi és történettudós volt, akinek 
szobra áll a városban. Ez az ember 
70 éves korában vette volt feleségül a 
18 éves Bogdán Beátát, akit megváltott 
a nyomortól és aki most egész éleiével 
azt kívánja bizonyítani, hogy méltó volt 
arra, hogy a nagy Timothy magához 
emelje. A szobor özvegye lesz valósággal 
ez az exaltált asszony, aki mániákusa a 
maga elé tűzött kötelesség teljesítésének, 
és az áldozatban találja élete értelmét. 
Odahozza házába testvéreit is és azokra 
is ráerőszakolja a maga attitűdjét. A 
ház: oltár, amelynek papjai és papnői a 
Bogdán-testvérelc. Tudat alatt vala
mennyien lázadoznak' a rájuk kényszerí
tőit élet ellen és ki-ki a maga módján 
menekülni .próbát. Maga az özvegy is. 
aki számára egy nagyszerű fedi képében 
közeledik az élet. De ő meghálrál. Fél, 
bogy kizökken a beidegzelt attitűdből s 
elveszíti önmagát. Jobban ragaszkodik
a nemzet özvegye pózához, mint 

amennyire vonzza a boldogság.

SZIRMAI REZSŐ: EGY ASSZONY 
ÉLETE
(Cserépfalvi-kiadás. 373 oldal). Megrázó 

élmény jez a bátor őszinteséggel inegirott 
regény, amelyben egy szertelen lélek 
végzetes sorsát mondja el Szirmai Re
zső, a finomhangú, tisztán látó pszicho- 
logus-író. Szertelen, szilaj lélek a pa
zarlóan bő1 ezű Fülöp Anna, aki minden 
vagyonát és egész éleiét eltékozolja, csak 
azért, mert olyan forrón vágyódik a 
szeretelre. Részben egy férfin keresztül 
keresi a benne lobogó érzések vissz
hangját, részben pedig egyetlen gyerme
kétől koldulja, kényszeríti ki a szerető
iét, de hiábavalóan küzd érte, mint 
ahogyan sikertelenül fut a boldogság 
után is. Lánykorában a kisváros pos- 
hadt levegőjében fuldoklik, ahonnét a 
házasságba menekül. I)e csak szenve
dés vár rá öreg, beteg férje mellett. A 
férfi első házasságából való gyermekéi 
pokollá teszik életét és kifosztják, ami
kor magára marad gyermekével. Ez a 
gyermek menthetné meg, de ez is el
fordul tőle, amiért a szerencsétlen fia
tal anya végre megtalálta az örökké ke
resett szerelmet a fiatal hegedűtanár 
mellett. Szabad-e egy anyának a maga 
életét élnie? — ezt a problémát veti fel 
a döbbenetesen őszinte regény, amely 
sötét színei ellenére is izgalmasan vonzó 
olvasmány. »Vannak az életben évek, 
amelyek üresen és tartalmatlanul elfoly
nak, s vannak percek, amelyekben vadul 
és sűrűn összegyűl egy egész élet«, — 
érzi a fiatal Anna egy nyári délutánon, 
így sűríti össze regényében Szirmai Re
zső az élet sokszínű problémáit, rávetítve 
egy asszony, egy fiatal művész és egy 
gyermek lelkére.
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KEPES FERENC: HÁTIZSÁK
(Versek- A m kir. IV. Károly király 

volt 1 honvédgyalogezred özvegy- és 
árvaalapjának kiadása, fii oldal.) Earlha 
Lajos altábornagy előszava vezeti be 
ezt a kötetet: a szenvedésekben eggyé 
izott bajtársiasság kegyeletes emlékezé
sét. A gondolatok mélysége jellemzi a 
kitünően" verselő poétát, aki még" a sok
szor megénekelt háborús témából is 
tuci új és meglepő motívumokat ki
ragadni. Mindjárt a címül szereplő 
»Hátizsák« is páratlanul tömören fejezi 
ki a katona otthonát: a borjut, amely
ben veszedelmes életének minden ér
telmét, szépségét és szükségletét együtt
hordja. De talán legjobban szívhez szól 
a »Trianon iskolája« c. költeménye, 
amelyben az új élet igéi harsannak fel.

Szét szeretném kiáltani 
Mindenütt, ahol ember él:
Itt nem terem ekrazit, csak 
Kaszapenge s kapanyél!

a mai német nyelv tökéletesen biztos 
kezelésében. Mert — s ezt nem lehet 
eléggé hangsúlyoznunk — Landgraf for
dításai simán peregnek, olyan termé
szetességgel, mint ahogy ez Petőfi 
lírájának iroda’omtörténetileg is egyik 
legjellemzőbb tulajdonsága. Ahol pedig 
a téma emelkedettsége úgy kívánja, 
Landgraf is tisztán csendíti meg az 
ódái hangot. A másik nagy érdeme en
nek az új fordításnak, hogy pontos, 
szinte a magyar dal ritmusára ingerlő 
eredeti versmértékben fordítja a költe
ményeket. Kitűnő életrajzi bevezetőt is 
ád az idegennek, aki ezen a biográfián 
keresztül megismeri a múlt század kö
zepének egész magyarságát, annak műi
den sorsproblémáját. A kiadó igen Ízlé
ses, díszes, Petőfi korát kissé kihang
súlyozó kötésű külsőben hozta ki a 
munkát: a könyv valóban kínálkozik 
arra, hogy külföldi ismerőseinknek ma
gyarországi emlékül adhassuk.

M A G Y A R  S Z É P P R Ó Z A

PETŐFI, ALEXANDER: LYRISCHE
UND EPISCHE DICHTUNGEN
(Neu übersetzt von L. Landgraf. Bu

dapest, Verl, von Ludwig Rókái. 523 
oldal. Díszkötésben 8 P.) Landgraf Lő
rinc dr., soproni születésű m. kir. hon
védtörzsorvos, egy emberélet munkáját 
fektette bele ebbe a kötetbe, amely végre 
teljes egészében — az epikus költemé
nyekkel egyetemben — teszi Petőfi köl
tészetét a külföld számára hozzáférhe
tővé. Landgraf előtt számos kisebb pró
bálkozáson kívül már tíz nagyobb gyűj
teményes kiadás jelent meg 1849—1902 
között a német Petőfiből, de sem tel
jességében nem állhatják meg a ver
senyt Landgraf kiadásával, sem pedig

FOTHY JÁNOS: CSILLAGOK ÚTJA
(Singer és Wolfner-kiadás. 2b2 oldal). 

Az optimizmus tavaszi derűje sugárzik 
ebből a bájos, költői regényből, amely 
öt ember életsorsának különös összeta
lálkozását meséli el. Két párocska és az 
agglegény újságíró körül forog a törté 
net. Az egyik pár a dúsgazdag ügyvéd 
lánya és annak léha, előkelő származású 
férje. A másik pár a manikűrös-kisasz- 
szony és uridivatsegéd-vőlegénye. Mani
kűrös-Madárka az újságíró pártfogoltja, 
ő lendíti ki a fiatalok életét uj vágányra, 
amikor az állásukat vesztett, öngyilkos
ságra elszánt párt beprolezsálja artistá
nak. Világhírű sztár lesz belőlük, mialatt 
a másik pár viszont szomorú sorsra jut.



A gazdag ügyvéd meghal; kiderül, hogy 
látszat volt a nagy vagyon, a léha férj 
elhagyja elszegényedett feleségét, aztán 
repülőszerencsétlenség áldozata lesz. A 
szép fiatal asszony már özvegységében 
hozza világra gyermekét. A két ember
pár sorsa egyszer már összefonódott, 
amikor a halálra készülő párt a zivatar 
bekergette a gazdag, boldog nászul ások 
házába. Amikor másodszor találkoznak, 
már fordult a kocka: most emezek gaz
dagok és boldogan segítenek a szeren
csétlen fiatal asszonyon, aki az ő révü
kön ismeri meg az újságírót, akivel 
utóbb házasságra lép. Csupa happyend, 
csupa könnyes derű ez a meleghangú, 
romantikus írás, amely kiválóan alkal
mas volna film számára is.

LEGÉNY ELEMÉR: DONG KHANH
LEÁNYA
(Singer és Welfner kiadása. 215 oldal). 

Érdekes, exotikus környezetben játszik 
Legény Elemér új regénye. Hősét, a 
a templomi freskófestőt, a véletlen An
nám tropikus világába viszi, ahol a inisz- 
szionáriusok templomát restaurálja. A 
különös szépségű miliő és a különleges 
ottani szokások leírása már önmagában 
is vonzóvá teszik a kedves, üdehangú 
regényt, de ezenfelül bájos szerelmi tör
ténetet is mesél el az író. Hőse bele
szeret az annámi ügyvéd leányába és 
az exotikus szépséget nagy nehézségek 
árán végül feleségül veszi. Hazahozza 
Európába, de az asszonyka nem bírja 
az itteni klímát. 21 éves korában meghal. 
Leánya a férfi egykori szerelmének fiá
val köt házasságot. A szerelem szivár
ványa így köti össze a múltat a je
lennel.

K Ü L F Ö L D I  S Z É P P R Ó Z A

BONTEMPELLI, MASSIMO:
HALÁLOS ÉLET
(Fordította: Rónai Mihály András. 

Athenaeum-kiadás. 23í oldal). A mai 
olasz regényírás egyik legjelentősebb 
egyénisége Massimo Bontempelli, aki
nek ez a regénye a középkori miszti
kát helyezi át bizonyos fokig a mai 
korba, illetőleg az újra divatos okkult 
szemléletet kivánja bizonyítani. Egy csa
lád történetét meséli el, szinte kizárólag

abból az alkalomból, hogy rajtuk ke
resztül igazolja: vannak természetfe
letti hatalmak, amelyekkel szemben tehe
tetlenek vagyunk. A Colonnában élő 
Medici-családra különös átok neheze
dik: minden ötödik esztendőben meghal 
a család egy tagja. A városka apátja 
fedezi fel a misztikus törvényt, a kü
lönös »ritmust«, amely kérlelhetetlenül 
szedi áldozatait a Medieiek közül. Az 
utoljára éleiben maradt két nővér éleiét 
megmérgezi az a tudat, hogy kettőjük 
közül az egyiknek el kell pusztulnia — 
határidőre. Bontempelli szuggesztíven 
érzékelteti azt a harcot, amelyet a két 
nő az életért vív és amely megrontja 
köztük az igaz testvéri szeretet harmó
niáját, sőt kilobbantja a gyűlölet szik
ráját.

ARAM), L.: SÜLLYED A HAJÓ
(Fordította: Kosáryné Réz Lola. Pal- 

ladis Félpengős Regények. 160 oldal). 
A luxusgőzös hajótörést szenved. Az uta
sok közül két férfi és két nő a hajón 
marad, mert számukra már nem volt 
hely a mentőcsónakokon. Az egyik férfi 
— fogoly. Vasbilincs zörög karján, lá
bán. Mégis ő menti meg a másik három 
éleiét, ő kalauzolja a kis szigetre őket 
és ott megteremti robinsoni-életüket. 
Évek múlva végre hajó tűnik fel a lát
határon és a másik három ember visz- 
szatér a civilizált világba. Bonny, a fo
goly, nem óhajt hazatérni a — bör
tönbe, inkább vállalja a gonosz vad ben- 
szülöflekkel való harcot. De az egyik 
lány, aki ösztönösen megérezte, hogy ez 
a férfi nem lehet bűnös, nem hagyja 
ennyiben a dolgot: bebizonyítja Bonny 
ártatlanságát és hazahozza — a maga 
számára.

OYEN, HENRY: ARANY
(Fordította: Kosáryné Réz Lola. Pal- 

ladis Félpengős Regények. 160 oldal). 
Alaska jégmezőin járunk az izgalmas ka
landorregény hőseivel, akik az aranyért 
harcolnak. Az aranyláz keríti őket ha
talmába és ez a szenvedély majdnem 
az életükbe kerül. Csak a szerelem erő
sebb mindennél és ez a lisztultabb ér
zés győzi le a kalandor Frazerben a 
kapzsiságot, ami által megmenekül egy 
derék skót család minden bajból.
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REVÍZIÓ A MAGYAR TÖRTÉNELEMBEN

HÓMAN BÁLINT: ÖSSZEGYŰJTÖTT
MUNKÁI, II.
(Történetírás és forráskritika. A Ma

gyar Tört. Társ. kiadása. 7 91 oldal.) 
Hóman Bálint történetírói munkássága 
a Magyar Történeten keresztül elvégezte 
már nemzedéknevelő feladatát, a kiváló 
történettudós páratlan mélységű és je- 
lentősségű nagy munkája kifejlesztette a 
magyarság helyes történeti érzékét és 
megerősítette a szentistváni állameszmén 
fölépülő történeti tudatát. A Magyar 
Történet szintetikus tanításai azonban 
azokon a részlet tanulmányokon alapul
nak, azokon a tanulmányokon, érteke
zéseken, cikkeken, amelyek most, Hó- 
rran Bálint történetírói munkásságának 
harmincesztendős évfordulója alkalmá
ból hatalmas kötetekbe összegyűjtve 
jelennek meg, a Magyar Történelmi Tár
sulat kiadásában. A most megjelent II. 
kötet két nagy részben, a történetírás 
és a történeti forrásokra vonatkozó ta
nulmányokat gyűjti egybe. Az első 
részben foglal helyet Hóman egyik leg
nagyobb jelentősségű munkája, a ma
gyar-hun hagyomány és a hun-magyar 
monda kérdéseit végérvényesen megoldó 
tanulmánya, amely a hun-kérdésen elin
dulva, kivált Anonymus és Kézai Simon 
krónikájának tökéletes kielemzésével 
mindmáig egyik legnagyobb teljesítmé
nye a magyar történettudománynak1. A 
hozzájuk kapcsolódó kisebb értekezér 
sek és megemlékezések, valamennyien 
erőteljes színben mutatják Hóman tör
ténetírói erényeit. A kötet második része 
Hómannak az árpádkori oklevelekkel fog
lalkozó tanulmányait s a kronológiára, 
a numizmatikára, a bibliográfiára vonat
kozó értekezéseit tartalmazza. A könyv
nek ez a része a szakemberen kívül 
a nagyközönségnek is pregnáns erővel 
mutatja meg azt a módszert, amely- 
ivei Hóman dolgozik. Ő, aki az új irá
nyú magyar történetkutatásnak kétség
telenül egyik megindítója és vezetője — 
a szellemtörténetnek első rendszerezését 
is az ő. szerkesztése alatt írták meg 
különböző szakemberek — itt, a forrás
kritikai tanulmányok terén megmutatja, 
hogy minden szellemtörténeti eredmény 
ilyen alapos és mélyen analitikus, po
zitivista élőmunkát igényel.

GYALÓKAY JENŐ: AZ ERDÉLYI HAD
JÁRAT 1849 NYARÁN
(»A Magyar Történelmi Társulat 

Könyvei«, 7. kötet. 168 oldal). Bánlaky- 
Breit József most negyvenegy éve már 
megírta három kötetben a 48/49-es sza
badságharc katonai történetét s ennek 
főként 35. fejezete foglalkozott Bem 
tábornok erdélyi hadjáratával. Breil 
könyve ugyan 1930-ban újabb kiadás
ban jelent meg, de a tudós katonai-író 
már nem igen használhatta fel a csu
pán 1920-ban megnyílt bécsi hadilevél
tárnak új, ismeretlen adatait. Gyalókay 
Jenő viszont, akit egyébként személyes 
kapcsolatok is fűznek ennek a hadjá
ratnak a történetéhez, miután édesatyja 
Bem apó hadsegéde volt, alapos és bő
séges előtanulmányokat folytatott ebben 
a most feltárult anyagban, úgyhogy az 
ő előadásában, úgy mondhatni, egészen 
változott képet nyer a szabadságharc
nak ez az egyik legdicsőbb fejezete. Az 
új ismeretanyag természetesen fokozot
tabb kritikai állásfoglalásra kényszerí- 
lette a szerzőt azokkal a régebbi fel
dolgozásokkal és »egykorú tanúságok
kal« szemben, amelyek — mint Gyalókay 
mondja — »bővebb teret juttattak a 
képzelőtehetségnek, mint a tárgyilagos 
ténymegállapításoknak«. Ez a kritikai 
álláspont indokolja aztán a szerzőnek 
azt a jogos alaptételét, hogy »hibáink és 
tévedéseink palástolgatásával, úgyszin
tén az ellenség oktalan ócsárlásával csak 
csaljuk önagunkat«. így aztán nem egy
szer lelünk Gyalókay könyvében ilyes
fajta tényekre: »...Bem markából való
sággal kiszaladt a gyalogság. A magyar 
tüzérség sem viselkedett úgy, ahogyan 
kellett volna . . .« Bizony, minél jobban 
elismerjük azt a bámulatos teljesít
ményt, amellyel a magyar hadsereg 
1848/49-ben két államóriás haderőivel 
szemben hónapokon keresztül fenn 
tudta magát tartani, a részletekben an
nál több hibára, mulasztásra, bajra fo. 
gunk bukkanni, s el kell majd ismer
nünk, hogy a szabadságharc katonai 
része nem volt az az aranyglórjás ba
béraratás, amivé a rákövetkező nem
zedék önvigasztalásul kifestette.
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SZENT ISTVÁN ALAKJA KEL ET ÉS NYUGAT MESGYÉJÉN

KOMORÓCZY GYÖRGY: A KERESKE
DELEM ÉS IPAR SZENT ISTVÁN
KORÁBAN
(Domanovszky Sándor előszavával. A 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
kiadása. 102 oldal). Nem könnyű fel
adatra vállalkozott a szerző, amikor a 
forrásoknak úgyszólván teljes hiánya 
mellett iparkodott a kilencszáz év előtti 
magyar gazdasági élet két legfontosabb 
tényezőjéről, a kereskedelemről és ipar
ról kénét adni. A szerző a koraközép
kori világkereskedelemnek eddig legelis
mertebb szakemberével, Wilhelm Hevd- 
del szemben, főként a magyar kutatások 
alapján egészen új képet rajzol Közép- 
keleteurópa tizedik századi gazdasági 
életéről: részletesen ismerteti az észak
déli és kelet-nyugati kereskedelmi útvo
nalakat. azokat az árúcikkeket, ame
lyek szóba jöhetnek akár a magyar fo
gyasztás, akár a magyar export szem
pontjából (a tranzitó-, de csak a tran- 
zitó-kereskedelem szempontjából egyik 
legfontosabb cikk — a rabszolga), rész
letesen fejtegeti a magyar belkereske
delem tényezőit, a szállítóeszközöket és 
az eléggé gyorsan elterjedő nyugati 
pénzforgalmat, amely nálunk bajor 
minta után alapozódik meg; végül igen 
gondos, és gyakran az eredeti héber és 
arab forrásokig nvu'ó ku*a,áco1c alánján 
mutatja be a magyar kereskedelem leg
főbb tényezőjét, a muhammedán-izmae- 
lita és a zsidó kereskedőt. A könyv 
második főfejezete a koraközépkori ma
gyar ipar emlékeit dolgozza fel: a fém
es ötvösművességet, az építészetet és 
a háztartási emlékeket, a mezőgazdál
kodással egybefüggő ipart s végül a 
pénzverési ipart. Komoróczy könyve je
lentős összefoglalása a laikus számára 
is a korai magyar gazdasági életről való 
eddigi tudásunknak.

NYÁRY PÁL I)R. BÁRÓ: SZENT IST
VÁN KORA ÉS A LENGYELEK
(A szerző kid fása. i5 old.) A szent- 

istváni nongentiárium alkalmát hasz
nálta lel a szerző, hogy a magyar Mie- 
kiewicz-társaságban tartott előadása ke
retében eszünkbe juttassa azokat a csa

ládi kapcsolatokat, amelyek első kirá
lyunkat és utódait — talán minden más 
dinasztikus összeköttetésnél sűrűbben — 
fűzték Keleteurópa dinasztiáihoz s el
sősorban a lengyelekhez. Csakugyan ke
vesen gondolnak ma arra, hogy Szent 
Istvánnak ugyan az erdélyi-bolgár Sa
rolt volt az édesanyja, de nevelését mos
tohaanyja, a lengyel Adelhaid fejezte be. 
Szent István nővére is lengyel fejede
lemnek lett a feleségévé. Szent István 
két fia közül az idősebbik, Ottó, ko
rán hunyt el, de a kisebbik fiúnak, 
Szent Imrének szintén lengyel herceg
kisasszony volt a neje. Az Árpádok di
nasztikus harcai közepette is a mene
külő Árpád-hercegek a lengyeleknél lel
tek menhelyre. Szent László Lengyelor
szágban növekedett fel lovaggá. És 
Lengyelország pátrónája egy árpádházi 
hercegnő: Kinga, IV. Béla leánya.

GALAHAD, SIR: BIZÁNC
('»A- európai kultúra történetes-soro

zat. Athenaeum-kiadás. 307 oldal. Ára 
G P.) Bizánc a rejtélyeknek, misztikus, 
ködbeburkolt uralkodóknak, hadvezé
reknek és ceremóniáknak fogalmát tes
tesíti meg számunkra. A világnak egyet
len birodalma sem volt, amelyről annyi 
hamis elképzelés keringett volna, mint 
erről a birodalomról, amely a nagy ró
mai impérium tradícióit mentette át a 
maga különös formáiba. Ennek a ró
mai civilizáció késői új ágának nem 
született elhatározó folytatása mai kul
túránkban, ha a törvényalkotást leszá
mítjuk. A mai nyelv csak a »bizantiniz- 
mus« szót őrizte meg belőle, amely 
a konuptságnak, hajbókoltnak jelzője. 
Aki elolvassa ezt a könyvet, csodálkozva 
látja, hogy Bizánc hatalmas, jórészt 
népi politikát követő császárok boldog, 
mély, harmonikus kultúrájú birodalma 
volt — s az izgalmas fejezetek során 
a gazdag tudományos adatok mellett 
egy nagy állam gyönyörű lendületének 
és megrázó bukásának élményével gaz 
dagödik. (Az illusztrációs táblák között 
a Jüstínianus- és a Theodora-mozaik 
aláírásait felcserélték. Talán lehetne egy 
új kiadásban ezt a kínos hibát helyre
hozni?!)
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BOROSS ISTVÁN DR.: SZENT ISTVÁN
ERKÖLCSI TANÍTÁSA FIÁHOZ
(Kny. a mezőtúri ref. gimnázium idei 

értesítőjéből. 20 oldal). A szerző elsőb
ben pontos magyar szövegében közli az 
Institutiókat, majd ismerteti a magyar 
tudomány eddigi eredményeit az In
telmek forrásai dolgában. Ezeken túl
menően azonban felhivja a figyelmet ne
hány eddig elhanyagolt forráslehető
ségre is: Calo »Carmen de moribus«-ára, 
Cicero »De officiis«-ére, s főként Isok- 
rates parainézisére. Boross dr. szerint 
az Intelmek két fejezete azonban semmi
féle idegen forrásra nem vezethető visz- 
sza, mert azok genuin magyar lelki
ségre vallanak: az egyik, amely a ven
dégszeretet kötelezettségét írja elő, s 
amely — a szerző szerint — István 
király önigazolása a magyarság felé, 
amely rossz néven vette a szentkirály
nak, hogy annyi idegent telepít be az 
országba. A másik eredeti gondolat az 
Intelmek VIII. fejezete, amely a nem
zeti hagyományokat veszi védelmébe az 
idegenek túlkapásai ellen. Végül fog
lalkozik a szerző az Intelmek szerző
jének kérdésével is. Szerinte, ha nem is 
István király irta az Admonitiones-t, s 
ha a Gellért püspök szerzősége is bi
zonytalan, egészen bizonyos az, hogy 
valamelyik udvari pap irta őket, azon
ban a szentkirály határozott és köz
vetlen utasításai alapján.

TESSEDIK SÁMUEL: SZARVASI NE
VEZETESSÉGEK, AZAZ SZARVAS
MEZŐVÁROS GAZDASÁGI KRÓNI
KÁJA
(á  Magyarságiudomány Könyvei, 1 

szám. 153 oldal). A könyvet bevezető 
Ortutay Gyula pregnánsul írja körül 
Tessedik szerepéi a magyar múltban: 
Tessedik a 18. század egyik legnagyobb 
magyar gondolkodója volt s annyi ül
döztetés, gáncs ellenére is a magyar 
haza érdekeit szolgálta, amikor jobbágy
ságunk szomorú sorsán elmélkedett s 
felemelésén fáradozott. Ennek a Tesse- 
diknek egy mostanáig teljesen ismeret
len kéziratos művét adja ki ebben a 
kötetben Nádor Jenő dr., aki a kéziratot 
felkutatta, lefordította, bevezetőt írt

hozzá és számos jegyzettel látta el. 
Tessediknek ez a munkája falufejlődést 
ád: egy falusi társadalom fejlődésének 
rajzát, mert statisztikája kiterjed a szü
letések, házasságkötések, halálozások, fe
lekezet, kor. nem, foglalkozások, sze
génység és gazdagság, népmozgalom, el
vándorlás számbeli adataira is, s ezekből 
törvényszerűségeket igyekszik megálla
pítani. Érdekes ez az írás külön
ben azért is, mert egyszer egy 
ember lelkén keresztül közvetlenül 
mutatja, hogy a felvilágosodás miképpen 
hatott rá az evangélikus papra, aki 
ugyan gúnyos hangon ír már arról, ha 
az emberek naponta kélszer-három- 
szor is betérnek a templomba, de egyéb
ként még szigorúan ragaszkodik vallása 
dogmáihoz. A kötet második része Tes
sedik néhány pedagógiai jelentőségű írá
sát publikálja. Kemény Gábor dr. for
dította le és adja ki ezeket az Írásokat 
(Tanítási tervezet, Tizenkét paragrafus 
a magyar iskolaügyről, valamint Tes
sedik levelei Hajnóczy Józsefhez). 
Ezekhez fűződve aztán Kemény dr. kitü
nően megfogott képet rajzol Tessedikről, 
a kultúrpoiitikusról, akit mint a magyar 
racionalizmus egyik vezető alakját állít 
be a magyar szellemtörténetbe.

PALOTAY GERTRUD: MAGYAR
NÉPAISELETEK
(Rajzolta Konecsni György. Officina 

kiadása. 2b oldal szöveg, 12 színes 
képtáblával). A könyv szerzője a ma
gyar koszlümtörlénetnek érdemes mun
kása, aki eddig főként stílustörténeti 
elemzéseivel tűnt fel. Ebben a könyvé
ben a népi viselet két főalkotórészét: a 
hagyományt és az új átvételeket vizs
gálja s ebből a szempontból végigkíséri 
az ország legfontosabb etnikus köreinek 
úgy férfi-, mint női viseletét. Kimutatja, 
minő egyházi, világi vagy folklorikus 
hatások működtek közre egy-egy ruha
típus kialakulásában. Igen jó illusztratív 
anyag kiséri mondandóit s hisszük, 
hogy ennek a könyvnek az anyagával 
még gyakran találkozunk majd a — 
nagy nemzetközi grande-couturiére-k di
vatbemutatóin! Megfizethetetlen propa
ganda hazánk számára.



A MAGYAR MULT SZÉPSÉGEI

KALMAR JÁNOS: A MAGYAR KARD 
MŰVÉSZETE
(A szerző kiadása. A budapesti egye

tem művészettörténeti és keresztényré
gészeti intézetének dolgozata. Német ki
vonattal. Í03 oldal, képpel). A ma
gyart a nagyvilág általában katonanem
zetnek ismeri. S ha ezt a tanulmányt 
végiglapozzuk, csakugyan ilyen benyo
másunk támad a magyar múltról, mert 
egészen csodálatos, mennyire letükröző
dik ilt egyetlen fegyverfajtán keresztül 
a magyar nép egész jelleme, kelet-nyu
gati elhelyezkedésének változatai, rész
ben a nyugattal való harcai korában, 
részben pedig később a kelettel való 
fegyveres leszámolásai idején. Ugyan
úgy azonban betekintést nyerünk a kar
don keresztül a magyar ipari életbe, 
a művészek törekvéseibe, akik zomán
cokkal vagy csöngésetekkel díszítet
ték a kardtokokat és markolatokat. Ma
radandó értékű munkát végzett a szerző 
többek között azzal is, hogy összegyűj- 
,törte a régi magyar kardcsiszárok mes
terjegyeit, valamint a pengéken előfor
duló ábrázolásokat. A tanulmány anya
gát nemcsak a magyar, hanem a leg
nevesebb külföldi fegyvergyűjtemények 
is szolgáltatták a szerző számára, aki 
évek hosszú és lelkiismeretes munkájá
val gyűjtötte fel az idevágó adattöme
get.
GENTHON ISTVÁN: AZ ESZTERGOMI

FŐSZÉKESEGYHÁZI KINCSTÁR
(Lépőid Antal prelálus-kanonok be

vezetőjével. »Officina-Képeskönyv«. 17 
oldal, 32 képestábla.) A külföldi feje
delmi udvarok ragyogó kincstárakat 
gyűjtöttek a századok során. Nálunk, 
ami volt ilyen kincs, azt fejedelmi 
asszonyok széthordták móringul a vi
lág minden részébe, könnyelmű ural
kodók szerleajándékozták, vagy elvitte 
a török s ami még megmaradt, azt 
a Habsburgok »mentették meg« bécsi 
udvaruk dicsőségére. Valóságos isten
csodája, hogy az esztergomi érsekek 
kincstára annyira-amennyire épségben 
maradt meg az utókorra. Sőt van eb
ben a gyűjteményben néhány világra 
szóló darab (pl. a bizánci csóktábla, 
vagy főként Mátyás király kálváriája), 
azonkívül a koronázási kincsnek is al
kotórészét itt őrzik. Ezeken felül azon
ban bámulatos gazdagságú egyházi tex

tíliákat őriz az esztergomi dóm. Gen- 
thon István finom művészi elemzéssel 
kíséri el a szemlélőt ezeken az ipari 
remekeken keresztül.
DRESCHER PÁL: A SZÉP MAGYAR

KÖNYV, 1473-1938
(»Officina-Képeskönyv«. 39 oldal szö

veg és 31 képestábla.) Kenyeres Imre 
és Trencsényi-Waldapfel Imre pompás 
sorozata, amelynek technikai előállí
tása a Löbl-nyomda készségét dicséri, 
az Officina-Képeskönyvek, nyilván azt 
a kullúrhistóriai feladatot vállalta ma
gára. amelyet a német múlt szempont
jából olyan maradandó eredménnyel 
a müncheni nagynevű Georg Hirth 
végzett el nagyszerű művelődéstörténeti 
kiadványaival. Drescher Pál tanulmá
nya rövid összefoglalásban adja a ma
gyar nyomtatóit betű múltját és mű
vészi értékeit mindmáig. Az érdeklődő 
a legfontosabb adatok és a legjellem
zőbb példák tükrében mélyenhaló em
lékképet szerezhet magának a magyar 
szellemiségnek erről a tényezőjéről.
SAY GÉZA: A BAROKK SZÉKES-

FEHÉRVÁR
('»Officina-Képeskönyve«, 31 oldal szö

veg és 32 képes táblaj. Szent István
nak egykori koronázó és temetkezési 
városa az idei jubiláns esztendőben az 
ország érdeklődésének előterébe ker.ül. 
márcsak az olt tartandó országgyűlés 
alkalmából is. Kitűnő ötlet volt az Offi
cina-könyvek szerkesztőitől, hogy a régi 
nagyhírű várost egyszer olyan oldaláról 
mutassák be a közönségnek, ahonnan 
eddig még senki sem figyelte meg: a 
17—18. század művészetének szemszö
géből. Egészen ismeretlen városképpel 
és idegenforgalmi atrakcióval szaporítja 
pz a kötetke a magyar föld látványossá
gait.

A M a g y a r  S t a t i s z t i k a i  S z e m- 
l e az idei ünnepi esztendő alkalmából 
v>Szent István-számot« adott ki. A 250 
oldalra terjedő vaskos szám statiszti
kai keresztmetszetét adja Magyarország 
ezeresztendős történetének területi, né
pességi és a magyarság világpolitikai 
elhelyezkedésének szempontjából. Majd 
a szám nagyobbik részét a legutóbbi 
húsz esztendő magyar életének statisz
tikai feldolgozása szolgáltatja.
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A MAGYAR ZSIDÓSÁG MÚLTJA ÉS JÖVŐJE

KALLÓS ZSIGMOND DR.: ZSIDÓ- 
HITÜEK A HONSZERZŐ MA
GYAROK KÖZÖTT
(Előzetes részlet szerzőnek »A magyar 

honfoglalás történe e helyneveinkben« 
című művéből. Két térképpel, 36 oldal. 
A szerző kiadása, Bpest, V. Csáky ucoa 
70. Ära 1 P.) Ha meggondoljuk, hogy 
Magyarországon bőséggel vannak hely
nevek, amelyek a kereszténység első 
korából maradtak ránk, mint pl. az a 
Szentrontás nevű helység, amely ere
detileg Sancta Trinitas-nak hangzott; 
vagy más helynevek, amelyek a római 
korból ragadtak itt, mint pl. Duna- 
Penlele, amelynek eredetije a rómaikori 
Pantaleon-ból,származik; sőt hogy van
nak helyneveink, amelyek átvészelték 
kétezer év óta a kelta, a római, a szláv 
és a magyar világot is — mint pl. Sop
ron neve, amely a kelta Scarabantia-ból 
származott ránk —, akkor világos lehet 
mindenki előtt, hogy a helynevek ku
tatásán és megfelelő értelmezésén ke
resztül a magyar föld múltjának számos 
olyan rejtélyébe világíthatunk bele, 
ahová az oklevelek tudása már el sem 
ér. Ezt a hálás tudománykört mun
kálja Kallós dr. immár esztendők óta, 
amikor részben a regősdalok anyagának, 
részben pedig a régi magyar helynevek
nek elemzése útján rendkívül érdekes 
felfedezéseket tett az ősmagyarok vallási 
világa, a samánság terén. így sikerült 
neki pl. abban az or szótőben, amely 
pl. az orvos szóban is jelen van, egy 
eredetileg »áldozati mező«-l jelentő szó- 
gyököt felfedeznie, úgyhogy az »oros, 
orvos« voltaképpen a gyógyítással fog
lalkozó sámánt, a medicinman-t jelenti. 
Ennek a kutatásnak folyamán sikerült 
különválasztania a magyar régiségben az 
ugor- és a töröktipusú samánság emlé
keit, sőt rábukkant az utóbbiban a női 
sámánok nyomaira is. Ugyancsak a 
helynévkutatás segítségével kívánja az 
előttünk fekvő értekezésében a rejtélyes 
ka/ar-kabar-magyar rokonságot felderí
teni. Szerinte a kabarok zsidóhitű uzok, 
akik erősen különböztek a pogány uzok- 
lói. Voltak azonban itt már a honfog
lalást megelőzően is héberek, akikről 
archeológiái leletek emlékeznek meg. 
Persze a kétfajta zsidóság együttvéve is

csak igen kis számot tett ki. Emléküket 
Kallós szerint a különböző Zsidó, Zsa- 
dány és Szakállas helynevek őrizték 
meg. A magyarokkal annyira jóbarátság
ban éltek, hogy Lobbesi Heringer sze
rint ( f i007) a magyarok factant se a 
judeis originem duxisse. Sőt Kinnamosz 
szerint a magyarok között zsidóvallású 
kalizok is harcoltak a seregek élén. 
Kallós dr. gazdag listában össze is ál
lítja, hol, mely magyar vidékeken lehet
tek ilyen zsidók letelepülve. — Nem 
tudjuk, vájjon a céhbeli szakkutatás 
minő állást foglal el majd Kallós dr. 
kutatási eredményeivel szemközt. Az az 
érzésünk azonban, hogy feltétlenül annyi 
bennök a meggondolást és figyelmet 
érdemlő adat és megismerés, hogy a 
tárgyilagos tudomány érdekében mód
ját kellene ejteni, hogy a szerzőnek 
kéziratban készen álló két főműve, a 
»Magyar mitológia« és »A magyar hon
foglalás története helyneveinkben« nap
világot láthasson. Ennek a későbbi ki
adványnak költségeit kívánja a szerző 
a jelen füzet 1 pengős árából is ki
hozni s ezért a magunk részéről csak 
a legnagyobb melegséggel ajánlhat
juk olvasóink figyelmébe ennek a 
munkának a megszerzését: elősegítik 
ezzel egy önzetlenül dolgozó magyar ku
tató életművének a kiteljesülését.

A MAGYAR ZSIDÓSÁG UJ LTJA
(A Magyar Cionista Szövetség állás- 

foglalása. 2b oldal.) A magyar cionista 
mozgalom ezzel a proklamációjával »nem 
akarja az asszimiláns politika csődjét 
hirdetni«, mégis a zsidótörvény ténye 
előtt nem hunyhat szemet, s ezért a 
legsürgetőbben szükségé nek tartja, hogy 
a zsidó ifjúságot képezzék át kézimun
kára és földművelésre. »Akármennyire 
a könyv népe vagyunk is és a szellemi
ség felé hajiunk, ma öngyilkosságot je
lent a szellemi proletáriáius tenyésztése«. 
A budapesti születésű Horzl által kezde
ményezett palesztinai visszatelepítési 
mozgalom a mai német zsidóság kereté
ben hatván olyan intézményi hivott élet
re, amely lehetővé feszi majd a zsidók
nak, hogy a békekötés után létesített 
palesztinai új hazájában hasznos, al
kotó munkát, végezhessen.
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AZ EMBERIESSÉG ÉS A KEL ET

H. SZABÓ MIHÁLY: MIT MONDANAK 
A SZÁMOK A ZSIDÓKÉRDÉSBEN
(Részben Zentay Dezső dr. tábláival. 

Tábor-kiadás. 64 oldal.) A jelen ismer
tetés írója némi kesernyés elégtétellel 
szögezi le, hogy a Huszadik Század 
1917 júniusi számában, vagyis kerek 
huszonegy esztendővel ezelőtt, a világ
háború kellős közepén, a következő, 
jóslatnak is beillő, sorokat írta le: »Aki 
a történelem kulisszáinak csak kevéssé 
is mögéje nézett már, az a vi.ághá
ború első hónapjában megmondhatta, 
hogy a mostaninak is éppúgy, mint ed
dig minden nagyobb históriai viasko- 
dásnak, csalhatatlanul három következ
mény fog a nyomában fellépni: az egyik 
a felfokozott autarchiával mindenkor 
kapcsolatos reakció, a második az eb
ből fokozatosan következő zsidókérdés, 
a harmadik pedig a kiéleződött szub
jektivizmus, amely vagy mint a tár
sadalmi érintkezési formák eldurvulása, 
vagy pedig mint romantika (az érzé
kenység értelmében) jelentkezik.« Előre
bemondás talán még soha ennyire, a 
legkisebb részletekig nem valósult meg, 
mint ez a néhány« sor, amellyel Ágos
ton Péternek a zsidókérdésről szóló mű
véről adott kedvezőtlen véleményemet 
vezettem be. De már akkor is hang
súlyoztam — s egész bírálatom Ágos
ton nézetével szemben arra ment ki 
—, hogy a zsidókérdés nem felekezeti 
vagy faji probléma, hanem tisztán gaz
dasági kérdés, amely teljesen függet
len — a zsidóságtól. Odaformuláztam 
akkoriban ezt az előrenéző véleménye
met, hogyha a háború után nem lenne 
majd zsidóság, akkor is megszületnék 
az antisémilizmus, csakhogy akkor ép
pen nem a zsidókkal, hanem az örmé
nyekkel, vagy a barnahajúakkal, vagy 
a kanosatokkal, vagy bárki mással 
szemben törne ki: bármiféle emberi cso
porttal szemben, amely valamely adott 
helyen és adott időpontban gyengébb 
a többségnél s így' kényelmes lehető
séget nyújt a tömegek gazdasági elé- 
gületlenségének levezetésére. Ma, ha sza
bad mondanom, még az akkorinál is 
vehemensebbül képviselem ezt a néze
temet. Nines zsidókérdés, bárhogy ál
lítsák is miniszterek vagy közírók, s

főként bárhogy higyjék is zsidórész
ről. Ellenben vannak törekvések, hogy 
az antisémilizmus felélesztésével más, 
lényegesebb kérdésekről eltereljék a 
figyelmet. A zsidóheccek mesterséges éb
resztésével szerencsétlen mellékvágányra 
akarják vinni a nemzet witáüs kér
déseit: a földbirtokeloszlást és a sza
badságjogok megnyirbálását. Az úgyne
vezett »zsidó sajtó« pedig szolgálatké
szen beugrik ennek a parasztfogásnak s 
miközben rémült aggodalommal minden 
figyelmét a »zsidókérdésre« fordítja, 
némán hallgat a tulajdonképpeni sors
kérdésekről, amelyek pedig sokkalta fon
tosabbak a zsidó felekezetű magyarokra 
nézve is, mint a pillanatnyilag masz
lagnak odadobott »zsidókérdés«. Ez 
az őszinte véleményünk vezet H. 
Szabó Mihály könyvének olvastán 
is: nagyon értékes' statisztikai ké
pet nyújt a zsidóság szerepéről a 
múlt és a mai Magyarországon, a ma
gyar földbirtok, háztulajdon, ipar, ke
reskedelem, intelligencia területein, a 
fővárosban, a fizetések és adózások, a 
véráldozatok és a hazafias érzület meg
nyilatkozásaiban. De — még egyszer 
— nem erről van szó. A zsidókérdés 
nem a zsidók, hanem a keresztények 
kérdése, a kenyérlelenség problémája.

(s. g.)

NESBITT, L. M.: AZ ISMERETLEN
ABESSZÍNIA
(Ford. Halász Gyula. A Term. Tud' 

Társ. kiadása. 326 oldal, számos fény
képpel.) A nemrégiben repülő szerencsét
lenség áldozatául esett szerző ezelőtt 
kilenc évvel utazta be Abesszínia legva
dabb részét, Dankáliát, amely hiteles 
mérések szerint a földgömb legforróbb 
része s amelynek vadnomád lakói min
den kezük közé kerülő idegent rövid 
úton legyilkolnak. Nesbitt útja óta 
Abesszínia s persze Dankália is immár 
olasz főhatóság alá került — névleg, 
mert valójában még igen-igen sok időkig 
fog tartani, amíg ezt a földrészt sike
rül a kultúrába bekapcsolni. A szer
zőt. és társait éppen a feladat veszedel
mes volta indította arra, hogy ezt az is
meretlen birodalmat bejárják és felku
tassák. Érmek megfelelően izgalmas is 
útjuk leírása
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FÖLDES D. DEZSŐ DIL: SZÉLJEGY
ZETEK AZ ÚGYNEVEZETT ZSIDÓ
KÉRDÉSHEZ
(A szerző kiadása. 63 oldal.) A szerző 

tiszta idealista, a politika mérgezett lég
körétől teljesen lávolálló, valósággal 
krisztusi, sőt hegyibeszédi, szelid lélek
kel szemléli a zsidókérdés újabb for
dulatait. A zsidóságnak »keresztényi 
világszemléletet« ajánl, mintha az új
keletű (vagy kétezer esztendős) zsidó- 
üldözéseknek csak bármi köze is lenne 
az igazi krisztusi kereszténységhez s így 
ezzel a panaceával el lenne intézhető. 
Az aspirin igen hatásos szer lehet hű- 
lés ellen, de lábtörésnél fenét sem ér. 
A vallásos világszemléletek (akár keresz
tény, akár zsidó) önmagukban lehet
nek igen értékes alkotóelemei az em
beri kultúra felépítményeinek, de a lét
ért, térért, érvényesülésért való harcban 
teljesen hatástalanok s legföljebb csak 
dugáruk kendőzésére szolgálnak. Nem 
mi, hanem igen hivatott egyházi rész
ről állapították meg, immár nem is 
egy ízben, hogy az 1919 után nálunk 
feldobott »keresztény« jelszavaknak mi 
közük sem volt és nincs az igazi krisz
tusi lélekhez; egyszerűen üzleti sloga- 
nül szolgáltak. Itt csak érvényesülési 
harcról van szó, amely ma vallást, holnap 
nemzetet, holnapután fajt, majd pedig ki 
tudja még miféle jelszavakat ír a kalózlo
bogójára, de mindenek között és fölött 
csak egyet akar: a maga pecsenyéjét 
megsütni annál a máglyánál, amelyen a 
vele »ellentett világszemléletű« ember
társait akarja elégetni. Ebbe a tüle
kedésbe kár és istenkáromlás bármiféle 
vallási motívumokat belevinni!

ROYKÓ VIKTOR: KERESZTÉNYSÉG,
MAGYARSÁG, ZSIDÓSÁG
(Adalék a csonkamagijai országi zsidó

kérdés megoldásához. A szerző kia
dása. Kiskunfélegyháza. 18 oldal). Roykó 
Viklor dr. kiskunfélegyházai könyvkeres
kedő nehány évvel ezelőtt minden op
portun itási indok nélkül, tisztán belső 
meggyőződését követve hagyta ott a 
zsidó hitet és lett katolikussá. A Litera- 
tiira elvi álláspontja szerint az ilyen 
vallásváltoztatás kinek-kinek magán

ügye s indokolása nem tartozik a nyil
vánosságra. Ha a szerző új füzetét mégis 
bevonjuk ismertetéseink körébe, csak 
azért tesszük, mert egy érthetetlen ellen
mondására kell rávilágítanunk, ő ugy an
is szükségesnek tartja vallási viszony
latban egy teljesen kényszermentes zsi
dómisszió országos megszervezését, de 
azzal a hozzátétellel, hogy »a keresztény 
vallás felvétele nem jelenti egyben a 
magyar nemzetiség automatikus, min
den feltétel nélküli megszerzését is - Ezt 
mondja a 13. oldalon, de két oldallal* ar
rébb már ezt hirdeti: »A keresztény 
vallásra áttért zsidó származású ma
gyar állampolgárok magyar nemzetisé- 
güeknek vélelmezendők«. Hogy’ lehet ezt 
a két tételt egymással kiegyeztetni?!

ZENTAY DEZSŐ: RESZÉLŐ
SZÁMOK, VI.
(Vállalatok és igazgatók. A magyar 

közgazdasági élet vezetői. Franklin-Tár- 
sulat. 119 oldal. Ára 2 P.) Zentay dr. 
statisztikai kötetkéi pontosan követik a 
közéletet mozgató eszmék minden leg
kisebb rezdülését. Uj füzetje az utóbbi 
hónapok egyik legkényesebb problémá
ját dolgozza fel: közgazdasági életünk 
személyi- és felekezeti vonatkozásait. A 
munkálat három részből áll. Az első
ben egyenként sorakoztatja fel vállala
tainkat és azok igazgatóit, név szerint; 
a másodikban névsorban vonultatja fel, 
hogy gazdasági életünk »vezérférfiai« 
közül ki, hány és minő vállalatok igaz
gatóságában szerepel. A harmadik leg
rövidebb, de legbeszédesebb rész aztán 
egybefoglalja az eredményeket: 10,000 
pengőn aluli jövedelme van 192,923 adó
kötelesnek, 25,000 pengőn alul 7,719-nek» 
50,000 pengőn alul l,30G-nak és 80,000 
pengőn alul 249-nek van adóköteles jö
vedelme. Ezen felül aztán ugyancsak 
megcsökkennek a létszámok: 100,000 P 
alul 45-nek, 300,000 pengőn alul 63-nak 
és 300.000 pengőn felül 3-nak van jöve
delme. — Érdekes még ebből a statisz
tikából, hogy a gyáripari vállalatok tu
lajdonosai közül 50.9°/o izraelita és 
és 33.7o/o katolikus, viszont a főiskolát 
végzett tisztviselők közül 5.3ö/o az izrae
lita és 60.50/0 a katolikus.
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SOMMER, ERNST: KELT GRANADÁ
BAN 1492...
(Tábor-kiadás. SOI oldal.) A hivatalos 

történetírás szerint 1492-ben véget ér 
a középkor s megkezdődik az újkor, az 
ember és a szellem felszabadulásának 
kora. Mert 1492 esztendejére esik Ame
rika felfedezése. De a történelem min
dig egymás ellen dolgozó erők harcaiból 
alakul ki és így csak természetes, hogy 
abban az esztendőben, amely a szellem 
felszabadulását hozta, egyben tetőfokára 
hágott a középkor legfanatikusabb szel
lemének hatalma is: az inkvizíció vak
buzgó hivői ebben az esztendőben ünne
pelhették legnagyobb sikerüket... Gra
nada meghódítása után sikerült Torque- 
mada főinkvizitor befolyásának elérnie, 
hogy az uralkodók országaikból szám
űzték a zsidóságot.. .  Ernst Sommer 
drámai erejű könyve ennek a kornak 
megrázó regénye. A könyvnek tulajdon
képpen három főalakja van: Torque- 
mada,‘ a vakbuzgó dominikánus főinkvi
zitor, Kolumbus Kristóf, és Juan Fon
seca, a zsidó származású, de kényszer 
útján megkeresztelt fiatal lovag, a kirá
lyi testőrség hadnagya. Kolumbus nem 
lát egyebet, csak felfedező tervét, ő 
nem ismer vallási vagy politikai szem
pontokat, szemét nyugat felé fordítva, 
csak a megálmodott útra készül. Tor- 
quemadát teljesen eltölti a hit védel
mének szent hivatása, semmitől sem riad 
vissza ennek a hivatásnak teljesítésénél. 
A liatal lovag személye jelképezi az 
egész spanyolországi marráno-íaj tát, ezt 
a felemás, hazudozásra kényszerült, ha
lálra üldözött embercsoportot, amely 
kényszer hatása alatt változtatta meg 
vallását, de titokban megmaradt zsidó
nak és most a lelkiismeret és az inkvi- 
zició ellentétes irányú örvényeiben ver
gődik. A könyv hátterében megjelenik 
a furcsa uralkodópár is, a pénzsóvár 
Ferdinánd és a babonásan hivő, bizony
talan Izabella, felvonul az inkvizíció, 
a. Szent Officium a maga hihetetlen 
apparátusával, felvonul a középkori zsi
dóság, megjelenik a könnvedébb szel
lemű világi papság. S mind e változatos 
tarka képből kialakul annak a kornak 
megpróbáltatásokkal, szenvedésekkel és

szenvedélyekkel élő embere. Mert nem 
csak az üldözött zsidóság és álkeresz
ténység szenved, szenved maga a vak
buzgó hivőüldöző is, mert rengeteg szen
vedést lát maga előtt és amikor másokat 
kínoz, egyben önmagának is fájdalmat 
okoz. Sommer kivételes irói képességei 
drámai erejű, mélyen az emberi lélek 
rejtelmeibe világító regényt formáltak 
ebből a hatalmas anyagból.

ZWEIG, STEFAN: MAGELLAN
( A  Föld első körülhajózása. F o r d .  

Horváth Zoltán. Rózsavölgyi-kiadás. 292 
oldal, 18 képpel és térképpel. Ára 8 P.) 
Magellan története tragikusan egyszerű. 
A 16. század elején öt halászbárkával 
elindul Nyugat felé azzal, ho.gy foly
ton nyugati irányban haladva, körülha- 
józza a Földet és ugyanoda érkezzék 
vissza, ahonnan elindult. Képzeljük csak 
el: műszer-felszerelése csak egy iránytű 
volt. Az ÖL hajó csak annyiban érde
melte meg a hajó nevet, ahogy' egy du
nai propeller hasonlítható össze a 
»Queen Mary«-vel. Személyzet? Igen, 
hát az is volt, mégpedig néhány száz 
kalandor matróz, akik a vitorlát kezet- 
ték. Magellan elindul a flottá«-val, el- 
siklik Afrika nyugati partjai mellett, 
körülhajózza Dél-Amerikát, azután a 
Csendes-tengeren átvág a délázsiai szi- 
geltenger felé, közben expedíciója láza
dás, balszerencse, viharok következté
ben egyre fogy, őt magát egy kis csete
patéban a bennszülöttek megölik és vé
gül egész Ázsiát és Afrikát körülhajózva, 
egyetlenegy hajó az öt közül, tizenöt 
emberrel a fedélzetén, vezetőjük nélkül, 
megérkezik ahonnan elindult. Az expe
díció sikerült, be van bizonyítva, hogy 
a Föld gömbölyű, megindulhat a spa
nyol világhatalom kiterjesztése. Csupán 
ő halt meg, a vezető. Zweig a motorikus 
erőt ehhez , a heroikus expedícióhoz a 
fűszerben látja, amit Európában annyira 
szerettek, ue szárazföldi úton csak né
pek lánckereskedelmén át jutottak 
hotzá. A nyughatatlan vérű, az ismeret
lenbe hajózó őröli, Utazótípust festi meg 
Magellánhan az író és háttérnek adja 
az egész földkerekséget.
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NYÁKY PÁL DR. BÁRÓ: MAGYAR-
LENGYEL BARÁTSÁG
(A Stádium Sajtóvállalat kiadása. 56 

oldal). Néhai Nyáry Albert bárónak 
nyomdokait járja Nyáry Pál, amikor a 
lengyel-magyar barátságnak ezer éves 
dokumentumait kutatja, kezdve az Ár
pádház királykisasszonyaitól s végezve 
az 1920-iki orosz-lengyel hadjáraton, 
amelyben — francia historikus tanúsága 
szerint — a lengyelek győzelmét a ma
gyar fegyverek módolták ki. Érdekes 
népdalbeli vonatkozásokat is felgyújt 
a szerző arra nézve, mennyire népszerű 
volt nálunk nemcsak a nemesség, hanem 
a nép körében is a lengyelség. Ennek a 
lengyel-magyar barátságnak irodalmi 
vonatkozásait ma nálunk tudvalevőleg 
a Magyar Mickiewicz-Társaság ápolja, 
Palóczi Edgár tanár kitűnő irányítása 
mellett.

HORNER MIKLÓS: A PALESZTINÁI
KÉRDÉS
C»Világesemények«? 3. szám. Panlhean- 

kiadÓLS. 64 o l d a l ,  I térképpel. Á r a  80 f.) 
A Palesztina-kérdést hozzánemértők 
rendszerint azzal a viccel szokták elütni, 
hogy »a cionista olyan zsidó, aki egy 
másik zsidó pénzén akar egy harmadik 
zsidót Palesztinába áttelepíteni«. Ez az 
egyik véglet. A másik véglet viszont szi
gorúan zsidó vallási kérdésnek tekinti 
a Palesztinában létesítendő »zsidó nem
zeti tűzhely« ügyét, amelyet a világ
háború vitt át a pesti Herzl Tivadar 
elméleti elgondolásából a gyakorlati 
megoldás darázsfészkébe. Horner tanul
mánya mind e két véglet zsákuccájá- 
ból kiemeli a Palesztina-kérdést s 
odahelyezi, ahová ez a kérdés való: a 
mai angol világpolitika élvonalába. — 
Amióta ugyanis az olasz fascizmus im
perialista utakra tért át, mind élesebben 
került szembe az angol világuralom ge
rincvonalának problémájával. Gibraltár, 
Szuez, Aden az a három legérzékenyebb 
pont, amelynek birtokán Anglia világ
uralma nyugszik. Itália a támadást a je
meni szultánnal való egyezkedésen 
kezdte meg s ezt követte az abesszin 
háború, amety Anglia Vörös-tengeri út
vonalát veszélyeztette. Utána következett 
a spanyol kaland, ahol a fascizmus ter

mészetesen nem Franco tábornok szép 
szeméért vett a harcokban részt, ha
nem azért, hogy az angol Gibraltárt a 
szárazföld felől fenyegethesse. A har
madik fázis akkor vált aktuálissá, ami
kor Anglia az egiplusi nacionalista po
litika előretörése következtében szuezi 
vonalának védelmét többé a Nílus mel
lől nem irányíthatta s ezért kénytelen 
volt a palesztinai zsidó-állam protek
torátusának ürügye alatt ott voltakép
pen angol hadi bázist létesíteni, amely- 
lyel a szuezi csatorna főuralmát minden 
támadás ellen biztosíthassa. Itália te
hát arra törekszik, hogy az arabokat 
lázitsa fel »a palesztinai zsidók«, helye
sebben az angol főuralom ellen. A pa
lesztinai kérdés tehát nem zsidó-arab, 
hanem angol-olasz probléma: egyik fe
jezete a brit impérium küzdelmének, 
hogy világpolitikai hegemóniáját fenn
tarthassa. Horner Miklós kitűnő tanul
mánya természetesen figyelemmel kíséri 
az arab-zsidó ellentéteket is, valamint 
azokat a törekvéseket, amelyek ez ellen
tétek autonom kiegyenlítésén fáradoz
nak. A háttérben azonban mégis folyton 
ott kísért a sokkalta súlyosabb világpoli
tikai probléma, amely — ha a Palesz- 
tina-kérdés tanulmányozására kiküldött 
Lord Peel-féle bizottság jelentésének hi
hetünk — »majdnem megoldhatatlan« 
nehézséget jelent.

RÄTZ KÁLMÁN DR: MONGOLLÁ
(A Távol-Kelet ütköző állama, »Vi

lágkép Könyvtár«, 9. szám, 32 oldal. 
Ára 50 fillér.) Mongolia, helyesebben 
annak nyugati fele, a Külső-Mongolia, 
ma a világbéke egyetlen biztonsága: puí- 
ferállam Japán, Szovjetoroszország és 
Kína között. Abban a pillanatban, ami
dőn akár Japánnak, akár a szovjetnek 
eszébe jutna csapataival ide behatolni, 
nyomban kiütne az újabb, az igazi világ
háború, a fajok háborúja. Ennek az ál
lamalakulatnak ennyire exponált hely
zete mellett jelentős szolgálatot tesz a 
magyar nyilvánosságnak Rátz dr. az is
mert katonapolitikai szakíró, amikor 
Mongoliát úgy múltjában, — amely ha
zánknak némely tragikus percében mé
lyen belejátszott nemzeti történetünkbe 
valamint mai gazdasági és stratégiai je
lentőségében felvázolja az érdekelt ol
vasó számára.
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zést vetít a lényegében megváltozott ma
gyarság elébe, s ete a bél a köznép euró- 
paiasodása. Ferdinándy Mihály a ma
gyar birodalom középkori kialakulását 
figyeli Középeurópa szemszögéből. A ma
gyar irodalomnak cseh és horvát vissz
hangjait kutatja több tanulmány. — A 
Farkas Gyula berlini professzor szer
kesztette U n g a r i s c h e  J a h r b ü 
c h e r  ezévi első száma Kornis Gyula 
tollából hoz bevezető tanulmányt Ist
ván szentkirályról. A szerkesztőségnek 
az a terve az idei centenáris esztendőre, 
hogy minden egyes számában a ma
gyar néptanulmány egy-egy más körét 
ismerteti meg a német közönséggel. — 
A M or e B o o k  s, a bostoni közkönyv
tárnak Haraszti Zoltán által példaadóan 
szerkesztett folyóirata új számában a 
szerkesztő publikálja a könyvtár birto
kából a 15. századi olasz költőket és 
nyelvészeket. Hihetetlen mennyiségű hu
manista tudást önt az író ezekbe a rö- 
vidrefogott leírásokba.

*

K e d v e s  és t a n u l s á g o s  füzetet 
kaptunk Aszódról. Az ottani főgimná
zium »Petőfin-önképzőköre »S z á r n y -  
p r ó b á l g a t á s o k « címen immár 4. 
évfolyamában, évente hatszor megjelenő 
folyóiratot ád ki (évi előfizetése 1A0 P), 
tisztán az ifjúság közre munkálkodáséi
val. Az előttünk fekvő szám Petöfi-cen- 
tenáriumot ünnepel: száz éve, hogy Pet- 
rovics Sándor nevű ifjú elhagyta az 
aszódi gimnázium falait. Ebből az al
kalomból egész sor, meglepően mélyen 
látó Petőfi-tanulmányt olvasunk a lap
ban. Itt már egészen más Petőfi buggyan 
elénk, mint aminőt még nekünk pre
legáltak vagy negyven éve. Ezek a fiuk 
tisztáin látják Petőfi igazi értelmét; szá
mukra a költő nem gögicsélő gerle
madár s nem is csak a nemzeti lét ős
turulja, hanem a végzet viharmadara. 
Szeretjük a mai ifjúságnak ezt a tisztáb- 
ban-látásáit. Ugylátszik Adynak kellett 
eljönnie, hogy rajta keresztül Petőfi 
sorsszerűsége is keményebb körvonala
kat nyerhessen!

( M a r g i t s z i g e t i  S z i  np  a d). Múlt 
számunkban beszámoltunk már ennek 
az új magyar műintézménynek bemu
tatkozásáról. Igazi debűjét azonban 
most éltük meg, amikor a »Nótaszüret«.- 
nek, Babav József mesejátékának be
mutatója alkalmából a színpad kiállotta 
az ilyen szabadégalatti színházaknak 
igazi *esőpróbáját«; az első zivatart. 
Bizonytalan időjárásunk mellett ugyanis 
ez a legnagyobb és állandó veszedelme 
a szabadtéri játékoknak. Most is, szinte 
végszóra — a darabban előforduló bo
szorkányos viharidézés szavaira — meg- 
dördült az égbolt, megeredtek az egek 
csatornái — a közönség pedig nyugod
tan, tolongás nélkül vonult át a szín
háznak rendkívül ügyesen megszerkesz
tett fedett részeibe, ahol —■ nem ugyan 
magát az előadást —, hanem az elő

adóművészek és a zenekar »kiilönszá- 
mait« tovább élvezhette s bevárhatta a 
zivatar végét. Kaffka Péter csodás el- 
gondolású nyiltszinháza ezzel az esttel 
mutatta .meg igazában, mennyire hozzá
alkalmazkodott az építész zsenije nem
csak a sziget, hanem az időjárás adott
ságaihoz is. — A »Nótaszüret«-ről ma
gáról nem kell sok szót ejtenünk. Tel
jesen megfelel a maga elé tűzött cél
nak: hogy a fővárosban megforduló ide
gennek és vidékinek a zene nemzetközi 
nyelvén nyújtson kóstolót a magyar mu
zsikából s amellett látványos keretbe 
is öltöztesse zenei mondandóit. Az 
egyetlen, amit kifogásolhattunk, az 
volt, hogy egy magyar nótáról szóló 
este zenei bevezetője pont éppen Drei- 
schritl-íel kezdődik. Talán lehetne ezen 
nehány magyaros taktus beigtatásával 
segíteni!
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ÉRDEKES MAGYAR ÉLETEK

KOMAROMI JÁNOS: ESZE TAMÁS,
A MEZÍTLÁBASOK EZREDESE
(Révai-kiadás. 195 oldal). Tizenhat 

esztendeje már annak, hogy a néhai, 
kedves Komáromi Jánosnak ez a könyve 
első kiadásban megjelent. 1922-ben va
lami páratlan aktualitása volt az örök
lázadó kurucvezérnek, a folyton bujto- 
gató, a magyarságért mindenfajta ka
landra kész sókereskedő-katonának. S 
tudjisten, mintha újra ilyesfajta idők 
jelei mutatkoznának, mintha az esze- 
tamások fantasztikus fajtája újra éle
dezne. Komáromi életművének ezt a 
legkiemelkedőbb írását azonban az 
időktől függetlenül is ki kellett újra 
hozni, mert tizenhat év alatt — most 
látni csak — egyáltalán nem porozódott 
be ez a könyv: ma is friss, a magyarság 
életének mélyéből merítő írás.

FARKAS LÁSZLÓ: VEDRES ISTVÁN
MÉRNÖK ÉLETE ÉS MŰKÖDÉSE
(A Magy. Mérnök- és Építészegylet 

szegedi osztályának kiadása. Szeged'. 
163 oldal, több képes másolattal). 1765- 
ben született és 1830-ban halt meg a 
horvát származású Vedres — eredetileg 
Vedrics — István szegedi mérnök, aki
nek méltó emléket állít ez a gondos 
és alapvető tanulmány. Újra egy régi, 
eddig nem ismert magyar értéket fedez 
fel Vedres személyében a szerző s oda
állítja őt a magyar reformkor első gaz
dasági szakemberei sorába: Tessedik 
Sámuel, Berzeviczy Gergely, Skerlecz 
Miklós és persze Széchenyi István mellé. 
Vedres kissé polihisztor-természet, de 
legfőbb érdeme az a nagyszabású* terv
hálózat, amellyel a magyar Alföld víz
rendszerét akarta messzi az ország ha
tárain túlra is kiépíteni, csatornákat 
vezetni a négy világtáj felé. A maga 
szőkébb pátriáját, Szegedet a bács- 
bánáti gabonakereskedelem empóriu- 
mává, á termés elosztójává akarta tenni 
s ezért gabonatárolókat, tiszai kikötőt, 
közraktárakat álmodott meg. Gyakor
latilag mindebből az álomból csak ke
vés valósulhatott meg; de így is, gya
korlati kezdeményezéseivel megszervezte 
Szegedváros tanyarendszerét, paraszto
kat földhöz juttatott s a lörökdulás 
utáni Alföld számára megteremtett egy

centralizált művelődési gócpontot. Far
kas László tanulmánya nemcsak az em
bernek és mérnöknek, hanem a kornak 
s Magyarország gazdaságtörténetének is 
éleslátású képét rajzolja meg.

DIÓSSZILÁGYI SÁMUEL DR.: AMIKOR
A „MAGYAR CSALOGÁNY“ DALOLT
BÉCSBEN
(Hollósy Kornélia bécsi vendégsze

replése. Részlet a szerzőnek »Hollósy 
Kornélia és a magyar operán, c. készü
lőben levő monográfiájából. Makó. A 
szerző kiadása. 18 oldal.) Szomorú fe
jezete ez a füzet a magyar művészek 
sorstörténetének. Arról van benne szó, 
hogy a magyar operaének egyik örök 
halhatatlanját, a fiatal Hollósy Kor
néliát, hogyan üldözték itthon éppen 
nem művészeti szempontokból. A mű
vésznőnek a szabadságharc elmúltával 
két mély bánata volt. Az egyik az, 
hogy fivérét, Hollósy József huszárka
pitányt Haynau halálra ítélte. A másik 
pedig az, hogy anyai vagyona — mű
vészi kiképeztetése folytán — elúszott 
s így Lonovics Józseffel való házas
sága kérdésessé vált, miután nem akart 
leendő férje terhére lenni. Kornélia úgy 
gondolta el, hogy mindkét bánatára 
orvosságot szerezhet, ha itthagyja a 
pesti Nemzeti Színházat s Bécsbe teszi 
át működése színhelyét. Ott majd az 
udvarhoz nyer összeköttetéseket s ezek 
segítségével megmentheti a bátyját; s 
onnan elindulva aztán nagyobb anyagi 
lehetőségeket nyújtó külföldi szerző
désre tehet szert, s az így szerzendő 
pénzzel pótolja vissza a zenei kikép
zésére elköltött anyai örökrészét. Mind
két terve sikerült. De időközben itt
hon a Hölgyfutár s főként Franken
burg Adolf valóságos irtóhadjáratot in
dított a művésznő ellen állítólagos haza- 
fiatlansága címén, amiért a magyar 
Nemzeti Színházat legnehezebb korsza
kában itthagyta a császári főváros le
hetőségei kedvéért. Diósszilágyi dr., aki
nek Hollósy Kornéliára vonatkozó né
hány alapos tanulmányát ismertethet
tük már, ezúttal is aprólékos gonddal 
dolgozza fel az egykorú adatokat.



Egy „veszedelmes ember”
Kölcsey Ferenc centenáriumára

Az újkor magyarjai közül hárman indultak el az Értől: Kölcsey, Wesse
lényi és Ady. Talán nem véletlen, hogy mindhármójuk forradalmár volt a 
szó legnemesebb értelmében s hogy üldözöttek voltak a szó legkeservesebb, 
legszégyenletesebb értelmében. Mindhárman a magyarság haladását akarták s 
ezért kortársaik részéről gyűlölet és kiátkozás volt a fizetség.

Hogy az utókor mindhármuknak elégtételt szolgáltatott?! Hogy szobrot kaptak 
s hogy műveik iskolakönyvekbe kerültek?!

Sovány vigasz az élők számára, akiket kortársaik megfosztanak követi meg
bízásuktól, holott hivatásuk lett volna az országgyűlést alkotó lettekre ébresz
teni; sovány vigasz annak számára, akit a hatalom börtönbe csukát és inegnótáz, 
s aki szemevilágával fizeti meg a merészséget, hogy előbbre mer gondolni, mint 
tespedt kora; és sovány vigasz annak a számára, akit az ország első funkcio
náriusa állít pellengérre és sajtójával vad hallalit kezd a töröitt egészségű költő 
ellen!

Szörnyű sors: magyar /diónak lenni!
Ennek a fekete 'végzetnek állít most gyújtogató szavú emléket Komis Gyula, 

az állambölcselő (Kölcsey Ferenc világnézete. Frankliai-Társulat. 117 oldal). 
Könyve — bárminő mérséklettel kívánja ,is írója a Hymnus és a Zrínyi második 
éneke költőjének emlékezetét felidézni — már magukkal a tényekkel is egyetlen 
vádirat Kölcsey kora s a magunk kora ellen. Mert kelbe lesujtóbb1 vád' annál, 
hogy' mindazok a sorskérdések, amelyek Kölcsey agyában mint az ország létét 
fenyegető rémálmok ködlöttek fel, ma éppoly megoldatlanok, akár csak száz 
évvel ezelőtt?! Kelbe súlyosabb vád annál, hogy a Kölcsey legrajongóbban 
vágyott eszményeit: a szabadelvűséget és a demokráciát ma henye felületes
séggel sárba tiporják senki-)legények?! Ivell-e gyilkosabb szatira annál, hogy Kornis 
nyomatékkai mutat rá: lám, Kölcsey volt az első magyar falukutató, —‘ s ma 
azokat, akik ugyanolyan idealizmussal és igazságérzéssel végzik ezt a munkát, 
bíróság elé állítja a hatalom s börtönnel jutalmazza a nemzet jövőjéért való két
ségbeesett felelősségérzetükből fakadt törekvésüket?!

Komisnak, a gondolkodónak, egyik legjellemzőbb vonása az a belső fe
szültség, az az égető nyugtalanság, amely most immár évről-évre mindjobban 
eluralkodik rajta: a jákobi harc a politikai optimizmus vagy pesszimizmus 
eszmevilága között. Mint elvont állambölcselő kénytelen megállapítani, hogy 
minden nemzet történetének legnagyobbjai éppen a »bajlátók«, a pesszimisták 
soraiból kerültek ki, akiknek korbácsa nélkül végkép eltespednének a nemzetiek 
és az egyesek egyaránt.. Mint gyakorlati politikus úgy érzi, hogy nincs tenémtő! 
alkotás optimizmus nélkül, csak az optimista reménykedés ád a legnehezebb 
időkben is erőt az államférfidnak arra, hogy a jövőre függessze a tekintetét s 
bizakodással építgesse a jövendő útjait, lehetőségleit.

Petőfi, Madách, Apponyi egyéniségének beható kutatása jelzi azt az útat, 
amely szüntelen vajúdások közepette irányítja Kornis lelkiismeretét ennek a 
sorsszerű nemzet politikai kérdésnek a szüntelen mérlegelése felé. Most újabb 
stációhoz érkezett ez a megrendítő lelki küzködés az igazságért: Kölcsey alakja 
csakugyan döntésre érleli az elmélyül ten gondolkozót. Itt minden-minden, egy 
élet minden bajlódása, ifjúság, kortársak, politika, egyéniség szinte program
szerűen együvé dolgoznak egy pesszimista világszemlélet kifejlődésére. Csak nehány 
adatot soroljunk fel.

Kölcsey már kisgyermek-korában teljes árvaságra jut, s Panna néninek, a
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gazdasszonynak minden szeretete sem tudja az apa és anyía hiányát pótolni. 
— Fiatal gyermek, amikor a himlő kiaszalja Kölcsey fél szemét, s ettől kezdve 
mindholtáig félszemére vak marad1. — A debreceni kollégiumi évek csak fo
kozzák a diák életuntságát: tanárai ridegek, diákember a kollégiumi könyvtárból 
magyar könyvet nem kaphat kölcsön. Úgy megundorodik Kölcsey a debreceni 
kollégiumtól, hogy amikor fiatalember korában tanárnak hívnák meg! oda, kétség- 
beesetten tiltakozik a megtiszteltetés elől: inkább meghalna, semhogy Debre
cenben kelljen élnie! — Első nagy szerelmében bántó visszautasítás sérti fel 
a lelkét: ha nem csalódunk, alighanem a félszeme lehetett a kosár alján. — 
Amikor az irodalomnak próbálkozik neki, idealista módjára azt véli, hogy Ma
gyarországom lehet becsületes, független, igazságos kritikát művelni, tekintet nél
kül emberekre, sógor Ságokra és komaságokra. Csakhamar rá kell jönnie neve
zetes tévedésére. Pergőtűzszerűen rontanak neki, mégpedig nem kisebb emberek, 
punt Pálóczy Horváth Ádám, Fáy András és Szalay László, Kölcsey egyszerre 
az ország egyik legnépszerűtlenebb emberévé leszen (úgy, mint húsz év múltán 
másik pesszimista poéta-társa, Petőfi). —=• Következik az Iliasz-pör, az első 
magyar plágium-por, amely — bármennyire százszor is igaza van benne Köl- 
cseynek — mégis csak azt eredményezi, hogy életének eddigi bálványa, Kazinczy 
is haraggal fordul vele szembe. — Sor kerül politikai kiábrándulására. Követ; 
csák a nép, csak a nemzet javát akarja. S akkor ugyanez a nemzet ellene fordul 
a kormány csöndes pressziója alatt megvonja tőle a bizalmát, megváltoztatja 
a Kölcseyvel adott utasításokat, éppen abban a pillanatban, mikor Kölcsey már úgy 
érezné, hogy lángoló szavával a haladás, az igazi haladás útjára terelhetné az 
országgyűlést. Félbemaradt ábránd keserű szájízével vonul el a közéletből a 
»csekei bölcs«, akit saját megyéjének emberei ettől fogva »veszedelmes ember«-nek 
titulálnak. — A »veszedelmes embert« most már 'könnyű elintézni. Barátai 
első alispánnak jelölik, de a főispáni erőszak — valljuk be, sokak örömére — 
rövid úton elüti még ettől a korlátozott hatalmi körtől is, — S amikor politikai 
tapasztalatait szeretné kortársai és nemzete javára közreadni s ezért igen szelíd 
hangon megírja Országgyűlési naplóját, a cenzúra még itt is szájkosarat rak 
a »veszedelmes emberre«, naplója nem jelenhetik meg, sőt még halála után tíz 
esztendővel is csak titokban, egy »földalatti titkos nyomdában« láthatja meg az 
ólombetűk fekete napvilágát.

És itt csak személyes vonatkozású otyan okokat soroltunk fel, amelyek 
váltig indokolhatják Kölcsey pesszimizmusát. Hol vagyunk még attól a szinte 
már kozmikusnak nevezhető pesszimizmustól, amelyet Komis megrendült lé
lekkel szűr fel a költő-politikus hagyatékából: »Mondanám: imádkozzatok e 
népért, de ezért talán már imádság sem használ. Mert hiszen önmaga miatt akar 
elveszni«.

Kornis, a pedagógus és a gyakorlati politikus, önmaga is kétségbeesetten 
ejti el szellemének éles fegyverét Komis, az állambölcselő előtt. Az államböl
cselő előtt, aki nem a ma és a holnap, hanem a messzi múltak , és a távoli 
jövendők horizonjára függeszti a szemét s kétségbeesíeften kuttatja a magyarság 
sorsának peripétiáit... Lelkét véresre szaggatja a biblikus kérdés »mi az igaz
ság?« S a Válasz csak a máért remegő; felelős államférfinak félénken kimondott 
optimista reménykedése, amely mögött ditirambikusan zúg fel a holnapokért is 
felelő: gondolkodónak szívbemarkóló szkepszise!

Kornis Kölcsey-könyve nemcsak ennek az idei centenáriumnak ünnepi meg
nyilatkozása; ennél sokkal több, — a nemzet lelkiismenetvizsgálata a közvet
lenül előttünk álló tűzkeresztség előtt, amely dönteni fog lét és nemlét fölött. 
Ezt nagyon mélyen rögzítsük bele ezekben a napokban és hónapokban a szí
vünkbe! *. ff.
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Magyar író amerikai naplójából
Egy new-englándi származású hölgy, anyja részére, karácsonyi ajándékképpen 

megvette Van Gogh egyik alkotásának reprodukcióját. Közben az anya megtudta, 
hogy Van Gogh „erkölcstelen“ életet élt. Erre a leány kénytelen volt a képet 
a kereskedőhöz visszaszármaztatni.

* H: *
Hegel úgy határozta meg a művészetet, hogy a lélek igazsága érzéki formában. 

Mint minden meghatározás, Hegelé is megszükíli a lényeget, de nem öli meg.
* * *

Jellemző lélektani élmény. Tagja vagyok egy yankee irodalmi társaságnak, 
amelynek legutóbbi gyűlésén John P. Marquand amerikai író »The Late George 
Apley« című regényét méltatták. A regény new-englandi tárgyú; mérsékelt értékű 
mű, gyengéden szatirikus; az író alighanem szereti a bostoni környezetet s 
tipikus alakjait, de a kritika kisértését sem tudta magától elűzni. Az irodalmi 
társaság tagjai majdnem kivétel nélkül new-englandi származásúak. A regény 
megvitatásában úgy viselkedtek, mintha a családtagok próbálták volna egymást 
meggyőzni a hibákról és erényekről. Titkokat árultak el, célokat lepleztek le, 
meggyőzően lelkesedtek és lelkesen fáradtak voltak, mert ez a jellemzés is 
alkalmazható szavakba, sőt indulatokba foglalt vérmérsékletükre. Nem hiszem, 
hogy magyar ember egy francia társaság lelki rétegeződéseibe annyira beleláthatna, 
mint amennyire nekem módomban volt ennek a kultúrált, jóakaratéi, erkölcsi s 
esztétikai finomságokra hajló yankee társaságnak lelki alkatába betekintést 
nyernem. ■

* * *
A jó társalgás a szavak mosolya.

*  *  *

Angol humor ez, vagy a rejtett mihoni szatíra kritikai változata? George 
Saintsbury, a kiváló angol kritikus és irodalomtörténész »History of Criticism« 
című hatalmas művének negyedik kötetében, az első fejezetben arra utal, hogy 
az európai kritikát a korai időktől a modern időkig akarja átfogni; ezért így 
határozza meg tevékenységét: »I am only the Satan of this journey across Chaos«. 
A zűrzavart keresztező út sátánjának nevezi magát. Szerény, öntelt vagy pedig 
tisztában van szerepével? Malherbe is így nyilatkozott volna, Boileau, Sainte Beuve, 
Péterfy Jenő vagy Gyulai Pál?

% * H:
Nyomomban, mint a halkuló ének, a szülőföPd emléke. Jaj, távoli moraj!

*■ * *
Merengő hangulatban sokszor kérdezem: mi bánt jobban, az ürbetünt keserű

ségei a múltnak, vagy azok, akik ma is a dallal garasoskodnak, s akik mesét 
mondva, rosszul hazudnak? Mi gyötör jobban: a formátlan múlt, amely béna 
hangjával álbiceg rajiam, vagy a mai zörej, a zakatoló rőhej, a mát szolgáló 
gyanús cél? Hol is a béke, a fenyőillat, a dallam, a megváltó ének, amely meg
nyugtatná íelneszelő szivemet?

* * *
Egy pesti lap közlése szerint Paul Muninak, a rnoziszinésznek, tetszik Bús

Fekete László. Ezekután érthetetlen, miként alakíthatta Zolát a filmen.
* * *

Meghallgattam egy chicagói költőbarátom panaszát. Érdemes idézni. Oly 
siralmas, ha megcsap a ragyás szem sugara, a veszett léleké. Gyanút dob rám 
a robotoló gúny, úgynevezett embertársam. Miért? Mi okból? Miért énekelek? 
Ez is bűn? Tudod-e, mi az ember, barátom? Csapzott átok. Az összevissza keviert
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önzés megőrült vére. Sziszegésében a kígyó testvére«. Lehetőleg szószerint idéztem 
angolnyelvű vallomását. A perverz magány verse lehetne.

* * *
Gyönyörűséggel olvastam Cs. Szabó László .»Levelek a száműzetésből« című 

könyvét. Csakis a kor számüzöltei élvezhetik ezt a művet; azok, akik mind
amellett tudják, miként kell a lélek szigetén partraszállani.

•* * *
Terv: egyszer tanulmányt írok Európáról azoknak a leveleknek alapján, 

amelyeket gondolkodó és érző barátaimtól és ismerőseimtől kaptam az elmúlt 
tíz esztendő folyamán.

* * *
A frázis a szó hamispénze.

* * *
írói feladat: 

sem ért meg.
ellesni a végzet szókincséből azt, amit talán maga 

* * *

a végzet

Nemcsak a politikai diktatúra, hanem a közhelyek diktatúrája is megölheti 
az írói szabadságot.

% * *
Fáj az élet? Vagy! Közönyös az élet? Csak voltál! Megtéveszt az élet? Még 

nem nőttél fel! Mersz élni? Győztél!
* *

A fintor a kiábrándult hangulat faltjai ja vagy fenegyereke.

Évforduló: drótszőrű kutyám halála.
■!: * *

Ha a balzsamozók és temetésrendezők megértenék Paul Valéry »Cimetiére 
Marin«-jét!... Micsoda bizar elképzelés!

* *
A gépcivilizáció lírája: gyárban jártam, ahol a gépek ziháltak, jajgattak, 

búgtak, óbégattak, zakatoltak, nyikorogtak, forogva felhorkantak. Mintha az élet 
gerince megtorpant volna ebben a pokoli zajban. Az olaj a gép verejtéke. Ma ott 
tartunk, hogy fontosabb az emberi vérnél.

* * X
»Trade writer«-nek hívják Amerikában azt az írót, aki hirdetéseket ír. 

Ugyan mi a különbség közte s az átlag-szépíró között?
* * *

Vallomás: a minap elszöktem a prófétáktól, holott nem vagyok sem komor, 
sem óvatos. De képzeletemmel a patakot néztem s a napsugaras inindenséget. 
És lélekben gyógyíthatatlan reménnyel és örömtudattal ráborullam a pucér 
földre s szivem árnyékát átadtam a termékeny derűnek s meg nem értettem 
a tragédiát. így is lehet a sors rendezői fölényét megfricskázni.

* * *
Egy hetvenéves amerikai hölgy előadásom alapján, elolvasta Madame Bovaryt. 

A filmet is megnézte (rossz), s lehetőleg mindent összeolvas, ami Emma Bovary 
végzetét megmagyarázza. Közben levelekkel ostromol, s nekem az a gyanúm, 
hogy ez a hölgy halála előtt rá akar jönni arra, vájjon érdem-e az erény, vagy 
pedig az élet szépségfoltja-e?

* * *
Láthatatlan magyar végzet Amerikában: borra emlékező nótaszó, amelynek 

a whiskyvel kell megbarátkoznia vagy a magánnyal
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A bevándorló sorsában a görög kórus szerepét a múlt emléke tölti be.
Sokszor végzetesebb a hangja a legmegrendítőbb antik kardalnál.

* *
Érdeklődéssel olvastam Komlós Aladár »írók és elvek« kötetében »A zsidó 

lélek« c. tanulmányát. S amire már ismételten gondoltam, ennek a tanulmánynak 
olvasásakor meggyőződésemmé vált; az ugyanis, hogy milyen szoros a kapcsolat 
lélektani szempontból a zsidó és a bevándorló között. Nem modorról vagy 
modorosságról van szó, nem látszatról, nem gesztusról. Gyökértelenségről, belső 
bizonytalanságról. A lélek elvesztette hazáját, ha esetleg az erkölcs vagy a
józanság meg is találta. Az árja vagy a turáni is zsidó lesz, ha hazát cserél.

* * *
Az értelem így szól: több közöm van ahhoz az emberhez, aki velem egy- 

ízlésű, ha más nemzetiségű is, mint honfitársamhoz. Az érzés így szól: cimbora, 
hát te is magyar földről kerültél Amerikába, s ez a kijelentés a nyájösztönből 
eredő ujjongás kézszorítása. Indiana állam Gary városában dajkám együgyü 
rokonával találkoztam. Beszélgetésünkben a pozsonyi virágvölgyi temetőről emlé
keztünk meg, ahol halott szüleim feküsznek s dajkám is. Dajkám rokonát az 
amerikai élet sem gyógyította ki az örökölt mozdulatokból. Mialatt a pozsonyi 
katolikus temetőt szinte életre keltettük, az egyik eset elmondásában az egyszerű 
asszony buzgón keresztet hányt; csakugyan úgy viselkedett, mint akiben a múlt 
erősebb minden tapasztalatnál. S én boldog voltam, mert ártatlanul közvetlen 
lehettem. Ez az érzés diadala.

* S *
Közlöd a világgal, hogy igénytelen vagy? Mégsem hasonlítsz Assisi Szent 

Ferencre, akinek nem kellett igénytelenségét a világ tudtára adnia. Észrevehető volt. 
(Cleveland, Ohio.) Reményi József

1FJ. RÁTH JÓZSEF: VERSEK
(Szeged, 1938. Árpád nyomda és

könyvkiadó kiadása, é-8 oldal.) Orosz
lánkörmöket jelentenek ezek a finom, 
hangulatos versek, mert szerzőjük mind
össze tizenhat esztendős. Ehhez képest 
csodálatosan érett, komoly tehetség a 
fiatal költő. Elmélyedő gondolatokat ref
lektálnak kitűnő formakészséggel meg
alkotott versei Néhol még — egészen ter
mészetesen — nem tud Ady hatásától 
szabadulni, de bizonyos, hogy nagyon 
hamar megtalálja a maga egyéni hang
jának tiszta muzsikáját, amelyből né
hány motívum már ebben az első köny
vében is erőteljesen zendül fel. Egé
szen meglepő, hogy a tizenhatéves fiú 
milyen komolyan nézi az életet, mennyi 
problémáját látja meg, milyen éles kri
tikával és elnéző megértéssel figyeli az 
embereket és milyen kitünően fejezi ki 
meglátásait, igen sokat várunk az ifjú 
költőtől, aki műfordításaiban (Verlaine, 
Hugo, Baudelaire, Sully-Prudhomme) is 
nagy Ígéretet rejt.

KARINTHY FRIGYES:
AMIRŐL A VÁSZON MESÉL
(Szép Könyvek, 10. Singer és Wolf- 

ner-kiadás. 78 oldal.) »Jegyzetek a film
ről« alcímmel jelzi Karinthy ezt a kis 
kötelét, amelyben az „így irtok ti“ min
tájára az egyes filmekről ad kacagtató, 
pompás karikatúrákat, igazi karinthys 
humorral.

ROE, VINGIE E.: A RAGYOGÓ ÜT
(Fordította: Fekete Oszkár dr. Palla- 

dis Félpengős Regények. 160 oldal.) A 
múlt század derekán játszódik a színes 
történet, amelyből, megtudjuk, minő ne
hézségek közepette ütöttek tanyát a Sac
ramento völgyében az aranyláztól haj
tott új telepesek. A regény hőse egy bá
tor szép francia leány, — a mai függet
len, dolgozó nő őse, — aki hosszas küz- 
ködés után és nehéz harcok árán végül 
megtalálja a boldogságát.
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Faludy György versei és műfordításai
»A rossz niisztifikátorok csirkefogók, míg a jó miszlifikátorok egyúltal jó 

írók is voltak«, — állapította meg Jacobus Thomasius, lipcsei professzor, a 
17. század második felének kiváló humanistája. Faludy Györgyöt sokat támadták 
misztifikációi miatt, de ragyogó irodalmi kvalitásait még ellenségei sem tagad
hatják meg tőle. Bűnéül azt rótták fel, hogy Villon és más klasszikus költők 
neve alatt írta verseit, de ilyen miszLifikációt nem kisebb költők követtek el, 
mint Macpherson, aki Ossian állítólagos énekeit jelentette meg és művével 
döntő hatást gyakorolt a 18. század irodalmára, vagy Chatterlon, az angol 
irodalom egyik legnagyobb zsenije, aki első kötetét Rowley-nek, a 15. századbeli 
költőnek neve alatt adta ki, nem szólva Goethe WestösLlicher Divan-járól és a 
magyar Thaly Kálmán kuruc verseiről. A lényeg az, hogy amit Faludy nyújt, 
az ragyogó irodalom. Egyébként ő maga sem tagadja az »átkőltést«, amikor 
Villon-kötetében Babits Mihálynak Wilde- és Tenuyson-fordításaira hivatkozik, 
amelyeket »a szerző csak szerénységből nevez Wilde vagy Tennyson verseinek«.

Ebből a szemszögből kell tehát nézni Faludy György két kötetnyi /mű
fordítását: az Európai költők antológiáját (Cserépfalvi-kiadás, 317 oldal) és a 
Dicsértessék-et (Singer és Wolfner-kiadás, 94 oldal).

Az első kötet három korszaknak — a renaissance-nak, a 19. század első 
felének és századunk első három évtizedének — azokat a költőit szólaltatja 
meg, akiknek költészetét- a békevágy és a szabadságvágy sugallta. Természetesen 
magyar költők is szerepelnek az antológiában, Batsányitól, Berzsenyitől és Cso
konaitól kezdve, Ad}' Endrén keresztül a ma élő nagyságokig. A zöme azonban 
mégis fordítás a verseknek. Német, francia, angol, olasz és orosz költőket 
szólaltat meg a kötet. A nagyszerű orkeszter sokféle hangszeren keresztül, hangok 
számtalan változatával gyönyörködtet, de a vezető szólam minden tételben azo
nos: a humanizmus tiszta dallama.

A Dicsértessék-ben a katolikus lira remekeit ültette át zengő magyar nyelvre 
Faludy György. Javarészt középkori himnuszok és énekek, egyházatyák filo
zofikus költeményei teszik a kötetet, de akad benne az antik Róma idejéből 
való vers és mai Rilke-költemény. Mindegyik egyformán az igazi krisztusi esz
mény szellemét reprezentálja.

A pompéji strázsán című kötetben (Officina-kiadás, 91. oldal) végre a maga 
neve alatt áll elő Faludy György, egész sor ragyogó versével.

------őséiménye árad itt a szívnek,
hogy úgy zeng, mint egy éji vízmosás,

írja a meséskönyvről és egyben definiálja saját költészetének egyik varázsát. 
Nem hiába érez erős rokonságot a déli latinsággal ez a fiatal költő, benne is 
a déli temperamentum ereje lobog és a déli fajta intenzív érzékelő készségével 
éli át a szellemi élményeket is.

Ritka erős, brilliáns formakészsége avatja kitűnő műfordítóvá és belső ritmu
sának nagyszerű lüktetése adja verseinek különös vonzóerejét. De a gondolati 
tartalom sem marad el a forma mellett: dúsan buggyan minden sorában erős 
képzelőtehetsége, egyéni látása és — ami lírájának belső tartalmát legjobban 
emeli — egyetemes lelkiismerete, az az emberi felelősségérzet, amely a tiszta 
katolikummal és a humanizmus lényegével egyformán egyezik.

Szeret a múltba fordulni, de nem menekülésként, hanem azért, hogy erőt 
merítsen onnét és analógiákat keressen. A ma nehéz napjaival szemben nem 
az ellágyult lírikus jajongó pózát ölti fel, hanem a harcos humanista kemény 
páncélját. Es így inti — közvetve — a .mai kor reményveszteti polgárát:
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Fanyar kor jő. Maradj ember a gáton, 
az éjsötétben is Cívis Romamis, 
s utolsónak menj meghalni, mint Varus 
a vert sereg után. E vak világon

úgyis mindegy, lesz-e, ki süppedő 
sírod felett, e rozzant, sárga csonton 
Páris táján majd egykor verset mondjon 
arab, japán, vagy néger verselő ...

A filozófus mcsszenéző, távoli összefüggésekre felfigyelő hangija ez, amely 
dúsan zengő, erőteljes, nagyszerű hangszerből orgonázik feléd.

(r. m.)

STELLA ADORJÁN: ÉN, VIOLA
(Athenaeum-kiadás. 213 oldal.) A ki

tűnő humorista krokijait gyűjti egybe 
ez a kötet. Érdekes műfajt teremtett 
Stella ezekben a párbeszédes formák
ban, amelyek kevés szóval, minden kom
mentár nélkül, brilliáns karikatúrát ad
nak a mai luxusdámáról, ennek a nő
típusnak házasságáról, társadalmi éle
téről, s a körülötte forgó emberekről: 
elsősorban a férjről, aztán az udvarló
ról és a barátnőkről. Örömmel látjuk 
viszont a könyvben régi kedves ismerő
seinket : Olgát, ̂ Lenkét, Pétert és Sándort, 
akiknek viselt dolgai aimyi derűs per
cet szereztek már mindnyájunknak. 
Stella karikatúrái sohasem torzak, tulaj
donképpen csak — relusálatlan fényké
pek. Egy élesszemű, pompás megfigyelő 
szellemes portréi.

RADOS JENŐ: MAGYAR OLTÁROK
(A Magyar Könyvbaráíők számára ki

adja az Egyet. Nyomda. 93 szövegoldal, 
számos képpé1, továbbá 168 képestábla. 
Ára 28 P.) Talán semmi sem képes a 
keresztény vallás örökké azonos lényegű 
és mégis mindig megújuló misztikumát 
hivebben kifejezni, mint az oltár, amely 
minden liturgikus kötöttsége ellenére is 
inkább szubjektív alkotás. Kialakításá
nál az idők szelleme, a művész egyéni
sége és a vallásban való elmélyedés 
áhítata szabott irányt. Éppen ezért be
szédesebben szói múltjáról, mint a 
templom bármely más része. Rados dk. 
könyve alapjában könnyű és élvezetes 
olvasmány. Francia, német, olasz és

angol nyelvű összefoglalás után az ol
tárok kialakulásának általános ismerte
tését adja, majd a magyar oltárok fej
lődés-történetével foglalkozik. Levéltári 
okmánypeeséteken felkutatott oltárábrá
zolások, a gótika képsorozatos szárnyas
oltárai, a mohácsi vésszel derékba tört 
renaissance-unk néhány emléke, a le
nyűgöző pompával felépült bárok retab- 
lók és modern egyházművészetünk leg
újabb alkotásai oly díszes sorban kö
vetik egymást, amilyent viszonyaink 
közt a legoptimisztikusabb elképzelés is 
alig remélhetett volna. A szentistváni 
Nagymagyarország egész területéről ösz- 
szegyüjtött emlékek kitűnő képekben 
való bemutatását egyenkénti ismerteté
sük egészíti ki, amelyben a részkutatás 
felbecsülhetetlen értékei tárulnak az ol
vasó elé. Művészetünk múltjának leg
nagyobb nevei: — Kolozsvári Tamás, 
Lőcsei Pál, Donner Rafael György, 
Pollak Mihály, stb. új kapcsolatokkal 
gazdagodnak. Az oltárokon szereplő 
szentek ábrázolását érdekes ikonográfiái 
magyarázat, a további kutatások útját 
pedig kimerítő bibliográfia szolgálja. 
Különös elmélyedéssel, de a szigorú 
tudományosság objektivitásával foglal
kozik a szerző azokkal a jelenségekkel 
és stílusjegyekkel, amelyekből az emlé
kek sajátos helyi zamata sarjad. Ezért, 
az összegyűjtött óriási anyagnál is je
lentősebbek azok a megállapítások, ame
lyek annyi oldalról feltörő idegen beke
belező törekvések elől, a magyar kul
túra szellemi tárházába tudták érték- 
állóan betakarítani múltúnk legértéke
sebb szellemi javait, hogy a magyar
ság számára őrizzék meg őket. Az 
Egyetemi Nyomda újra egyszer reme
ket alkotott ezzel a könyvvel.
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í r ó  é s  p o l i t i k u s  a  k á v é h á z b a n

Első séta: Bécsi k a lau z
I r t a : R á í h - V e g h  I s t v á n

Bohémtanyák, politikai asztaltársaságok Európaszerte egyre fogyóban van
nak. A modern idők politikáját nem kávéházakban csinálják. Az íróknak is 
csak kicsiny csoportja jár a végett a kávéházija, hogy új ideálok aranyát pen
gesse a márványasztalon, vagy irodalmi lázát hűtse le a véget nem érő viták 
viharzásában. Az üzletté vált irodalom pedig egyáltaláti nem ismeri a lelke
sedést; a legtöbb mai bohémtanyában nem bohémek ülnek, hanem irodalmi 
árucikkek eladói, vevői, ügynökei.

Egy külső ellenség is lecsapott a régi, patinás bohémtanyákra. Amerikából 
indult el s Anglián keresztül rohamozta meg az öreg kontinenst. A komfort. 
Amikor a világháború után elözönlötték Európát az újvilág turista-karavánjai, 
ezek megkövetelték, kikényszerítették ugyanazt a komfortot, amelyhez odahaza 
szoktak. A mi. vén kultúránk díszruhája vánnyadt és kényelmetlen volt az ő 
szemükben. Nem bánták, akármilyen változatos is a megkopott köntös, ők a 
saját egyforma, köznapi, de kényelmes, készen vásárolt ruhájukhoz ragaszkodtak. 
Az amerikai például hideg és meleg folyóvízhez szokott a szobájában; az uta
zási irodák kiadták az ukázt s Európaszerte lázas gyorsasággal véstek, fúrtak, 
faragtak, csöveket fektettek a fogadósok. Mire a karavánok hulláma idezúduit, 
mái* a legtöbb fogadó reklámján ott hivalkodott a hideg-meleg folyóvíz, Pun nini/ 
water, eau courant, fliessendes Wasser, acqua correníe. Kitört a modernizálási düh. 
Régi, száznál is több esztendőt megért tisztes helyiségekre rászabadították a 
kőművesek csákányos hadát; romboltak és alakítottak, szemétre dobták az ősi 
cégért, zsibpiacra hurcolták az avult berendezést s megelégedetten szemlélték 
az immár uniformizált előkelőségű új üzletet, amelynek még a neve is új lett.

Érdemes hát szemlét tartani néhány klasszikus bohémtanya fölött és fel
idézni régmúlt időknek aranyos ködbe vesző hangulatait. Ki tudja, mialatt 
itt irok róluk, nem hangzott-e el már valamelyiknek a halálos ítélete s nem állt-e 
már meg ajtaja előtt a kőművtesszerszámmal, meszes hordókkal megrakott teher
kocsi?

Kezdem a szemlét azzal a várossal, amelyhez évszázados sorsközösség kap
csolt . Bécs-csel.

Ha az ember végigmegy a Favoriten-Strassén és elmarad mögötte a There
sianum palotája, egy különös emlékmű s egy különös uccanév ötlik a szemébe. 
Kolschitzky-Denkmal, Kolschitzky-Gasse. Ki volt ez a Kolschitzky, akit Becs 
városa emlékművel és uccanévvel tisztelt meg? Zombori születésű, szerb nem
zetiségű magyar ember. S ha érdemei irányában érdeklődünk, meglepő választ 
kapunk: ő nyitotta meg Bécsben az első káné házat.

Az 1683-ik esztendő súlyos megpróbáltatást hozott Bécs városába. Körül
fogták Kara Musztafa seregei s már-már úgy volt, hogy a város nem bir 
a török ágyuk ostromának ellenállni, összeköttetést kellett Lotharingiai Károly 
herceggel, a felmentő sereg vezérével keresni. Kolschitzky vállalkozott az élet- 
veszélyes feladatra. Mint délvidéki szerb, ismerte a török szokásokat és jól 
tudott törökül. Török gúnyát öltött hát s nekivágott a pogány seregnek. Arany 
János szavaival élve: »ajakán bitang török szó; hamis pénz, de jól penegett«. A 
vállalkozás sikerült, Kolschitzky fényes eredménnyel jött-ment a török seregen 
keresztül. Az ostrom sorsát ismerjük. A hős lengyel király, Szobieszki János, 
egyetlen döntő rohammal elverte Bécs alól a törököt.
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A. győzelmi mámor rózsás napjaiban Kolschitzky mester jelentkezett a 
jutalomért. Nem lehet állítani, hogy túlságos szerényen tartotta volna a markát. 
A városi levéltárban megvannak még a beadványai. Egyik kérvényében azt 
kívánja, hogy Bécs legalább is olyan jutalmat adjon neki, aminőt »Róma adott 
Curtiusnak, a lakedaimonok Pompiliusnak s az athéniek Senecának«. Honfi
társunk figyelmét elkerülte, hogy Róma nem jutalmazhatta meg Curtiust, minek
utána az lovastól beleugratott a szakadékba, — viszont a lakedaimoniak épp 
oly kevéssé hallották hirét akármiféle Pompiliusnak, mint az athéniek Sene
cának. Ám, ha történelmi ismeretei fogyatékosak voltak is, annál dúsabban 
bugyogott benne az üzleti szellem. Kizsarolt a tanácstól egy házat és száz ara
nyat, ráadásul peclig azt kérte, adják neki a néhány száz zsákot, amelyet a 
török táborban találtak tele holmi értéktelen zöld babszemekkel. A furfangos 
ember jól tudta, hogy a zöld babszem nem egyéb, mint elsőrendű kávé. Oda
adták neki a kívánt ráadást s ő nemsokára (megnyitotta Bécs első kávéházát a 
mai Domgasse 6. számú ház helyén. A bécsieknek eleinte nem ízlett a keserű 
fekete lé, amire Kolschitzky tökéletesítette áruját: cukrot tett bele, tejjel keverte 
össze és ezzel megteremtette a ma is közbedvéltsjégű tejeskávét, a bécsi melange- 
nak az ősét. A találmány bevált, a melange népszerű lett s ára csakhamar fel
szökött a kezdeti egy krajcárról négy krajcárra.

Még egy találmány fűződik a tehetséges Kolschitzky nevéhez. A kifli. Amikor 
a diadal örömére a Szent István-templom tornyán megjelent ,a győztes kereszt 
mellett a legyőzött félhold, Kolschitzkynek fényes ötlete támadt. A bécsiek eleget 
koplaltak az ostrom alatt, most meg fogja velük etetni a félholdat. Megbízott 
egy péket, süssön a kávé mellé félhold alakú süteményeket s ezzel megszületctít 
a kifli, amelynek francia neve ma is a félholdat jelenti: croissant. Bécsi nevét 
onnan kapta, hogy a félhold az István templom ormán jelent meg s az orom 
németül úgy hangzik: Gipfel.

Még egy hazai kapcsolatunk fűződik a Kolschitzky vállalkozását követő 
kávéházakhoz. Mi szállítottuk Bécsnek az első fizetőpincért. Nem volt valami 
tősgyökeres magyar ember, amennyiben Krachovitz Péter névre hallgatott. 
Azonban rohonci születésű volt, mint ezt egy reá vonatkozó okiratból tudjuk. 
Sajnos, az okirat nem egyéb, mint egy nyomozó levél. Péter 1710 április 24-én 
ellopott a gazdájától 600 forintot és világgá ment. Pedig kár volt érte, mert 
a nyomozó levél adatai szerint külső megjelenésre ^valóban főpincéri volt. 
»ötven éves — mondja az irat — magastermetű, nagy orrú, nagyszájú; gesztenye
barna sörlehaja van, szeme apró, beszél németül, magyarul és csehül. Fehér 
kabátban járt piros hajtókával«.
■ Bécs kávéházainak klasszikus korszaka a napóleoni háborúk utáni időre 
esik. Egyik a másik után nyílik meg s mindegyiknek megvan a maga irodalmi 
társasága. Leghíresebb1 volt a Neuner-féle a Spiegclgasse-ben. »Ezüstös kávé
háznak« is hívták, mert ezüst csészékben szolgálták fel a kávét s még a ruha- 
fogasok is ezüstből voltak. A vendégek nevei pedig aranybetükkel fénylenek a 
bécsi biedermeier történetének lapjain. Itt üldögélt Grillparzer, a drámaíró; 
Lenau, a költő; Raimund, a bécsi mesejáték megteremtője, Nestroy, a vaskos 
bohózatok népszerű írója; Lanner, a keríngőkirály s a festők közül Schwind és 
Danhauser. Idejárt koronkint Schubert, aki a szomszédos Spiegelgasse 9. számú 
házban komponálta a »Befejezetlen szimfóniát«.

A bécsi kávéházak története voltaképpen nem egyéb, mint egy darab iro
dalomtörténet. Valamely írói csoport megtelepszik egy kávéházban s ott meg
beszéli az új irodaion! elveit, amennyiben megbeszélésnek lehet nevezni a ret
tenetes lármát, amit a bohemek a vita hevében csapni szoktak. Azután las- 
sankinl megritkul a csoport: rendet vág köztük a halál és a nyomorúság, vagy
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a másik soron az érvényesülés és az akadémia. A társaság megszűnik, s a 
kávéház elveszti irodalmi karakterét. Az új nemzedék már másik kávéházban 
rendezi a véget nem érő vitatkozásokat.

így lépett az Ezüstös kávéház helyébe a zamatos bécsi hangzású Grien
steidl. A Michaeler-Platzon volt, szemben a Hofburggal. Annyira irodalmi kávé- 
ház-jellege volt, hogy a figyelmes tulajdonos vendégei számára a Meyer-fél© 
lexikont is beszerezte. 1897-bien lerombolták a házat, a Cafe Griensteidl az írók 
társadalmának nagy bánatára megszűnt.

Az ifjú irodalom a Zentral-kávéházban ütött tanyát. Itt székelt a bécsi 
ősbohém, Peter Allenberg. Itt fogadta tisztelőit, itt írta a márványasztalon hi
res karcolat ait a nécsi éjszakákról, sőt ő maga -is éjszakázott itt a szó szoros* 
értelmében, mert amikor nem volt lakása, a Zentral billiárdasztalán aludt. De 
végeszakadt az Altenberg-korszaknak is; nem maradt belőle egyéb, mint az 
írónak koszorúval övezett arcképe néhai törzsasztala fölött.

Uj kávéház nyílt meg a szomszédban: a Café Herrenhof. Körülbelül húsz 
esztendeje, hogy az írói gárda akkori vezérei hűtlenül elhagyták az öreg Zenlralt 
és áthurcolkodtak a modem kávéházba. Azóta a Herrenhof változatlanul meg
maradt Bécs irodalmi kávéközpontjának. Persze, a társaság kissé megcsappant, 
mert hiszen a legmodernebb író nem igen jár kávéházba: ő már nem márvány- 
asztalon ír, hanem írógépen kopog s azt nem lehet kávéházba vinni. De azért, 
aki rászánta az idejét, kivárhatta, amíg elvonult előtte Leo Perutz, Alfred Polgar, 
Paul Frischaiier, Leonhard Frank s a bécsi irodalom sok egyéb kitűnősége. Sőt 
a fülének is meglett a maga gyönyörűsége, amikor Anion Kuli, a nagy rögtönző, 
zuhogtatni kezdte hírhedt aforizmáit.

És hát az újságírók? ők a szerkesztőségi munka után a /üüss-barban gyü
lekeztek, ahol természetesen íróember is akadt elegendő számban. Az idegen, ha 
tájékozódni akart, megkerjeste azt a helyet, ahol egy vörös mellény virított. 
Ez Roda-Roda nevezetes vörös mellénye volt. Aki az ő asztalánál üldögélt, 
az bizonyára Bécs legjobb írói társaságához tartozott.

Színészek, színműírók persze széjjelszóródnak Bécs bohémtanyáín, — mégis 
leginkább a Heinrichshof szokta őket falai közt látni, szemközt az operával.

Ami már most a politikust illeti, őt nagy különbség választja el az írótól. 
Pénztárcája lényegesen domborúbb s így megengedheti azt a fényűzést, hogy 
necsak kávézzék, hanem vacsorázzék is, mégpedig az ősi előkelőségű Sacher- 
yendéglőben. A Sacher a ferencjózsefi idők legpatinásabb emléke, ma is őrzi 
a tradíciókat azokból az időkből, amikor esténkint főhercegek, diplomaták s a 
Monarchia nagy politikusai csemegézték a világhírű Sacher-tortát. Csak arra hív
nám fel a magyar utas figyelmét, hogy Sachernak az árai is előkelőek: a menü
kártya diszkréten csak azt közli velünk, hogy ő 8 scbillingbe kerül, de hallgat 
róla, hogy a mellékesekkel együtt a 8 schilling felrugaszkodik 15-re.

Szerényebb áron valódi, hamisíttatlan bécsi hangulattal szolgál a Schöner. 
Ebben a kedélyes vendéglőben azután mindenki megfordul: politikus, író, színész, 
művész, zeneszerző, kritikus. A háziasszony az ő magyar vendégei közül Lehárt 
és Kálmánt szokta büszkén emlegetni.

Egyik legrégibb magyar vonatkozású hely Bécsben a Matschakerhof. Ma 
is ugyanazon a helyen áll, mint Mátyás király idejében: Seilergasse 6. szám 
alatt. Azóta persze többször átépítették. Sok mindenféle anekdota járja, hogy 
a magyar utasoknak ez a régi tanyája honnan kapta a nevét? Egyik legismertebb 
legenda Bécs ostromának idejére teszi a név keletkezését. Mátyás hadai körül
zárták a Várost s fogytán volt az élelem A fogadó gazdája magyar ember volt 
s lehetőleg a magyar földiek számára tartogatta éléskamrájának kincseit. Ha 
vendég jelentkezett, a gazda megkérdezte, mikor érkezett? Benfentesnek így kellett
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válaszolnia: macsak. Akkor aztán kapott enni-inni. — Ennél a legendánál komo
lyabb az a Verzió, amely szerint a ház valamikor Csák Máté háza volt, Matthäus- 
tschalcerhof volt az eredeti neve s ennek összevonásából keletkezett a mai Mat- 
schakerhof. Viszont Bécs történetírói megállapították, hogy már a 15. század 
elejéről szóló okmányok a ház tulajdonosa gyanánt bizonyos Hans Matschaker 
nevű bécsi polgárt említenek. Voltaképpen tökéletesen mindegy, honnan eredt 
a név; annyi bizonyos, hogy századokon keresztit! magyar urak sarkantyúi peng- 
tek a Matschakerhof boltívei alatt.

Másik népszerű magyar korcsma volt az Esterházy -pin ce. A benne zaj lói 
életet Menzel ecsetje is megörökítette; a kép a felső-Belvedere gyűjteményében 
látható. A pince ma is megvan, szűk és piszkos sikátorban, de nagy élet már nem 
lüktet benne. Az italozás hivatalos órákhoz van kötve; délelőtt tizenegytől egyig, 
délután öttől hétig mérik az uradalmi borokat.

A mai Bécsnek van hát elég bohémtanyája, csak a bohémek nem a régiek 
inár. Gyöngyözik a jókedv pezsgője ma is, de fanyarabban csordul a habja. 
Hogy milyen volt a régi bohém, arról legkedvesebben egy Nestroy-anekdota ad 
képet. Bemegy Nestroy egy kávéházba, ahol még nem ismerték. Rendelt egy csésze 
kávét. »De olyan csészébe hozzák — mondja halálos komolyan —, amelyiknek 
baloldalán van a füle, mert én balkezes vagyok«. A pincér szédülten támolyog 
a fizetőpincérhez, emez pedig riadtan mentegeti magát, hogy efajta csészéjük 
nincsen. »Szép kis kávéház — méltatlankodott Nestroy — ide se teszem be többé 
a lábamat«. Odasiet a kávés, megkérdi miről van szó. »Balkezes csésze? Hogyne 
kérem, mindig tartottunk ilyent a balkezes urak számára, de ma reggel az utolsói 
is összetörött«. Nestroy végigméri őket, odamegy a büfféhez s a legelső csészén 
fordít- egyet, úgy, hogy a füle balkezére esik. »Az embernek önmagának kell 
rendet csinálnia«, — mondja mély megvetéssel.

Képzeljük most el, minő hallatlan bolondságok gomolyognak a bohémtanya 
pipafüstjében, ha nem egy Nestroy, hanem 20—30 vagy még több hasonszőrű 
bohém verődik össze állandó társasággá. A régi Bécsnek leghíresebb tréfás irodalmi 
társasága a Repülő Csikóhoz címzett belvárosi kocsmában jött össze. A társaság 
neve volt: Luctllamshöhle. Ugyanis ebbem az időben, 1817 decemberében került 
színre az An der Wien-színházban Oehlenschläger-nek, Dánia koszorús költőjének 
hasonló című mesejátéka. A költő is csatlakozott az alapító Castelli kompániájához 
s az ő tiszteletére nevezte magát a társaság Lüdlam barlangjának. Választottak 
maguknak jeligét is. Ez ugyancsak furcsán hangzott: »A vörös fekete és a f e k e t e  

vörös«. Magyarázatul azt kell tudni, hogy az elnök, aki ludiaméknál a kalifa 
címet kapta, egy Schujcirz nevű udvari színész volt. Schwarz kalifa legjellem
zőbb tulajdonsága abban mutatkozott meg, hogy a természet éktelenül kicsattanó, 
tulipiros ábrázattai tüntette ki. Tehát a látszólag értelmetlen jelige ludlami felfo
gás szerint mély értelmet rejtett magában, miután Schwarcz vörös volt, ezt 
a vörös embert pedig Schwarznak hívták.

De hát a sors útjai különösek. Az alapítók nem sejthették, hogy ártatlan 
jelmondatuk a társaság végzetét rejti magában, amint azt meg fogjuk hallani.

Addig is annyit, hogy a ludlam-társáság páratlan népszerűségre tett szert 
s tagjai több, mint százra szaporodtak. Nem csupán Bécs író- és művésztársa
dalma tömörült össze benne, hanem akárhány hires külföldi is szerencséjének 
tartotta, ha tagul fogadták be. A tagfelvétel természetesen a ludlami elvek szerint 
történt. A jelöltnek vizsgát kellett kiáltania. Vesztegetés meg volt engedve s így 
a kellő számú sörök árán betanított jelölt bukás kilátása nélkül vizsgázhatott, 
A szigorjat például így kezdődött:

Elnök: Mit tud ön a Ludlamshőhle történetéből?
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Jelölt: Egyáltalán semmit.
Elnök: Nagyon helyes. Csakugyan az a valódi bölcs ember, aki tudja azt, 

hogy ő nem tud1 semmit. De most azt mondja meg, miért hívják ezt a helyet! 
Ludlam barlangjának?

Jelöli: Meri úgy nevezték el.
Elnök: Kitűnő! De valami értelme csak van a névnek?
Jelölt: Ludlamban semminek sincs semmi értelme.
És így tovább. A jelöltet persze fölvették s a továbbiak során gyakorlatilag! 

is meggyőződhetett róla, mennyire igaz, hogy Ludlamban semminek sincs ér-" 
telme. A temérdek tréfás felolvasást, szavalatot, zenei előadást és egyéb mókát 
még kivonatosan sincs módunkban ismertetni, azért csupán egyet említek meg 
példaképpen.

A társaság irodalmi pályázatot hirdetett. Tragikomédiát kellett írni három 
felvonásban, kórusokkal, de mindegyik felvonást más szerző kellett írja. Egyik 
szerzőnek sem volt szabad ismernie a másik munkáját. Külön pályázatot írtak ki 
a kritikusok számára is, azzal az. akkoriban szokatlannak látszó feltétellel, hogy 
a kritikát a darab ismerete nélkül kell megírni A kidolgozandó tárgyat a 
pályázat röviden úgy határozta meg: »Téboly vagy tőkehalfogás, azaz: a cím 
életveszélyben«. Képzelhető, hogy ebből a galimatiászból mi sült ki. És neves 
írók, kitűnő zeneszerzők gyönyörűséggel pazarolták idejüket ennek a bődiiletes 
ostobaságnak a kidolgozására.

Ha a társaság valamelyik tagja külföldre utazott, útlevelet állítottak ki 
számára, hogy a külföldi ludlamiták előtt igazolhassa magát. Az útlevelet egy. 
étlapnak a hátára írták és porzó helyett törött borssal hintették be. Termé
szetesen rajta ékeskedett a jelige is: »A Vörös fekete és a fekete vörös«.

Ez lett a társaság veszte. Szentpétervárott az orosz rendőrség állandóan 
összeesküvéseket szimatolt. Valamelyik házkutatás alkalmával egy ottani színész 
holmija között megtalálták a Ludlam-útlevelet. Az okirat szerfölött gyanúsnak 
mutatkozott. Bővebb felvilágosítás végett elküldték a bécsi rendőrségnek.

Ennek sem kellett több. Abban az időben minden osztrák rendőrség réme 
volt a carbonari nevű titkos forradalmi társaság. Többek között tudták róluk, 
hogy titkos jelvényük színe a vörös és a fekete. A rendőrfőnök boldogan dör
zsölte a kezét: nyomon vagyunk, a Ludlamshöhle is bizonyára valamely titkos 
politikai társaság lesz! Figyeltetni kezdte őket. A kémek csakhamar jelentették, 
hogy a társaság vacsorát rendezett s azon csak vörös és fekete színű ételeket 
szolgáltak fel, sőt az evőeszköz is vörös volt vagy fekete. Persze a kalifát 
tisztelték meg hű alattvalói a hóbortos lakomával. De a rendőrfőnöknek elég 
volt ennyi. Rákövetkező este, amikor a társaság már szétoszlott, rendőrök ro
hanták meg a helyiségeket, összeszedtek minden összeszedhető iratot és beszál
lították a központba. Végleg megpecsételte a társaság sorsát egy nagy fekete 
tábla, amelyen ez a rejtélyes felírat volt olvasható: »A legközelebbi szombat 
vasárnap lesz«. Ugyanis mindig szombaton szoktak lenni a felolvasások, de akkor 
éppen el kellett valami oknál fogva halasztani vasárnapra.

Csakhogy a rendőrfőnök éles elméjét nem lehetett eféle magyarázatokkal 
elkápráztatni. A társaság valamennyi tagját rendőri felügyelet alá helyezték. 
Kihallgatásokat rendeztek, jegyzőkönyveket vettek fel. Végre, miután semmi kéz
zelfogható bizonyítást sem sikerült szerezni, a hatóság mérgében az egész tár
saságot feloszlatta.

Azóta sem akadtak méltó utódai a Ludlam bohémjainak, akik amiatt buktak 
el, mert a szombatot vasárnap akarták megtartani.
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Elin Pelin, a bolgár Gorkij
Ne tessék megijedni! »Elin Peljn« nem indián csatakiáltás, sem titkos- 

erejű varázsige. sem gyermeki égyedem-begyedem, hanem egy kiváló bolgár író
nak a neve. És tegyük mindjárt hozzá: álneve. Mert a pap Ivanov Dimitrijnek 
keresztelte 1878 július 18-án. »Pelin« ürmöt jelent. Az író tehát a keserű igaz
mondásnak ugyanazzal a szándékával akasztotta magára — cégérül — ezt a 
furcsahangzású ikerszót, amellyel a nemrég elhunyt nagy orosz író »Gorkij«- 
nak (»keserű«-nek) jellemezte magát és írásait.

De mi köze mindehhez a magyar olvasóközönségnek? Hát csak annyi, 
amennyi a vérrokon fegyver társ, a bolgárság irodalmának joggal kidukál. Sajnos, 
az összes szláv népek közül éppen a bolgárok irodalmát ismerjük legkevésbbé.

De Elin Pelin azért is érdekelhet bennünket, mert műveiből mesteri és 
reális rajzát kapjuk a bolgár parasztságnak. Azét a parasztságét, amelyet a világ
háború végzetes alkalmán kívül eddig jóformán csak nálunk kertészkedő kép
viselőiből volt módunk valamelyest megismerni.

Elin Pelin műveiben a bolgár paraszti nép minden rejtett tulajdonságával 
kendőzetlenül és bamisíttallanul, minden álromantika nélkül áll előttünk, ő az 
első bolgár író, aki szépítés, folklorisztikai mellékcélok, társadalmi vagy poli
tikai tendencia nélkül fordul figyelmével a nép felé, amelyet néhányéves falusi 
tanítói működése során bő alkalma volt megismernie. Nem idealizálja a föld 
népét, nem burkolja célzatos, de sokszor ködös szimbólumokba, mint Petko 
Todorov vagy Pencso Szlave/kov. Úgy teregeti elénk mindennapi életét, ahogy 
találja. A feldolgozás azonban, a szemléletnek mindén realitása mellett is, magas 
esztétikai és morális szempontból történik. A bolgár paraszt az ő tollán éppen 
olyan igényes irodalmi téma, mint másoknál a nagyvárosok modern nagyvilági 
élete, vagy a szociális kérdések kusza szövevénye, vagy a történeti múlt. Nem tarka 
és vigalmas ünnepi alkalmak során mutatja be a falut, hanem keserves verej
tékével, sajátos örömeivel és szenvedéseivel, makulás és makulátlan embersé
gével. És teszi mindezt a 'legszebb1 bolgár nyelven, amelyen mindig érezni a 
költő lelkes lendületét. A bolgár falu rajzában csak Jordan Jovkov és Kon
stantin Petkanov mérkőzhetik vele.

Bár már tizenhat éves korában- jelent meg az első novellája, mégsem mond
ható termékeny írónak, aminek oka elsősorban rejndkívüli lelkiismeretességé 
és felelősségérzete. Verseket meg éppen csak kivételesen, az életnek valóban 
ünnepi hangulataiban ír. Ifjú éveiben igen nagy hatással voltak rá a forradalmas 
Ljuben Karavelovnak és Ivan Vazovnak művei. Iskolás műveltsége igen hiányos 
volt (csak öt gimnáziumi osztályt és tanítóképzőt végzett nagy keservesen, de 
annál többet tanúit magánúton. Ennek és feltűnő tehetségének köszönhette, 
hogy kormánya a fiatal írót — aki otthagyta a tanítói katedrát s ekkor uiár 
kizárólagosan az irodalomnak élt — párhónapos párisi tanulmányút után a 
szófiai nemzeti könyvtár tisztviselőjének nevezte ki, majd pár évvel ezelőtt 
a Vazév-anúzeum igazgatójává.

Első novellás-kötete 1901-ben óriási hatással volt kortársaira. Legismertebb 
művei, novellás kötetein kívül: Főid, Jan Bibijén, Pizo és Pendo c. regényei, 
ill. ifjúsági művei, továbbá Fekete rózsák ö. verseskötete. Mint szerkesztő is 
a legnagyobbak egyike.

Elin Peiin a bolgár novellának és az egészséges irodalmi realizmusnak 
kétségtelenül legkiválóbb élő képviselője. Pável Ágoston dr.
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Pesti tavasz — könyvek között
Az ember javíthatatlanul az irodalomban él. Idézetekkel lélegzik, könyv-

címekkel, regényalakokkal felel a világ mind nehezebben érthető, mind nehe
zebben tudomásul vehető dolgaira, verssorokban dobban a szíve.

Kezdetben az időjárás is meglepetésekkel szolgált ezen a tavaszon. És a
szigort időjárás mellett baljós jeliekkel volt nehéz az idők járása is. »Ä, kénem, 
ez mindig így van a napfoltos esztendőkben, — megvadul az idő és megvadulnak 
az emberek —«, igyekezett eloszlatni aggodalmaimat egy ismerősöm. A »nap
foltokhoz« nem értek, csak annyit tudok, hogy szobába zárva, kályha mellé,
húzódva éltem' a pesti tavaszban, amely még! május elejére sem akart kivirulni. 
Oh, hányszor mondogattam magamban e napokban Ady Endre híres két sorát: 
»Esős, bántó, ködös volt Május, E fagyba-botló, léha hónap«.

Az ellenséges és hideg tavasz három halállal indult. Meghalt Ossieizky,
az író, a Nobel-díj és a börtön örök glóriájával a homlokán. A békegondolat és 
a meggyalázott emberi szellem mártírja ő a gyalázatos és békéden korban. 
Meghalt Nagy Endre, az író, akit másképpen Budapest mulattatójának is ne
veztek, de aki sokkal, sokkal több Volt ennél. Halála megint csak Adyt jut
tatta az ember eszébe. »Nagy Endrének, a magyar parlamentnek«, — így szóH 
az egykor híres, merész Ady-ajánlás. Igen, sokszor ö volt a magyar parlament. 
Szabad szószék volt alatta a pódium, a színpad, amelyen állott és szabad
szószék volt íróasztala is. Halála nagyon fájdalmas veszteség. Bölcs, ítéletes
szavára nagy szükség lett volna még a lefelé hulló, embertelen kórban. És meg
halt Goya Oktávián, az író, aki magyar költőket szólaltatott meg románul vala
mikor, de végül is elárulta a Szellemet az érdeknek és így beteljesedett rajta 
Thoknas Mann mondása: egyszeribe semmivé, értéktelenné vált amit eddig 
alkotott f ..

így éltünk esőben, szélben, halál és baljós jelek között1. Mi lehetett volna 
vigasz és reménység ezekben a napokban? Az ember tehetetlenül vágyódik bé
késebb idegen tájak után, de pénztelenségbe és reménytelenségbe internálva él. 
Hová fordulhat tehát? Az egyetlen utat a könyvek mutatják, az idegen tájat, a 
miás világokat pedig az idegen nyelvek. Alábbiakban rövid és szerény számadást 
talál az olvasó. Afféle útilevelet egy tavaszi Utazásról, amelyet jobb híján könyvek 
között lett meg a levél írója. A beszámoló elfúlt és töredékes. A rendelkezésre 
álló idő rövid és így csak legjelentősebb benyomásait közölheti. Közben kisütött 
a rtap is, felforrt a levegő és új1 tájak hívogatják... új könyvek várnak a fá
radhatatlan utazóra a besötétített, kellemesen hűvös szobában.

*
Az idegen táj és a változatos utazás műiden szép illúzióját megadja Jo

seph Wechsberg prágai német újságíró, akinek testes kötetben, rendkívül érdekes 
fényképfelvételekkel gazdagon jelent meg világkörüli útjáról szóló naplója »Die 
grosse Mauer« címen. Egy földközitengeri kikötőből indul és oda tér vissza a 
könyv írója, aki közben végighajózik négy világrészen. Az út hat hónapig tart, 
útjának egyes állomásain így hát nem időzik sokáig. Beszámolói c rövid időzé
sekhez viszonyítva színesek, pontosak és érdekesek. A műfaj, amit művel, a legtá
volabbról sem az Egon Erwin Kisch útikönyv-műfaja, de ennek ellenére színes 
és elejétől végéig élvezetes. Egy-egy leírása, beszámolója egy manjllai mulató 
éjszakájáról, egy riksakulival eltöltött napjáról, egy kínai színházi előadásról, a 
Panama-csatorna furcsa és félelmetes világáról, vagy akár a tulajdon tengeri be
tegségéről mindig hűséges írástudót revellál.
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Persze, azért a tájak mögött is vau egy és más. Er,rőt a mögöttes világról 
számol be John Gunther, amerikai újságíró »Inside Europe« című könyve. (Né
metül: »So sehe ich Europa«. Albert de Lange Verl,ag, Amsterdam). Hideglelős 
szenzáció ez a könyv, amelynek előszavában csillag alatt megjegyzi a német 
fordító, hogy a fordítás során beállott világpolitikai változásokat a lehető
séghez képest figyelembe vette. Nos, mire a könyv kikerül;! a sajtó, alól, megint 
csak megváltozott egy s más Európában és nem egy érdekfeszítői, módszereiben a 
pszichoanalitikus »Deutung« határán járó fejezet időszerűtlenül hatolt.

*
És ezeken a tájakon emberek élnek', akiknek életére és munkásságára állítólag 

mindig és kivétel nélkül döntő e tájak hatása. így hirdeti legalább' is az a vé
kony kis füzet, amely Stimmen deutscher Dichter címen jelent meg Stuttgartban, 
a Deutsches Auslandsinstitut kiadásában. Amolyan lírai és prózai antológia ez, 
számos ismert és néhány ismeretlen névvel. A hatás, a »tájhangulatnak« az élet
rajzokban történt ismételt és nyomatékos felemlegetése ellenére is lehangoló. La
pos és unalmas az írása azoknak, akiiéről eddig csak azt tudtuk, hogy becsületes 
munkásai mesterségüknek, nem pedig eg}r szellemellenes irányzat újdonsült fej- 
bólintói. (Hans Car ossa, Joseph Ponten, Hans Johst, vagy a pesti születésű 
Erwin Guido Kolbenheger), lapos és unalmas azoknak a számunkra eleddig 
ismeretien nevű fiataloknak írása is, akik nem átallották párt-egyenruhában ál
lam a fényképező masina elé. (Mert minden író fényképét is közli a könyv;). 
Egyetlen egy résztvevője van a kis antológiának, aki igazi élvezetei és megren
dülést nyújt az olvasónak, ez pedig a nyolcvanötéves Isolde Kurz.

*
De hát baj van, bizonyára nagy baj van az emberekkel. Ezt az aggodalmat 

nagyon is megerősíti Henri Guilbeaux francia költő, aki La fin des Soviets című 
könyvében számol be róla, hogyan dőlt össze benne egy világ és közben egy vilá
got dönt romba az olvasóban. Henri Guilbeaux elsőnek emelte fel szavát a 
háború ellen. A hadüzenet után Svájcba utazott, ahol Romain RoUanddal együtt 
szerkesztette a Domain-1, amely egyetlen kiáltás és kiállás volt akkoriban a háború 
rémségei ellen. Hosszú időt töltött Oroszországban, majd visszatéri Francia- 
országba, ahol mint katonaszökevényt halálra ítélték. Az egész európai közvélemény 
megmozdult érdekében, végre is amnesztiát kapott. Uj könyvében fájdalmas ke
gyetlenséggel száll szembe egykori harcostársával, RoHand-dal. Amolyan Nem én 
tépem le a homlokodról, Magad téped le a babért «-fajta írás ez a könyv, 
amely súlyos leleplezésekkel szolgál a francia baloldali irodalom kiemelkedő 
alakjairól. Fájdalmas tanulságú munka Guilbeaux könyve: az emberek alapjában 
véve törpék vagy komiszak...-

Törpék, komiszak, elnyomott ösztöneikkel birkózó tehetetlenek, megszállottak 
és fajtalanok, hülyék, de legalább is eggyel több kerekük van. John Cowper Pounds 
angol író hatalmas, ezeroldalas regényének, a Wolf Solent-nek elolvasása után légy 
alábbis erre kell gondolnunk. (Simon & Schuster kiadása, New-York.) John 
Cowper Powys most körülbelül hatvan éves. Legidősebb tagja a Powys-dinasz- 
tiának. Tizen vannak testvérek és csaknem valamennyien írók, művészek vagy 
intellektuális foglalkozásúak. Két fivére, Theodor Francis Powys és Llewelyn 
Powys ugyancsak írók. Harmadik öccse Littleton Powys szintén írói munkásságot 
folytat. (Nem belletrista.) Két húga, Gertrud és Philippa Powys festőművésznő. 
A többi testvérek tanítók, tudósok. J. C. Powys változatos és furcsa élete külön 
történet és külön regény. Munkássága — valamint nagyszámú testvéreié — 
kisebbfajta könyvtárra tehető. A Wolf Solent, amely főhősének, egy anyjától el
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nyomott, szomorú ütődött fiatal latin tanárnak, nevét viseli címeként — valószi- 
nütlenül hatalmas sikert aratott Angliában, sőt Amerikában is. A kontinen
tális olvasó már kénytelen tartózkodással fogadni a sikerről érkező híreket és 
tartózkodással kénytelen olvasni a sikeres regényt. Csodálatos, hogy egy olyan 
sokat próbált és sokat élt író is, mint J. C. Powys — ugyancsak adakozóan hatal
mas terjedelmű, hatszáz nagyalakú oldalt számláló önéletrajza a tanúság reá, 
hogy valóban sokat élt, — beleesik honfitársai közismert hibájába. Amilyen termé
szetességgel és magától értetődéssel használják fel a freudi lélekkutatás eredmé
nyeit műveikben a kontinentális írók, olyan sután és furán lötyög a freudizmus 
ruhája legtöbb angol kollégáinkon. Már lassan-lassan a század negyedik évtize
débe lépünk és a legtöbb angol író még mindig gyertnek-,örömmel örül és hival
kodik, hogy ime már nincs többé i n z u l a r i z m u s ! Mint a gyermek, aki először emel
kedett fel négykézlábról, mint a gyermek, aki először érte el a kilincset, olyan 
dicsekvő rikkantással írnak csókról, ölelésről, nemi aktusról, gyerekkori élmé
nyek döntő hatásáról. Erről a monumentális terjedelmű, sokfelé ágazó cselek- 
ményfí könyvről lehetetlen egy rövid beszámoló keretében írni. De lehetetlen 
elhallgatni, hogy olvasása csalódást okoz. Színhelye — mint annyi, annyi angol 
regénynek, — ennek is az angol kisváros. És ,az angol kisvárosi ember és az 
angolok általában, akikről számos tapasztalat és egy kiterjedt irodalom bizo- 
nyítja, hogy tiszta lelkek, átlátszók, mint az üveg, ebben a könyvben elképzel
hetetlen szenny, piszok és szörnyűségek gyűjtőhelyei. Egyetlen megközelítően 
normális hőse nincs a könyvnek. Ez még nem volna baj. Az író becsületességét, 
könyvének hitelét nem vonjuk kétségbe.

A könyv egyik alakjának egy érdekes mondatában, amelyet e bekezdés végén 
idézni fogunk, elfogadhatóan igazolja is magát. Külön-külön sikerültek is ezek az 
alakok, de csoportosításuk, mozgatásuk és a regény kompoziciója számos ponton 
súlyosan kifogásolható. Az »útilevél« írója hangsúlyozza, hogy mindez Powys- 
nak e r r e  a z  e g y e t l e n  művére vonatkozik. Munkássága hatalmas és sokirányú 
s ha majd továbblépett egy könyv-mérfölddel az útilevél írója, talán megváltozik 
a véleménye is. Egyelőre a fennebb beígért és alábbiakban következő Powys- 
mondattal menti a regényt, amelyet egv nagyakaratú író tévedésének érez. »Ma
napság minden ügyesebbfajta író csupán embereket másol. És tulajdonképpen 
egyikük sem, de legalább is nagyon kevesen lelik örömüket benne, hogy gyalá
zatosságokról írnak. Művészi kötelességből teszik ezt és innen van, hogy mindez 
úgy külömböizik a Valóságtól, hogy olyan ütődötthek hat s hogy olyan undorító...«

Vannak ám ezért kevésbé nyugtalanító angol kisvárosok is és kevésbé 
komplikált emberek, akik e kisvárosokban élnek. Adrian Alington regénye, amely 
a Moss is the stuff címet viseli, (Tauchnitz-Editión) erről tanúskodik. Pedig 
kegyetlen könyv ez is. Kegjietlen szatírája az angol vallásos egyesületek életé
nek és a »képes családi« sajtó butító és kártékony világának. Kicsit — Priestley-ízű 
írás (sokban emlékeztet a Wonder Hero-ra), de méltó tanítvány írása. Csúfon- 
dáros, harsány röhej és derűs mosoly vegyüléke ez a könyv, amelynek egyik 
hőséért, Lord Terrabimért nem lesznek hálásak az angol újságkirályok és a 
hetilapok lelki-klinikusai sem fogják megköszönni Alingtonnak azt a jelenetet, 
amelyben, kiderül, hogy »Jennifer néni« a sébzettszívű fiatal leánykák lelki 
tanácsadója — csinos fiatalember...

*
És valóban... néha igazán elég, ha valaki például egyszerűen csak tiszta 

lélek és semmi más. Mint például August Ilorök, a világhírű német autógyáros, 
aki most írta meg önéletrajzát »Ich baute A u t o s « címen. A beszámoló, amely e
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könyv megjelenéséről hírt ad, feltétlenül az irodalmi rovatba tartozik. A köhyv 
hangjában semmi, de semmi nincsen a gőgös self made man-ek ellenszenves re
csegéséből. Egyszerű, munkás ember vallomása ez a könyv, aki feltette valamire 
az életét és amit vállalt, becsülettel el is végezte. Közvetlen, meleg emberi hang 
szól minden sorából. Stilusa biztonságos, egyetlen pillanatig sem érezni soraiból 
a műkedvelőt. Emberábrázoló- és jellemző-készsége meglepő. És kellemesen meg
lepő — az efajta embereknél egyébként ritkaságszámba menő — sokirányú érdek
lődése is. A Peter Rosegger-rel, a nagy osztrák íróval kötött barátságáról szóló 
oldalak talán legszebb oldalai ennek a finom, szép könyvnek, amely nem 
utolsó sorban persze az európai (de főleg a német) automobilizmus történe
tének is kitűnő kútfője és adaléka.

❖

Az ember javíthatatlanul az irodalomban él. Idézetekkel és könyvcímekkel 
lélegzik és persze számontart egynémely dátumokat, évfordulókat is. így pél
dául minden illemtanok ősének, Franz Friedrich von Knigge könyvének az 
y>Über den Umgang mit Menschen« megjelenésének 150-ik évfordulóját. Az úti- 
levél írója ezen a könyvön is végigcsatangolt (Reclaim Universum-Verlag) és 
a felfedezés örömével jelenti, hogy alig avult el, alig öregedett meg ez az »öreg« 
könyv. Nyelve még mindig meglepően friss és a mondanivalója sem egészen 
időszerűtlen. Oh, hányszor, hányszor szeretné felmutatni, mint egy jelet, mint egy 
jelképet ebben a taszigáló, ebben a rút, ebben a gyilkos, felettébb udvariatlan 
korban.

- A baljós tavaszban, könyvek közt megtett vándorútján ennyit látott a jám
bor utazó.

iff. Vajda János

WILKINS, VAUGHAN:
ÉS MÉGIS VIKTÓRIA

(Regény két kötetben. Fordította an
golból Berend Miklósné. Grill-kiadás. 
304-+308 oldal. Ára 9 P.) Hát ha va
laki arról akarna meggyőződni, vájjon 
Angliában csakugyan van-e sajtószabad
ság, csak ezt a könyvet raknék elébe, 
amelyet nemhogy bármiféle cenzúra le
tiltott vagy akárcsak megcsonkított 
volna, hanem amely ellenkezőleg a meg
jelenését követő első hat hónapban hat 
kiadást ért meg. Pedig... Ha nálunk 
csak tizedrész annyi igazságot írnának 
meg volt dinasztiánkról, mint aineny- 
nyit ez a könyv a jelenlegi uralkodó 
ük- és szépapjából és -anyjairól tálal 
az olvasó elébe, azt hiszem, olyan po
rokét kapna a nyakába, hogy a füle se 
látszanék ki belőle. Nincs olyan emberi 
becstelenség a vérfertőzéstől a bérgyil
kosságig, amit Wilkins el ne mondana 
a kitűnő Hannover Györgyökről. Már

maga a regény főalakja is — Christo
pher Harnish , olyan Kaspar Hauser- 
féle figura, annak köszönheti létét, nogy 
az egyik angol királyi hercegnőt, Amá
liát, megejtette a saját nagybácsija, egy 
törvénytelen királyi leszármazott. Ezt a 
fiút aztán a rokonság felhasználja, hogy 
rajta keresztül mindenféle merénylete
ket kövessenek el a majdani Queen, 
Viktória ellen. Egyébként is fülledt, ti
pikusan angol könyv ez: teli szádizmus
sal, gyerekek kínzásával, a legjobb di
ckensi hagyományok felelevenítésével. El
lenben hihetetlenül gazdag a cselekmé
nyekben, Walter Scott vagy Eugene Sue 
szemmelláthatólag hatottak az író mese
bonyolítására. Érdekfeszítő a története, 
s egy pillanatra sem hagyja az olvasót 
nyugton. Fordítása — szemben annyi 
más ma divó magyar fordítással — iga
zán kitűnő. (Csak éppen ama bizonyos 
Louis XIV.-kori berakott bútoroknak 
nem „Buhl“ a neve, ahogy több ízben is 
olvassuk, hanem „Boule“ vagy „Boulle”).
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Uj magyar Shakespeare-kutató
Uj író áll előttünk, aki Hamlet »rejtelmének titkával' foglalkozott s szinte 

egy egész életre szóló kutatásának eredményéről vaskos kötetben beszámol. Külön
ben nem volna ebben semmi rendkívüli, ha nem tudnánk egyelt s mást a szerzőről, 
így elsősorban azt, hogy egész életét szánta a dán királyfi rejtelmének megoldá
sára. A másik, hogy azért tanult meg angolul, hogy Shakespearet eredetiben 
olvassa. A harmadik rendkívüli, amit a szerzőről el kell mondanunk, hogy 
a többi Shakespeare-kutatóval ellentétben a- mű disszonáns elemeiben kutat 
s itt véli megtalálni a megoldást. Ez mindenesetre új és eredeti szempont.-Éreznie 
kellett, hogy a Hamlet sokfelé ágazódó, szövevényes históriája és gondolatbábele 
nehéz feladat elé állítja. A szerző ennek ellenére katonás fegyelemmel és a tudós
rendszerességével végezte munkáját s most gyönyörködhetik munkája eredmé
nyében.

Ez az író: Weinek László. Foglalkozása: ny. ál!, tábornok, hadbíró. Művének 
címe: Hamlet rejtelmének titka. A kötet terjedelme: 232 oldal. Mottója:

Bűuölten áll a vándor csillár/ is,
S döbbenve hallgatózik.

Hamlet, V. lelv. 1. szín. (Arany János fordítása).

A magyar Shakespeare-kutatás
A magyar Shakespeare-kultusz miatt nincs okunk panaszra. Úgy a színpadon, 

mint a tudományos irodalomban bőségesen foglalkoztak jeles magyar szerzők 
az angol világköltővel. Berzsenyitől, Kisfaludyn keresztül Vörösmartyig majdnem 
mindegyik költőnk merített belőle s foglalkozott átfordításával. Ferenczi Zoltán 
pedig külön Shakespeare-Tárban gyűjtötte egybe kiváló irodalomtörténetíróink 
Shakespeare-kutatásail. Alexander Bernát külön Kötetet szentelt a Hamletnek. 
Látjuk, Hamlet különösképpen izgatta a kutatók fantáziáját, mert a dán királyfi 
vívódásai túlnőttek azon a kereten, amelyet nagy írója formált köréje. Ha számba- 
vesszük azt, hogy a Hamlet megjelenése Shakespeare életében is fordulópontot 
jelent, akkor nem csodálkozunk azon, hogy a vita még mindig tart és előrelátha
tólag évszázadokon keresztül tartani fog. Látszólag több esztendős hiátusok állanak 
elő a munkában. A ma embere zűrös éveket él, minden reggel újabb és úja,bb 
háborús hír köszönti, nem csoda tehát, ha a teljes elmélyedést megkövetelő 
szolgálatoktól irtózik. Weinek László is mai ember s mégis annyi lemondással, 
odaadással és áhítattal foglalkozik a témával, mintha nem lett volna háború, 
forradalom, Világválság és reménytelen jövő. így 'nein is tudjuk hirtelenében, 
mit csodáljunk jobban: a szerző bátorságát, vagy a mű rendszerét és alaposságát?

Weinek, amikor először látta a Hamletet, bizonyára még ludovikás volt. Az 
erkélyről nézte-e vagy a földszintről, nem is lényeges. A fontos az, hogy az 
első este után már megbűvölten és gondokba merül ten ment hazafelé. Azóta 
bizonyára megnézte néhányszor, a vége felé már az első sorokból; látta Beregi 
Oszkárral, Bakó Lászlóval, Odry Árpáddal és Rózsahegyi Kálmánnal. Egyre 
közelebb ült hozzá s egyre jobban értette a rejtélyt. Aztán egy-egy ilyen este 
után leült az íróasztala mellé s feljegyezte megfigyeléseit. Aztán látjuk a szerzőt 
a mű fölött is; hosszú estéken az eredeti angol mű és Arany János fordítása
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íolöIt. S az anyag gyűlt, egyre több és több lett s mire az egésszel készen lett, 
szorongva vette észre, hogy közben elszállolí fölötte az élet. í

A „rejtelem titka“
De vájjon csakugyan elszállt-e? Ha Weinek megoldotta a rejtélyt, amelyre 

életét feltette, azt hiszem, csakugyan elszállott az élet. Ha nem, akkor az 
utolsó lehelletéig izgalmas és érdekes marad számára. A kutató léleknek élet- 
feltétele a feszültség, az izgalom, az Ismeretlen. Ha ez nincs többé, akkor a 
lélek elernyed, a képzelet szárnyaszegett s a hétköznap a titokteli estékkel 
hiábavaló.

A mű böngészése közben többízben kellett arra gondolnunk, vájjon vár-e 
megoldásra és megértésre a világirodalom egy-egy klasszikus szépségű és erejű 
alkotása? Vájjon nem a klasszikus zene példáját kell-e idéznünk, a klasszikus 
zenéét, amelyet nem lehet magyarázni, de amely minden időben és minden 
emberben a fenséges élmény érzetét kelti, vagy legalább is próbálja kelteni? 
Ami Shakespeare a költészetben, ugyanaz Wagner a zenében. Vájjon érti-e korunk 
Wagnert és Shakespeare!?

A kor, amely új és új lélektani metódusokat állít fel, lelkesedve siet olyan 
kérdések megoldására, amelyeket az előző kor gondolkodója szánalmasnak vélt 
eszközeivel eldönteni nem tudott. Nem bizonyos azonban, hogy a ma gondol
kodója tökéletesnek hitt eszközeivel elérkezik-e a vágyva várt megismeréshez s 
a csalhatatlan igazsághoz. Vájjon nem kell-e azzal megelégednünk, hogy a zseni
nek már-már az ön tudatlanság küszöbén alkotott művét »a tibeti Karakorumhoz 
hasonlítsuk, amelynek 6—8000 méter magas csúcsai alatt csak vágyakozva ácso- 
rog a mindent látni és tudni vágyó ember. Maga a szerző is érzi ezt s a 
címben kifejezett »rejtelem titka« jelezni kívánja azt a mérhetetlen távolságot, 
amelyet a megismerésig be kell a kutatónak járnia. Egyik szó éppen eléggé 
fedte volna a fogalmat: vagy a rejtelem szó, vagy a titok. így, e két szó 
együtt, hű tükre annak a feladatnak, amelyet a szerző eléggé ki nem fejezhető 
könnyelműséggel maga elé tűzött.

Az örök Hamlet
Weinek módszere az, hogy leírja a színeket s közéjük helyezi mondanivalóit. 

Véleményünk szerint jobb lett volna, ha a mű történetét dűlt betűvel, míg a 
magyarázatot álló betűvel szedette volna. A két szellem mondanivalói olykor 
egvmásbabotlanak s az olvasónak külön és nehéz művelettel kell őket szét
választania.

Weinek izgalmas analitikus regényt írt a Hamletból. Az olvasó, aki egyedül 
nem bír a Hamlet anyagával, felkészült és biztató vezetőt talál a szerzőben. 
Mert Shakespeare költői műveire is áll Vajthó Lászlónak az a szellemes meg
jegyzése, amelyet Németh László: Villámfénynél című darabja bírálatánál mon
dott: jaj a nézőnek, ha egy pillanatra nem figyel. Weinek regényesített Hamletját 
több estére tépheti szét az olvasó s a végén egy kiegyensúlyozott s probléma
mentes Hamletet kap. Más kérdés azonban az, hogy így, ez a Hamlet, amelyben 
nein marad semmi raegokolatlan tett s megmagyarázatlan gondolat, elég érdekes-e 
ahhoz, hogy csillogtassa azt a bűvöletet, amely a Hamlelnek s a vele azonos 
Shakespeare-i műveknek örök életet adott?

Marék Antal
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RÉGI-UJ UTAK A TÖRTÉNELEM TELKÉHEZ
ZOLXAY LÁSZLÓ: KULTÚRA,

TERMÉSZET, TÖRTÉNET
(Kulturfilozófiai tanulmányok. A bu

dapesti egyetem filozófiai szemináriumá
nak 23. dolgozata. 52 oldal). A fiatal 
magyar bölcsészgeneráció hangja szólal 
meg ezen a dolgozaton keresztül. Ez a 
generáció még vagy már újra tud hinni 
abban, hogy »a történet élménye több, 
mint puszta idő-mulás: a múlt eleven 
hatóerő«. Számára a múlt jelentősége 
az erkölcsi értékelésben rejlik: vagyis 
lelke még nem szakadt le oda, ahová 
a háborús élmény megannyiónk lelkét 
letaszította, a történelem értelmetlensé
gének. céltalanságának s főként amo- 
rális-voltának keserű felismerésébe. Ez 
a generáció is észreveszi persze a jiagy 
lélekválságot, amely nem is ötven év 
óta — ahogy a szerző felveszi —, hanem 
tán mindössze egy negyedszázadja a 
történelem értékelésében is jelentkezik. 
Mert a krízis magva nem a pozitivista 
filozófia uralomrajutásában s majd el
huny állásában keresendő. Éppen a tör
ténelemnek, mint etikaformáló erőnek 
mérlegelése vitte a gondolkodó embert 
bele a nagy szillogizmusba, amelyből 
nincs kivezető út, legföljebb a transz- 
cendentalizmus rögös ösvényén, amely
nek azonban persze már kevés köze 
van magukhoz a filozófiai rendszerek
hez. Ám helyes, ha ez a nemzedék 
még — vagy már újra — tud bizakodni 
a szerves és szervezett okfejtés erejé
ben, amelynek mindenkor legnyomósabb 
érvei természetesen a tudatossá tett 
múltból, vagyis a történelemből szár
maznak. Csak ennek a bizonyságszer
zésnek, érvteremtésnek a módja az — 
tehát nem lényege —, ami a tulajdon
képpeni kérdés tárgya, s amely fölött 
nézeteltérések adódhatnak, s amelyet a 
a szerző is felismer, amikor élvonalba 
állítja, egymással szemközt azt a néze
tünk szerint nem filozófiai, hanem — 
durván kifejezve — politikai ellentétel, 
amelyet a »szellemludományi« technika 
robbantott ki a háború után. A szerző 
ezt így fogalmazza meg. Egyrészt: »A 
természettudomány, amely a metafizika 
helyébe fizikát próbált adni, a történet
filozófia kérdései megoldásának a tör

ténelmi materializmus és az ökonomikus 
történeti elfogás vérszegény ideológiáját 
állította«. S másrészt: »A pozitivizmus 
történetszemléletére reflektáló modern 
szellemtörténet a kultúra egyes érték- 
csoportjainak túlhangsúlyozásában ke
resi azokat a jegyeket, amelyek egy-egy 
történeti korszakot sajátosan meghatá
rozlak«. A szerző nyilván mindkét 
irányzattal kritikailag helyezkedik 
szembe, ami önmagában csak dicsé
rendő magatartás, még akkor is, ha a 
gazdasági történetfelfogás már eleve kap 
egy újabban, politikai hatások követ
keztében, kedveidé vált fricskát a »vér
szegény« szóvá] s ha ugyanakkor a szel
lemtörténet csak a »túlhangsúlyozás« 
enyhe vádja alá kerül. A történelmi 
realizmus (tán inkább ezzel a szóval 
fogjuk össze az inkább pártpolitikai 
csengésű s emiatt már eleve tabu alá 
helyezett »történelmi materializmus« 
chreiájál!) igenis fölöttébb fontos mun
kát végezett el s minden inkább volt 
semmint vérszegény; sőt, ha valame
lyes vád érheti, akkor csak az. hogy 
nem volt ideje — főként nálunk nem! 
— a maga ideológiáját és kazuisztikáját 
teljesen kiépítenie. Nélküle a »szellem
történeti« irány nem hogy megmozdulni 
sem tudna, de egyáltalán meg sem 
született volna (éspedig nemcsupán a 
post hoc, ergo propter hoc kényelmes 
elve következtében, hanem pragmatikus 
összefüggésben sem). Ámde nem is itt 
van a kérdés lényege: ezek az állítólag 
szembenálló filozofémák s az ő ellcn- 
tettségük csak a gondolkozási techniká
nak formai jelenségeire vonatkoznak. 
A szerző hamarosan el is ejti ezt a 
kontrasztot, amikor megállapítja, hogy 
az u. n. szellemtörténet igazában — 
kultúrtörténet s a történetfilozófia egy
ben kulturfilozófia. S itt aztán elérkez
tünk Kari Lamprechthez, aki immár 
negyvenegynehány éve elvégezte ezt a 
szükséges szintézist az anyagiasság és 
szellemiesség állítólagos ellentéte között 
s végigvizsgálta azokat a kulturformá- 
kat, amelyeknek — »az abszolút kultúra 
eszményének tisztázása« céljából — a 
szerző, egyébként mélyenszántó és nagy
vonalú értekezésében döntő értékmérő 
szerepet juttat.
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KULTURKÉPEK A RÉGI DUNÁNTÚLRÓL

LÁM FRIGYES: A GYŐRI NÉMET
SZÍNÉSZET TÖRTÉNETE, 1742-1883
(Györegyházmegyei Alap Nyomdája. 223 

oldal). A magyarországi német színészet 
múltját immár egész sor dolgozat is
mertette: a budai és pesti német szí
nészet történetét Kádár Jolán írta meg, 
a pozsonyiét Heppner Antal és Be- 
nyovszky Károly, a soproniét Kugler 
Alajos és Vatter Ilonka, a temesváriét 
Fekete Mihály, a nagyszebeniét Filtsch 
Jenő, a kassaiét Flórián Kata, a pécsiét 
Kardos Erzsébet. Hozzájuk csatlakozik 
most érdemes társul Lám Frigyes kitűnő 
könyve, amelyhez a tudós szerző öt 
éven át gyűjtötte az anyagot. Könyvé
ben részletesen ismerteti az egyes di- 
rektoriális korszakokat, a magyarok
kal való nemes rivalizálást, az abszolu
tizmus alatt való harcokat s a csön
des haldoklást. Megállapítja a magyar- 
országi s többek között a győri német 
színészetnek tárgyilagosan elismerendő 
érdemeit: az vetett véget a barokkori 
ízléstelen Hanswurstozásnak, a színi rög
tönzésnek s ezáltal az irodalom szolgá
latába vitte vissza a színpadot; a né
met színpad nemcsak közönséget, ha
nem szülészeket is nevelt a magyar 
színpadnak s ezenfelül erősen befolyá
solta a kezdő magyar színpadi irodal
mat, amely a német eredetiek fordítá
sán, átírásán izmosodott meg. Ezen
felül azonban a magyarországi német 
színészet igen sokat tett Magyarország
nak és a magyarságnak külföldön való 
népszerűsítése érdekében is: mindenütt 
lelkes magyar propagandát csinált, ma
gyar darabokat németre fordítva ad
tak elő kinn Ausztriában is; aztán so
kat tettek a magyar öntudat emelésére: 
magyar hazafias darabokat adtak né
met nyelven, dicsőítették a magyarok 
vitézségét és gavallériáját. Magyaror
szág általuk lett Németországban nép
szerű, úgyhogy volt idő, amikor minden 
német ifjú egy-egy Zrínyi vagy Sza- 
páry Péter szeretett volna lenni, ahogy 
ezt II. Vilmos császár híres budai po
hárköszöntőjében elmondta. A hazai 
német szülészet továbbá, amelyet még 
jobban nyomott az osztrák cenzúra, 
mint a magyar irodalmat, mert a nyel
vét értette^ éppen ezért erőteljesen szim
patizált a magyar ellenzékkel. 1855-

ben egy helytartósági intézmény egye
nesen a forradalmi pártokkal való 
szimpatizálással vádolja a német színé
szeket. Márpedig az elnyomatás kor
szakaiban a színháznak fokozott sze
repe jut a közvélemény kialakításában: 
ezeknek a szerencsétlen korszakoknak 
a színház a parlamentje. Az a szerepe 
is jutott a német színészetnek Magyar- 
országon, hogy versenytársa legyen a 
magyarnak s így azt minél kiválóbb 
teljesítményekre izgassa. Gyulai igen sok
szor hangoztatta, hogy a Nemzeti Szín
házban csak addig játszottak jól, amíg 
Pesten állott a Gyapju-uccai színház. 
A győri német színháznak aztán mind
ezek fölött az is nagy érdeme, hogy 
egész sor nemzetekfölötti érték is mű
ködött a falai között: Kari Blasel, Kari 
Goldmark s mindenekelőtt a nagynevű 
osztrák poéta, Ferdinand Raimund. Lám 
Frigyes gondolatokban gazdag könyvét 
1824-től 1883-ig terjedő részletes mű
sormutató egészíti ki.

KLEMPA KAROLY DR.: A KESZT
HELYI FESTETICS-KÖN Y VT ÁR
(Keszthely. A szerző kiadása, 2k )l- 

dal). A dunántúli magyar irodalom lel
kes munkása, Klempa kanonok, a 
könyv lelkes barátjának, Festetics 
György hercegnek« ajánlott ízléses és 
gondos munkájú füzetben mutatja be a 
hercegi család könyvtárának közel két
száz esztendős történetét. A könyvgyűj
teményre vonatkozó legrégibb adatok 
ugyanis az 1745. esztendőre nyúlnak 
vissza. Azóta minden majoreszko a leg
nagyobb szeretettel, személyes munká
val gondozta ezt a könyvgyűjteményt, 
amely ma külön hatalmas épületben 
52,000 kötetnyi könyvet (ebből 3860 a 
folyóiratok száma) ölel fel. Hozzájárul 
Badeni Stefánia nagyhercegnő egykori 
híres 2000 darabra rugó zenegyüjte- 
ménye. Van aztán még egy három
nyelvű hirlapgyüjtemény is a könyvtár
ban. Kiegészíti a nemrég alapított Geor- 
gikon-gyüjtemény, külön szoba áll a 
fólyóíratkutatók rendelkezésére. A 
könyvtáros munkatermében pedig teljes 
bibliologiai apparátust állítottak fel. A 
keszthelyi nyári egyetemnek ilyenfor
mán nagyértékü instrumentárium áll 
rendelkezésére.
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E gy t a r t a l m a s  í r ó i  é l e t  negy
ven esztendei munkáját koronázta meg 
az idén a Budapesti Mozart Egyesület, 
amikor az idei egyik könyvérmét a 
»Kanálosi háza című Kisfaludy-regényé
nek megjelenése alkalmából B o r o s  Mi
hálynak adományozta. Éppen negyven 
éve annak, hogy Boros a B u d a p e s t i  
N a p l ó  ban közzétette egy érdekes iro
dalomtörténeti felfedezését: Kisfaludy 
Károly leveleit, német verseit és Nina 
naplóját. A Kisfaludy-Társaság akkor 
felfigyelt Boros új adataira s Bánóczy 
Józsefet bízta meg azok felülvizsgála
tával. Pár hónap múltán aztán a V a- 
s á r n a p i Ú j s á g  bőséges illusztrá
ciók kíséretében mutatta be az egész 
anyagot, valamint Bánóczy hitelesítő 
nyilatkozatát. Negyven év múltán azlán 
regénnyé érlelődött az íróban az iro
dalomtörténeti lelet. Persze a letelt 
negyven esztendő is évröl-évre bő ter
mést hozott: Boros Mihály főként a 
fantasztikus regény műformájában szer
zett magának tisztelt nevet. Ilyen té
májú írásai ezek voltak: »A kék hattyún'. 
(191b), »Noé barlangja« (1915), »Az
any aj öld« (1916), »A harmadik testa
mentum« (1916), »Az Esz sztrájkja« 
(1929). Ezenkívül egész sor drámáját 
is előadták; így »A múlt« (Kamaraszín
házban), »ívlah-Jong« (a Budapesti Szín
házban), »A keresztespók« (az Országos 
Kamaraszínház győri stiggionéján), »A 
költő« c. Kisfaludy-drámája (az Uj Szín
házban, valamint a szegedi Városi Szín
ház 1931 nov. 21-i díszelőadásán), »Min
den férfi egyforma« (a Modern Színház
ban). »A szerelem komédiája« (a Te
rézvárosi Színházban került színre). Bo
ros Mihály a filmírás terén is kitűnt. 
»Veszélyben a Pokol« c. filmje 1922- 
ben, és »Lavina« c. filmje 1923-ban per
gett. Ezeken kívül számos verset, dal
szöveget és operetszöveget is írt, tö
méntelen novellája közül »A múlt« című 
a P e s t i  H í r l a p  pályázatán első dí
jat nyert. A negyven év során három 
folyóiratot is szerkesztett Boros Mihály; 
ezek: a T á r s a d a l o m  c. publiciszti
kai orgánum, a R e v ü  c. irodalmi és 
művészeti folyóirat, valamint a S z í n 
h á z  c. lap, amelyben egy még ma is 
ismeretlen és semmiféle antológiában 
nem szereplő Ady-vers jelent meg. Mindé 
gazdag munkásság mellett persze Bo
ros a napi-újságírás robotját is rótta: 
1919-ig a B u d a p e s t ,  1922-ig a V i-

lág,  s ettől fogva az E s t i  K u r í r  
belső munkatársaként. A Mozart-Egye- 
sület érme valóban értékes írói életet 
koronázott meg.

*
G a b r i e l e  D'A n n u n z i o Garda

tó melletti hajléka, a »Vittoriale degli 
ltaliani«, az olasz hivatalos lap egyik 
utóbbi száma értelmében immár vég
leg átment az olasz állam birtokába, és
pedig jogi személyiség formájában, 
amelynek legfőbb pátrónusa az olasz 
király, mig Mussolini a védnökséget 
vállalta el. Az alapítvány lényegét azok 
az adományok teszik, amelyeket D'An
nunzio már 1923-ban és 1930-ban az 
olasz nemzetnek adott, s amelyeket 
most még szerzői jogai és egyéb va
gyontárgyai is gyarapítónak. Az ala
pítvány élén öttagú kuratórium áll, akik 
közül kettőt a költő, a többit — az el
nökkel együtt — Mussolini nevezett ki. 
D'Annunzio meglehetősen bombasztikus 
»végrendelet« formájában tudatta az 
otaszsággal ezt a tényt, amely alapjá
ban véve valószínűleg csupán annyit 
tett, hogy a költő, akinek művei nem
zeti kiadásához fűződő anyagi reményei 
egyáltalán nem váltak be, szerzői jogait 
konvertáltatta.

*
L es  C a h i e r s  de la J e u n e s s e  

havi folyóirat — Luc Durtain, Paul 
Nizan és Georges Dudach szerkesztésé
ben — a francia szocialista ifjúság 
irodalmi és művészeti szemléje. A vérző 
Spanyolországról, Cervantesröl, az új 
orosz ifjúságról, az ifjúságnak a film 
körében való hivatásáról olvasunk ta
nulmányokat. Hja Ehrenburg három 
meséjét, sok fényképet és Masereel fa
metszeteit közli az előttünk fekvő szám.
Évi előfizetése 25 fr.*

A z a r g e n t í n a i  »E d i t o r i a l  
A u t o r j u s « c. szerzőjogi iroda (címe: 
Buenos Aires, Casilla Correro 2U95) 
közli velünk, hogy a spanyol háborús 
viszonyok miatt európai művek spanyol 
fordításai inkább Délamerikában jelen
nek meg. A nevezett vállalat fordító-iro
dája egymagában több mint kétszáz né
met könyvet fordított le és helyezett 
el, további húsz kötet szépirodalmi 
munka fordítási jogát, s öt film szüzsé- 
jét adta el. Ezenfelül vállalkozik arra 
is, hogy megbízóinak szerzői jogait a 
délamerikai á’lamokban szemmel tartsa.



A százötven éves Etelka
Százötven éves az első magyar irodalmi siker. Másfélszáz éve, hogy Dugonics 

András »Etelka« című regénye megjelent. Ez volt az első magyar nyelvű könyv, 
amely íróját, a derék, kötelességtudó piarista pap-tanárt ünnepeltté tette, s 
izgalomba tudta hozni az egész magyar olvasóközönséget.

Dugonics, a piarista rend hagyományaihoz híven, fiatalkorában az egyik 
rendházból a másikba vándorolt. Volt Nyitrán, Privigyén, Nagykárolyban, Vá
cott, Medgyesen. Mindenütt nevelt és tanított. E folytonos vándorlás során meg
ismerte a magyar népet, a sajátos népi gondolkodásmódot és kifejezési formá
kat. 1774-ben aztán a király kinevezte a nagyszombati egyetem matematika- 
tanárává. Ezzel Dugonics életében nemcsak a vándorlások, hanem a kísérletezé
sek időszaka is lezárult. Két nemzedéket is végigtanított az egyetemen, s csak 
1808-ban vonult nyugalomba. Ekkor Szegedre költözött, s itt élt és írt csend
ben, visszavonultan egészen 1818-ban bekövetkezett haláláig.

A derék piarista tanár 24 kötet művel gyarapította a magyar irodalmat. 
Irt lírai költeményt, époszt, tragédiákat, vígjátékokat, nyelvészeti és matematikai 
tanulmányokat, de döntő sikerét, amely egyúttal a magyar szépprózának is 
első csatanyerése volt, az Etelkával aratta. Szépirodalmi alkotásaiban majdnem 
kivétel nélkül klasszikus, vagy a korabeli idegennyelvű művekből átvett mo
tívumokat használt fel, s ezekhez a motívumokhoz még igazoló megjegyzéseit 
is hozzáfűzte, gyakran pedig a lap alján, mint forrásokra, hivatkozik rájuk. 
Dugonics, az eredetiségnél többre becsülte az író kombináló-erejét s a tiszta 
hagyományok ápolását. Az egyéniség kultuszától teljesen távol állt, inkább akart 
tudós mesternek, mint újat létrehozó alkotónak látszani. Igazi bárok ember 
volt, aki a meglevőt csak elrendezni és magasabb célokra felhasználni akarta.

ßs ezek ellenére sem mindenestől utánzó. Az átvett motívumot egyéniségé
nek és gondolatvilágának megfelelően alakította. A fiatal piarista vándorlásai 
során tökéletesen megismerte a magyar néphagyományt, a tudós a történeti 
hagyományt, és ezeket később, mint író, fel is használta az idegenből vett 
mese és az idegenből vett motívumok formálásánál. Különös alkotások jöttek 
így létre, amelyeknek magyar voltát nem kihangsúlyozott, tüzes magyarságuk, 
hanem s elsősorban kemény, eredéti nyelvük igazolja.

A kihangsúlyozott tüzes magyarság különben egyik jellemzője Dugonics egész 
munkásságának. Ez a szláv eredetű író, mint mindenki, aki nemzetiséget cséréit, 
valami naiv buzgalommal magyarabb akart lenni minden magyarnál. Magyar
ságát még a külsőségekben is kihangsúlyozta. Irodalmi alkotásai mind magyar 
tárgynak, munkáinak főhősei mind magyarok. Németek, szlovákok csak azért sze
repelnek műveiben, hogy az intrigus szerepét ne legyen kénytelen magyarral 
eljátszatni.

Egy fél élet munkássága állott már a derék piarista tanár-író mögött, de 
néhány literátoron kívül nem ismerte őt senki. Ekkor, 178tí-ban, elkezdte írni 
az Etelkát. A könyv 1788-ban jelent meg s hatása páratlanul nagy volt. A kö
zönség a regény első ezer példányát elkapkodta. 1788-ban ezer példány Magyar- 
országon, egy magyar nyelven megjelent regényből! író és olvasó egymásra 
találtak. Leírhatatlan volt a lelkesedés és ennek a lelkesedésnek a közönség 
minden módon kifejezést akart adni. Az ebben az évben született leánygyermekek 
nagy részét Etelka névre keresztelték a szülők, a lányok pedig ismét hordani

Í kezdték a régi magyar viseletét, s akik most csináltattak először ilyefi ruhát, 
mintájául az »Etelka« első kiadásának címlapján íáthaló képet vették.
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Mi volt e szokatlan siker magyarázata? A könyv politikai tendenciája. 
Az »Etelka« a honfoglalás idején játszik, hősei Árpád és Zoltán fejedelmek. 
Meséje a legártatlanabb szerelmi história, s nyílt, politikai utalás nem akad 
benne semmi. És a regény mégis éles politikai célzattal íródott. Ezt a célz'atos- 
ságot Dugonics be is vallja »Etelka kulcsa« című, kéziratban maradt feljegy
zéseiben. E feljegyzések nélkül ma már nem nagyon értenők a regény politikai 
tendenciáját. A kortársak azonban minden bizonnyal tökéletesen értették. Az 
»Etelka« II. József uralkodása idején íródott, s a piarista tanár-író Árpád és Zoltán 
erőszakos intézkedéseiben a »kalapos király« tetteit állította pellengére. A hon
foglalók nagy részletességgel vázolt törvénytelen cselekedeteiben az olvasók II. 
József tevékenységére ismertek. A II. József intézkedéseire reakcióként jelentkező 
nemzeti fellángolás kapott tápot e könyvben. Nem az Etelka« esztétikai értékei 
aratták ezt az akkori időkben szokatlan sikert, hanem a felvilágosult abszolu
tizmussal szemben álló magyar rendi nacionalizmus, amelyet Dugonics oly 
türelmellenül képviselt.

Dugonics írótársai közül többen, így Kazinczy és Ráday Gedeon is, már 
az »Etelka« megjelenése idején elítélték a regényt. Főleg nyers és durva ki
fejezéseit kárhoztatták. A könyv sikerét azonban ez az éles kritika sem tudta 
csökkenteni. Amit azonban a kifinomult Ízlésű kortársak nem tudtak elérni, azt 
elérte az idő. Alig telt el 80 esztendő az »Etelka« szerzőjének halála után, 
amikor egy nagy, 55 kötetes gyűjteményben összegyűjtötték a kiváló magyar 
írókat és ebben a gyűjteményben Dugonicsnak már nem jutott hely.

Forgács Antal

VAJDA ILONA: BATSÁNYI JÁNOS
ÉS BAUMBERG GABRIELLA
(I. 1799—1809. Minerva-Könyvtár, 128. 

szám. 12k oldal. Ára 2 P.) A jobbágy
sorsból eredt Batsányi az első magyar 
politikai költő. Egyben nagy riválisával, 
Kazinczyval együtt a modern magyar 
irodalom megalapítója egészen addig, 
amig politikai és elvi magatartása miatt 
sokat hányódó életpályája során !el nem 
szakad Magyarországtól és keserves 
emigrációba nem szorul. Külföldi há
nyattatásainak sorsosa a felesége volt, 
a hírneves bécsi költőnő, Gabriella 
Baumberg, akit a magyar irodalomtörté
net egészen 1912-ig meglehetősen mosto
hán, nehány henye szóval szokott volt 
elintézni. A mondott esztendőben aztán 
Berde Mária írt egy nagyobb tanul
mányt Batsányinéról. Legbensőbb képét 
azonban most kapjuk meg, amikor 
Vajda Ilona a M. Tud. Akadémián őr
zött levélváltások alapján részleteiben is 
kidolgozza ennek az érdekes emberpár
nak az egymáshoz való viszonyát, amely 
távolról sem játszódott le egy csöndes 
házasság unalmas kerékvágásában, ha
nem teli volt két intellektus magától ér

tetődő hangulatváltozásaival. Az előt
tünk fekvő kötet ennek a viszonynak első 
tíz esztendejét dolgozza fel: a szabadkő
műves fiatalember s a szabadkőműves 
leánya között fonódó barátság első je
lentkezésével kezdődik, majd az időleges 
lehangoltságok után házasságba torkol
lik; azután a 'válás következik s az ez
alatt újra ébredő szerelemmel zárul. 
Nagy érdeklődéssel várjuk ennek a ro
mantikus-kori lélekrajznak további ala
kulását.

s; ; > í : i ■ y  f a .

TEMESVÁRY PELBÁRT: MIKÉNT
LÁTJÁK AZ ERDÉLYIEK ERDÉLY
KÉRDÉSEIT?
(A pécsi egyelem kisebbségi intéze

tének 5. sz. kiadványa. 47 oldal). A 
füzet három tanulmányt ölel fel. Az 
elsőben a szerző annak a lénynek az 
okait kutatja, hogy a mai Románia két
féle németsége — a szászok és a svábok 
— miért szakadtak ei lelkileg és politi
kailag a magyarságtól, s miért kellett 
ennek folytán a magyarságnak velők 
szemközt is védekeznie. A második tanul
mány egy erdélyi magyar kultúrpolitika 
célkitűzéseivel foglalkozik.
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Az olvasás esztétikai jelentőssége
Nemcsak kothurnusos írók vannak, hanem fellengző olvasók is. A lelkesedés 

aránytalansága éppúgy észlelhető az olvasókban, mint a túltengő, frázisos köz- 
lékenvség bizonyos típusú írókban. A lényeg megfogalmazásában, azaz az esztétikai 
érdeklődés és az olvasók értékelése közti különbség meghatározásában ügyelnünk 
kell arra, hogy a lélek vegetációját ne tévesszük össze a lélek termékenységével. 
A kifejezés készsége még nem a kifejezés művészete; s az olvasó hevülő érdeklő
dése még nem azonos a helyes értékelés tényével. Ha úgy lenne, ha a folyékony 
írás egyértelmű lenne a művészet távlatával s az olvasási láz sekélyes tüneménye 
az esztétikai értékelés formát-követelő érzékenységével, akkor az igazi művészet 
műhelye sokkal látogatottak!) lenne annál az érzelgős vagy melodramatikus 
parknál, amellyel jelképezni akarjuk az úgynevezett szórakoztató irodalmat. Ily 
az emberiség, legalább bizonyos fokig, nemcsak civilizált lenne, hanem kulturált 
is, akkor az írók túlnyomó része, akiket felkap a hír, csak kórtünet lenne, s 
nem irodalmi élmény, vagy az, amit az átlagolvasók annak hajlandók nevezni; 
s ha a laikustól nem is követelhetjük az esztétikai jelentősségű formakutatás lelki 
folyamatát, bizony lesújtó hiányosság már az is, hogy gyakran a megkülönböztető 
ítélőképesség legelemibb feltételein sem rendelkezik.

Schöpflin Aladár irodalomtörténetében találóan jegyezte meg Körmendi Fe
rencről, hogy olyanok a művei, amelyekkel egyidejűleg szórakoztat s azt az 
illúziót kelti, hogy az olvasó magasabb irodalmi légkörben mozog. Pedig Körmendi 
alkotó hangrendszerében, ha észrevehetően eklektikus is, a műveltség megemész
tett emlékével találkozhatunk; ugyan mit mondjunk azokról az írókról, akik maguk 
rosszul vagy sosem olvasnak s úgy tesznek, mintha az ősvilágból örökölt teremtő 
ösztönnel adnának formát a cselekmény formátlanságának? Úgy tesznek, mintha 
nekik nem kellene művelteknek lenniük, mert hiszen alkotók, s képzeletük 
kivirult közhelyeit az olvasók hajlandók komolyan venni. Ha a mai kor díjazott 
regényeinek többségét tekintjük, már nem is fájdalmas, hanem lomhán humoros 
az a lény, hogy — jóllehet holnap feledésbe mennek — ordító laposságukkal, a 
lényeget hazudó látszatukkal úgy kisérik végig a mái élet ízléstelenségéi, mintha 
a rosszban a jó, a csúnyában a szép engesztelő szerepét töltenék be. S miután 
a kiadók kereskedők, akik anyagi befektetésük révén polgárjogot nyertek arra, 
hogy a megbízható kritikusok felelősségét mellőzzék, tehát nem meglepő, hogy 
a sikeres művek fordításán kapva-kapnak, s a földkerekséget elárasztják olyan 
munkákkal, amelyek a társadalom kollektiv és egyéni pszichológiájának felüle
tességbe tévedt ízléséről tanúskodnak ugyan, de semmi közük a művészet 
erejéhez, eredetiségéhez, ritmusához, igazságához. Itt-ott a díjazott művek sorábart 
akadnak kivé felesebbek, de nem kivételesek; nagyjában az a helyzet, hogy a 
tucatízlést igazolják.

Egy angol bölcsődalnak (Nursery Rhijine) következő sorára emlékszem: 
»/ saw the man that saw this wondrous sight.« Látni valakit, aki a »csodálatos 
látványosság« tanúja volt! Látni az életet a maga sokszínűségében, hallani a 
maga ezerszölamú változatosságában, átélni veszélyeit, felfogni közösségi vágyait, 
felszabadulni a tüneményes egyéniségek hatása alatt, csakugyan tanúja lenni 
a csodálatos látványosságnak«. Ezt az élményt adja az irodalom, ha művészet, 
az alkotó szellem, ha nem csupán díszítmény- vagy unalom-kergető, a forma, 
amely legyőzi a formátlanságot. Akár realisztikus, akár romantikus az író (a 
lángelme rendszerint mind a két hajlam összhangja), a barbár okoskodást s az 
érzelgős kíváncsiságot nem tűri meg az olvasó lelkivilágában. Nem tűrheti meg, 
mégpedig azért, mert az ép annyi lenne, mintha az érték »megértéséből« helyeselné
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az értéktelenséget, vagy a megszentelt föld nem háborodnék fel azon, ha valaki 
közönyösen tapossa.

Van olyan filozófiai felfogás, amely azt vallja, hogy a felelősségtudat Isten 
hangja az emberi lélekben; ennek a felfogásnak igazságát a pozitivisták kétségbe
vonhatják. De a legpozitivabb, a legjózanabb, a legracionálisabb elme is kénytelen 
elismerni, hogy az esztétikai felelősségtudat nemcsak az író kötelessége, hanem 
az olvasóé is, főként, ha az olvasó önmagának a kulturált szinvonal kiváltságát 
tulajdonítja. Persze, igaz, hogy az irodalmi értékelés virágkorában sem (kivéve a 
régi görögök tragédia-értékelő képessége idején) voltak olyanok a viszonyok, 
amelyek az író esztétikai követelését kielégítették volna az olvasó értékelésével. 
A Goncourt-testvérek az »érzékenységgel« magyarázzák azt, hogy a teremtő művész 
többet kíván az olvasótól, mint amennyit az olvasó nyújthat. De még ha igazuk 
van is, az nem változtat azon a tényen, hogy az olvasó maga is érzékeny, mert 
hiszen ember, önzései, álmai, lemondásai vannak, s miért ne élhetne ezzel az 
érzékenységgel akkor, amikor az olvasási-szórakozás vágya kivirágzik benne? 
Miért van az, hogy azok, akik óvatosak társadalmi érintkezésükben s szinte 
katasztrofálisnak érzik sorsukat, ha olyasvalakivel fogtak kezet, aki a társadalom 
alacsonyabbrangú körzetében próbálja egyensúlyát megtartani, miért van az, 
hogy az irodalmi megkülönböztetés kérdésében annyira nembánom-lelküeknek 
bizonyulnak? Miért ez a demokratikus nagylelkűség az irodalmi rosszal vagy köze
pessel szemben, s nagyképűség a társadalmi érintkezésben? Különb öröm parvenü- 
nek lenni, mint esztétikailag kulturáltnak?

Mindaddig, amíg az olvasó értékelését nem határozza meg az esztétikai érdek
lődés, mindaddig, amíg az irodalmi gerincet múzeumba valónak mondják a 
cinikusak vagy a nyeglék, s a maguk megrozsdásodott ízlését irodalmi viszony
latban is korszerűnek minősítik, hasztalan minden igyekvés abban az irányban, 
hogy az igazán komoly irodalmi művek nemcsak a kritika hatása alatt, hanem 
az olvasó ösztönös s kinevelt esztétikai érzékenysége folytán népszerűkké Vál
janak. Ha akad is jó irodalmi mű, amely eléri a nagy példányszámot, az talán 
még kivételesebb a kivételes munkák számánál. A kiforratlan írót a kritika is 
biztatja; de a kiforrottnak mondott írót, aki gyengébb s feltétlenül sokkal-sokkal 
ravaszabb a kiforratlannál, nemcsak a kritikának kötelessége visszautasítania, 
hanem a művelt olvasónak is. Sajátos jelenség, hogy az irodalom tökéletes mű
vei — s azok is, amelyek töredékek, de részleteikben a nagyság átfogó tehet
ségére emlékeztetnek, — egyetemességük ellenére milyen elenyészően kisszámú 
közönséghez szólnak. Most ne gondoljunk a milliókra, akik lelkileg vagy a való
ságban analfabéták; gondoljunk a tanult emberekre, akik új ruhájuk szövetén 
elméláznak, valósággal narcisztikusan élvezik, de az élet legnagyszerűbb szövetű1 
ruháját, a művészi értékű irodalmat, nem veszik észre vagy pedig alig.

Az alkotó művészet bonyolult — de lényegében, sióval igazságában és őszinte
ségében mégis egyszerű — szépségein hányán merengnek azok közül, akik 
munkakörük kontárjaitól idegenkednek, de a művészet kontárjainak műveit ké
szek szórakoztató élménynek tekinteni? A műveltség alapelve, hogy szórakozá
sainkban se legyünk rossz izlésűek; s a mai európai lélek s még nagyold) 
mértékben a kevesebb érett hagyományon rendelkező amerikai lélek, szabad 
ideje lelki étvágyát olyan táplálékkal elégíti ni, amely egyrészt a szakadatlan 
gondok, másrészt az anyagi becsvágy tülekedő világában aligha lehet kielégítő. 
S ha nem az, akkor mit nevezhetünk kielégítőnek? A filmet, amely megsanyar-
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gatja az esztétikai Ízlést, még ha Paul Muni elfogadhatóan ábrázolja is Zolát 
s Charlie Chaplin megsimogatja az öntudat szerénységét? A golfot, a bridge- 
jálékot, vagy a Népszövetség üléseiről szóló jelentéseket? Talán a művészi két
ségek nélkül kieszelt színdarabokat, amelyek klasszikus példái annak, hogy az 
irodalom milyen sikerrel távolodott el a színháztól? A mulatóhelyek unalmas 
jókedvét, vagy a népi kultúrát ámító álnépdalokat, esetleg összekotyvasztott mű
dalokat? Persze, Salzburg ma is él és Toscanini, s a newyorki Metropolitan 
Opera is olyan előadásokkal istápolja a művészet szellemét, amiért hálásak 
lehetünk a végzetnek; de hány ember mehet el Salzburgba vagy Newyorkba? 
S a párisi vágj' pittsburghi nemzetközi művészeti kiállítások ma is alkalmat 
adnak arra, hogy a felbomló világban a szín bőségében, a vonal nyugalmában, 
az átköltött élet valóságában gyönyörködjék az ember. Ámde hányán mehet
nek Párisba és Pittsburghba? Egyszer egy szólóénekessel találkoztam, aki rádió
énekes is. Arra a kérdésre, hogy mikor énekel szívesebben, azt a választ adta, 
amikor a közönséget maga előtt látja. Észszerű felelet volt. Tehát a reproduk
ciók, akármilyen megbízhatók, nem helyettesíthetik az eredeti festményeket, 
mert a művészet olyan élmény, amely nem tűri el a helyettesítés kényelmét. 
A tényállás az, hogy az átlagműveltségű halandónak, ha csakugyan művészi 
élményt óhajt, a művészet értékével elsősorban a könyvön át van alkalma 
találkoznia. A könyv, még ha nem is magántulajdonunk, ha a könyvtárból 
vettük is ki vagy barátunktól kölcsönöztük, legmegközelítőbben tökéletes eszköze 
annak a vágynak, hogy lelkünk magányában a megteremtett szépség társaságát 
kiegészíthetjük a rögtönzött szépséggel. Ha költői értékű művet olvasok, nemcsak 
kapok, hanem adok is. Amit, mint olvasó, megértésemmel, érzékenységemmel, 
felfogó képességemmel, esztétikai szenzációmmal adok, azt nevezném improvizált 
szépségnek. Minden művészi érték közül a könyvbe foglalt az, amelyet leg
könnyebben szerezhetünk be magunknak.

S ha ez így van, akkor csakugyan elviselhetetlen az a tudat, hogy az 
emberiség művelt hányada is miért hódol a silány vagy mérsékelt értékű szép- 
irodalmi műveknek, ahelyett, hogy lelke nyugtalanságát lecsendesítené remek
művekkel, vagy legalább is irodalmi jelentőségű alkotásokkal. Nemrég egy itteni 
angol nyelvű lapban azt olvastam, hogy a város polgárai mindinkább eltávo
lodnak a kultúrától, s mind több érdeklődést tanúsítanak a korszerű napi ese
mények iránt. A megjegyzés, amely a maga bárgyúságában szórakoztató, azt 
akarta érzékeltetni, hogy a kulturális érdeklődés infantilisabb lelki cselekvés 
annál az értelmi rendkívüliségnél, amelyet például Hitler »Mein Kampf« című 
önéletrajzának megértése követel. Hogy az igen tisztelt polgárok a kultúra gyö
keréhez sosem értek el, az még hagyján, jóllehet nem örvendetes jelenség; 
de hogy egy »tekintélyes« napilap (furcsa, hogy miért vannak tekintélyes és 
kevésbbé tekintélyes napilapok, amikor a nyomtatott betűnél demokratikusabb 
eszköze nincs az emberiségnek: dalolni lehet vele és köpni), miért próbálja 
olvasóival elhitetni, hogy a szellemi érdeklődés kevésbbé fontos a politikai 
tájékozodottságnál, arra a kérdésre alighanem maga a cikkíró sem tudna vá
laszolni. De ha ennek a felfogásnak kifejezését elviseli egy komoly hangúnak 
és szándékúnak mondott napilap, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy a szép- 
irodalom esztétikai értékű érdeklődésének elvét miért nem értik meg azok is, 
akik pedig iskolázottak, sőt valamikor, úgy-ahogy, irodalmat is tanultak.

(Cleveland. Ohio). Reményi József
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í r ó  é s  p o l i t i k u s  a  k á v é h á z b a n

P Á R  IS
I r t a :  R á t h - V é g h  I s t v á n

1768-ban a párisi könyvpiacon érdekes könyv jelent meg. Címe: »Az írók 
egészségtanáról«. Szerzője, Tissot doktor a kávét is beilleszti témakörébe. El
ismeri, hogy a kávé tisztítja az agyat és élesíti az elmét, de hát — teszi hozzá — 
sem Homérosz, sem Szofoklesz, sem a latin klasszikusok nem ittak kávét, mégis 
elég jól tudtak írni. Igyanak hát az írók kávét, ha jól esik nekik, de csak nagyon 
ritkán, mert ha mindennap isszák, tönkremennek tőle.

A derék doktor siket fülekbe riadozta intelmeit. Az ő korában már 500 
körül járt a párisi kávéházak száma; a forradalom kezdeti éveiben felszaporod
tak 1800-ra s Napoleon uralkodásának delelőjén, 1807-ben, már 4000-et mutatott 
ki a statisztika. A francia írók tehát válogathattak, melyik uccasarkon vigyék 
tisztítóba az agyvelejüket.

A legrégibb párisi kávéház ma is megvan. Ez a hires Café Procope, a 
Boulevard Saint. Germain kis mellékuccájában, a Rue de l’Ancienne Comédie- 
ben. Mint az ucca neve is emlékeztet reá, valamikor itt volt a francia dráma- 
irodalom temploma, a régi Comédie Francaise. 168G-ban egy élelmes palermói 
olasz, Procopio dei Coltelli, a színházzal szemben kávéházat nyitott. Eddig csak 
apró kávémérések szerénykedtek a francia fővárosban; az olasz vállalkozó nagy 
parádéval szerelte föl üzletét. Kristálycsillárok villogtak le a mennyezetről, 
óriási tükrök fénylettek a falakon, márványasztalokon párázott a kávé illata. 
Természetes, hogy a színház művészei és írói sűrűn szaporázták azt a pár 
lépést, amely a színház kapujától a kávéházig vezetett. A Café Procope tükrei 
Franciaország legnagyobb íróinak alakját csillantották vissza. Az irodalmi levegő 
terjedéséhez hozzájárult a kávés személye és házi köre is. Procopio mester 
szicíliai nemesember volt s két házasságában összesen tizenkét gyermekkel aján
dékozta meg új hazáját. Egyik fia, Michel Procope, azzal lepte meg a párisi 
irodalmi világot, hogy kilenc éves korában egy magaszerkesztetle görög nyelvű 
prédikációt tartott!

Az író lovöglaskodik
A Café Procope fénykora a 18. századra esik. Megfordultak benne a nagy 

enciklopedisták: Diderot, Voltaire, Rousseau, D Alembert. A nagyokat körülraj
zolták az apró csillagok: Crébillon, Moncrit, Píron, Duclos, Köztük üldögélt az 
Akadémia örökös főtitkára s az elhalt akadémikusok hivatalos búcsúztatója, 
Fontenelle, akinek nyilván nem ártott meg a temérdek felhörpentett kávé, mert 
pont száz éves korában került csak rá a sor, hogy ő fölötte is megtartsák a 
búcsúztatót. Nem csak kávét pörköltek itt, hanem elevenen megpörkölték a rossz 
darabok szerzőit is. A kávéház kritikai központtá izmosodott; itt döntöttek 
színdarabok és könyvek sorsa fölött. Voltaire egyik tragédiájának előadása után 
álruhában ült be a Procope-ba s másfél órán keresztül hallgatta az igazságokat, 
amiket a háta mögött a szemébe mondtak.

A fiatal Voltaire-t még egy érdekes epizód fűzte a Café Procope-hez. Vala
melyik nagy uraságnál volt ebéden s ott bizonyos Rohan lovag nevű úriember 
illetlen módon kötekedett vele, miután akkori felfogás szerint az írói nem tar
totta magával egyenrangúnak. Persze, Voltaire-nek a szellemi viadalban élesebb 
volt a fegyvere s a lovag úr alulmaradt. Erre bosszújában más fegyverhez



folyamodott. Nemesemberhez méltatlan módon lakájait lesbe állította s amikor 
Voltaire hazament, gáládul megbotoztatta. A vérig sértett író elégtételt követelt 
s a lovagot párbajra hívta ki. Itt kapcsolódik be a Procope szerepe. Voltaire 
nem valamely nemesurat kért fel segédül, hanem a Procope egyik pincérét 
öltöztette úri ruhába, s azzal küldte el a kihívást. Eredmény: a gőgös nemes
ember nem állt ki, ellenben a rendőrfőnökhöz szaladt panaszra. Az írót hat 
hónapra lezárták a Bastille-ba és száműzték Franciaországból. Azonban az iro
dalomtörténet örökre hálás lehet Rohan lovagnak, mert a londoni száműzetés 
alatt Voltaire horizonja kitágult és tehetsége még magasabb" rétegekbe szárnyalt.

A forradalom vérgőzös éveiben a politika rivalíása elfojtotta az irodalom 
halk szavát. A Procope politikai kávéházzá vedlett át, csakúgy, mint a Palais 
Royal kávéházai, amelyekről még szólni fogok. Itt tanyázott Danton és Marat; 
idejárt koronkint Robespierre is. Az ő kávéja mellé rendesen egy kosár na
rancsot is tettek egy asztalra, mert a guillotine-nak ez a nagy szállítója a saját 
fejét kényes hiúsággal ápolta s azt hitte, hogy a narancslé gyengéddé vará
zsolja az arcbőrét.

Szónokiét! a süketeknek
Még egy nevezetes korszaka volt a Procope-nak. A második császárság 

idején állandó vendége volt egy fiatal ügyvéd; úgyszólván reggeltől estig az ő 
hangja töltötte be a kávéházat. Részéit, vitatkozott, szónokolt, magyarázott s 
néha úgy elragadta a hallgatóit, hogy azok dákóval verték a billiárdasztalt lelke
sedésükben. A fiatal ügyvéd maga sem sejthette még, hogy valamikor nem 
messze innen, a Szajna túlsó partján, hatalmas szoborművel fogja nevét meg
örökíteni a hálás francia nemzet. Akkor még csak azt tudták róla, hogy 
Gambetla a neve, vidékről jött fel Párisba és ádáz ellenfele III. Napóleonnak. 
A Procope történetírói feljegyezték róla, hogy beszélőképessége nem ismert 
határt, a szó zuhatagként ömlött belőle. Egyszer olyankor lépett be a kávéházba, 
amikor az majdnem üres volt. Két idegen szürcsölte kávéját egyik asztal mellett; 
Gambelta melléjük telepedett, hemutatkozott és ragyogó ékesszólással fejtette 
ki nézeteit egy aktuális politikai témáról. A zo k  csak bólogattak hozzá, de szót 
sem szóltak. Egy teljes órai deklamáció után végre a szónok hevülten, verej
tékezve elhallgatott és megkérdezte a két idegent, mi hát az ő véleményük a 
dologról. De azok megint csak hallgatlak, csupán az ujjúikkal kezdtek valamit 
gyorsan mutogatni. Mind a kettő süketnéma volt.

A mai Procope-ról már lehámlott az irodalmi jelmez. Csak olyan Café- 
restaurant, mint akármelyik más. De azért érdemes benne egy feketét meginni 
a múltak emlékére s elnézegetni Voltaire, Rousseau és D’Aleml)ert arcképeit, 
amelyek a régi tükrök helyén díszítik a falakat.

Történelem a kávéházi terra szról
A 18. század másik hires irodalmi kávéháza, a Régence, még ma is ugyan

azon a helyen van: a Place du Théatre fran^ais-n. Sokkal csöndesebb volt, 
mint a Procope, mert itt a nagj^hangú irodalmi csaták helyett a sakkozók vív
ták néma ütközeteiket. Leghívebb törzsvendége volt Diderot, Le Sage, Marmoiitel. 
Párisi látogatása során megfordult benne II. József császár is; később pedig 
sokszor kereste fel egy fiatal tábornok: Napoleon Buonaparte. Aki ma meg
látogatja a Régence-kávéházat és szeret a múlt idők hangulatába visszaringa
tózni, képzelje el 1793 október 16-ikának délelőttjét, amikor sűrű tömeg raj
zolt a kávéház előtt. Azt a pillanatot várták, amikor egy kordé fog a térre 
kikanyarodni, rajta egy hátrakötözött kezű nővel, fegyveres őrség közepette. 
A tömegben egy magános férfi is ugyanezt a pillanatot leste. Éz a férfi David
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volt, a nagy francia festő; a kordén pedig Franciaország királynéját vonultatták 
a vérpad felé. Itt a Régence előtt vetette papírra David hires vázlatát a halálba 
menő királynéról; ez a vázlat híven igazolja az utókor előtt, milyen szilárdan, 
szinte megvetően lebiggyesztett ajakkal tette meg utolsó útját a boldogtalan} 
asszony...  Furcsán fonódnak össze az emberi sorsok, akár a kávéház gomolygó 
füstkarikái. II. József császár nem sejthette, hogy testvérliuga ugyanitt fog a 
vérpad felé elkanyarodni, — Buonaparte aligha gondolta, hogy a ledöntött trón 
helyébe ő fog egy másikat állítani, — s Dávidnak sem fordulhatott meg a 
fejében a tragikus délelőttön, hogy ugyanő, aki most egy királynét rajzolt le a 
kivégzés előtt, pár esztendő múlva az új császár koronázását fogja megfesteni...

Kávéhóz és forradalom
A 18. század többi irodalmi kávéházának már csak az emléke maradt meg. 

Vagy a városrendezés söpörte el őket az útból, vagy a gazdájuk ment tönkre, 
vagy a vendégei maradtak el. A törzsvendégek között legnagyobb pusztítást 
végzett a politika. Mint említettem, a közelgő forradalom borúja rákoinorult a 
verőfényes irodalmi mezőkre. Abban az időben Parisnak még kevés napilapja 
volt s így a kávéházakban terjengtek a hírek, itt szőtték-fonták a terveket, 
itt szavalták el a vezércikkeket.

A politikai kávéházak a Palais Royal árkádjai alatt sokasodlak el. Reggeltől 
éjszakáig tolongott itt a nép s nem csupán a kávéházak belsejét lepték el, 
hanem az ajtókban is tömegével szorongtak, hogy hallhassák a szónokokat, 
akik székre állva vagy asztal tetején tajtékozták támadásaikat a kormány ellen. 
A forradalomnak nem egy krónikása komolyan állítja, hogy a dolgok talán 
másképpen fordultak volna, ha a Palais Royalt soha meg nem építik.

A dadogó népszónok
Legnépszerűbb volt a Café de Foy. Törzsvendégei közül megint egy fiatal 

ügyvédet kell megemlítenem, aki 1789 július 12. délutánján itt töprengett és 
vívódott magában. Camille Desmoulins volt a neve. Sajátságos találkozása a 
sors véletleneinek, hogy ugyanabban a testi hibában szenvedett, mint a magyaú 
szabadságharc előkészítőinek, a Pilvax-ifjóságnak egyik tagja, Síikéi Károly; 
dadogott. Ez a beszédhibája gátolta meg, hogy ő is a Café de Foy szónokai 
között szerepeljen. De aznap délután, amikor egyre veszedelmesebb hírek futot
tak be Vcrsaillesből, mintha valami megszállotta volna. Hirtelen felrúgta a 
székét, kirohant a kávéházból s a következő pillanatban már ő is egy asztal 
tetejéről lelkendezte el folyékonyan ömlő szavakkal hires felhívását a Bastille 
megrohanására. Az ő ötlete volt, hogy a szabadság jelképéül hordjon mindenki 
jelvénjd a kalapja mellett. Első jelvényül egy zöld falevelet tépett le a feje 
fölött lombosodó ágról s a tömeg nyomban lekopaszlolta a Palais Royal kert
jének fáit. Csak másnap változtatták meg a jelvényt az ismeretes kék-fehér-vörös 
kokárdára.

Ma már nincs meg sem a Café de Foy, sem a többi politikai kávéház. 
Kihallan unatkoznak a Palais Royal oszlopsorai s csupán egy lendületes erejű 
szobor frissíti fel a nagy múlt emlékeit: Camille Desmoulins márványszobra* 
a kert bejáratánál.

A bohémek Közelről
Nézzünk most szét a hozzánk közelebb eső 19. században. Páris rajongóinak 

ez lesz a legelső kérdése: hol tanyáztak Muryer bohémjei? Hol csengett Musette 
ezüstkacagása? Hol virult ki Mimi bánatos mosolya? s a Café Momus vájjon 
megvan-e még? Hát bizony, nincs már meg mindebből úgyszólván semmi. Aki
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mindenáron gyarapítani akarja az emlékgyüjteményét, keressen fel egy kis meJlék- 
uccát a St. Sulpice táján, a Rue des Cannettes-t. Ott az ötödik szám alatt 
megtalálhatja a hajdani Hotel Merciolt, Murger egykori lakását, Rodolphe és 
Mimi epizódjának színhelyét. Öreg, kopott házacska ez, de hát az egész régi 
bohémvilágról lekopott már az illúziók ragyogó himpora. Konok irodalomtörté
nészek kiderítették, hogy Mimi valódi neve Marie Vimal volt s a bohémszerelem 
tavaszát pár hónapra megzavarta bizonyos kellemetlen mellékkörülmény; ameny- 
nyiben Marie a St. Lazare-fogházba volt bezárva, mint egy 79 tagból álló 
tolvajbanda szövetségese. Musette pedig, más néven Marice-Christine Roux kis
asszony, divatárusnő lett, összekuporgatott 40,000 frankot és mint tőkepénzes 
hunyta volna le a szemét, ha egy hajótörés alkalmával a tengerbe nem vész. 
Nevét még őrzik a Rue de Lappe tánchelyiségeiben rendezett külvárosi bálok, 
az úgynevezett Bals-Musettes, de ezeknek nincs már közük a bohémvilághoz. 
Ál-apacsok táncolnak bennük, accordéon pótolja a zenekart és minden táncért 
fizetni kell.

A Café Momus rég eltűnt a föld színéről. Valamikor a St. Germain-l’Auxerrois 
közelében volt. Állítólag amiatt zárta be a kapuját, mert a garázda bohémek 
minden vendégét elriasztották. Champfleury, maga is tagja a bohémek társasá
gának, ezt beismeri, de azt állítja, hogy a kárt jóvátettük. Champfleury, akkoriban 
munkatársa volt két párisi újságnak. Fogta magát s mindegyikben ugyanazon 
a napon közzétett egy pársoros hirecskét, amely szerint a Café Momus padlásán 
találtak két ládát, tele Louvet de Couvray-nek, a »Faublas lovag« szerzőjének 
kiadatlan kézirataival. A többi párisi lap átvette a kacsát s attól kezdve a 
Momus helyiségeiben olyan nyüzsgés támadt, mint egy karavánszerájban. Könyv- 
kereskedők, kiadók, kritikusok és kiváncsiak serege tódult a Momusba; a gazda 
megszedte magát s mire a kegyes csalás titka kiderült, már el is adta a kávéházát 
jó pénzért.

Amerika betör
Ma már nincs bohémvilág. Még pár évtizede lehetett ilyesmiről beszélni, 

amikor a Montmartre tetején, a Rat Mort füstös termében Aristide Bruant meg
alapította a modern kabaré ősét. Azután, hogy-hogy nem, vége lett a Montmartre 
bohémdivatjának, a bohémek lehúzódtak a Montparnasse kávéházaiba. A Rat 
Mort, vagyis a Döglött Patkány, átalakult közönséges éjjeli lokállá, csakúgy, 
mint vetélytársa, amely ezzel az ízléses idegencsalogató címmel ékeskedik 
ma is: Le Rat, qui rí est pás mórt — a patkány, amely még nem döglötb meg.

A Montparnasse dicsősége sem tartott sokáig. Amíg a Café-Rotonde-ot át 
nem alakították, idejártak a párisi író- és festőtársadalom bohémjei, köztük 
olyan nevek, mint Fuzsita, Utrillo, Modigliani. Itt verődtek össze a zavaros 
idők emigráltjai: az egyik sarokban Trockij társasága lármázott, a másikban a 
spanyol Unamuno és Madariaga dugta össze a fejét. Az amerikai invázió véget 
vetett a Rotonde fénykorának; a régimódi berendezés az ő mechanizált Ízlésük
nek nem tetszett s a szomszéd Döme- és Coupole-kávéházakat özönlötték el. 
Ma már mind a három nem egyéb, mint nemzetközi forgalmú és fényáradatban 
ragyogó, de különösebb íz nélküli boulevard-kávéház.

Hogy szüleinek meg a 
párisi kávébáznevek ?

Tehát a modern Párisnak nem lenne már irodalmi kávéháza? Ó igen, de a 
törzsvendégek csupán írók és immár nem bohémek. A kávéházkedvelő Diderot 
szobra a Boulevard-St. Germain-en kettőben is gyönyörködhetik. Egyik a Café 
de Flore, másik a Deux Magot; az utóbbit a cégérét jelentő két kínai porcellán-
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szobrocskáról nevezték el így. Mindakettő kissé félreesik a nemzetközi világ 
forgatagától, de éppen ezért a levegője valódi francia. Ez a vidék a könyvek 
városrésze; akik idejárnak, a könyvek nemes hangulatát hozzák magukkal.

Voltaképpen azt kell mondanom, hogy ahol jobbfajta kávéház van, oda 
írók is járnak, — s amíg írók élnek a Szajna két partján, addig a kávéházak 
is virágzani fognak. Lehetetlen megnevezni azt a temérdek kávéházat, amelynek 
több-kevesebb irodalmi levegője van, hiszen még a címük is folyton változik. 
Jean Cocteau-nak az a bolond szokása volt, hogy amely kávéházat a társaságával 
megtisztelt, azt valamelyik könyvének címe után keresztelte el. A kávés persze 
hódolattal fogadta a megtiszteltetést s ezen az alapon ámulhattak el a párisiak 
ezen a furcsa cégéren: Le boeuf sár le tóit — vagyis az ökör a háztetőn.

A futurista művészet megszületik . . .
André Gide ebbe a kávéházba járt, Pierre Louys amabba; Henri de Iiégnier 

emitt szokott feketézni, Francis Carco amott. Valamennyit felsorolni annyit jelen
tene, mint a dominójáték csontlemezeit kizu hin tani a kávéház márványasztalára, 
anélkül, hogy dominózni akarnánk velük. Alig akad nagy név a francia irodalom 
aranykönyvében, amelyet ne lehetne valamelyik kávéház nevével kapcsolatba hozni.

Legtipikusabb, vérbeli, megrögzött kávéházlátogató volt Verlaine. Amikor 
nem feküdt kórházi ágyon, a Quartier Latin kávéházainak bőrpamlagán pihent 
s a márványasztalon írta a verseit. A diáknegyed látogatója ma is leülhet ugyan
arra a bőrpamlagra, ha felkeresi a Café Vachette-et, a Café Voltaire-1, vagy a 
költő legkedvesebb tanyáját, a Café de La Source-ot. Általában, a Diáknegyed 
kávéházaiban majd mindenütt irodalmi asztalokat találhatni végig a Boulevard- 
St. Michelen, le egészen a Closerie des Lilas-ig.

Mint említettem, a régi bohémvilág meghalt. Sírja fölött emlékbeszédül 
elmondom egyik legutolsó bohémcsiny történetét, amelyet fiatal korában Roland 
Dorgelés követett el. Ma már persze a beérkezett, tekintélyes Dorgelés nem 
cselekednék úgy, mjnt amikor még a Lapin agile, vagyis a Fürge Házinyui című 
kávéházba járt. Akkoriban nagy háborúságok dúltak a Salons des lndépendants, 
a Független Festők Képtárai körül. A konszervativ közönség megborzadt a 
zűrzavaros vásznak vad vitustáncától; ámde jócskán akadt a modern irányok 
megértését fitogtató kritikus, aki csakazértis lelkesülten méltatta a lázáiomszülte, 
szélsőséges bolondságokat. A Lapin agile tulajdonosának volt egy szamara. 
Dorgelés vásznat szerzett, mindenféle színű olajfestéket rakott szét egy palettán, 
a szamár farkát belenyomkodta a festékbe és a nem mindennapi ecsettel teli- 
mázolla a vásznat. Azután bekeretezte és ezt a szép címet adta neki: »A nap 
lenyugszik az adriai tengeren«. Művét ekként befejezvén, beküldte a Független 
Festők Tárlatára, mint egy Rafaelo Boronali nevű olasz művész versenyművét. 
A hatás nem maradt el, az ultramodern kritika elismerő tapsokkal fogadta a 
remekművet.

Ugyanez a Dorgelés 1914-ben bevonult katonának s a világháború elzúgása 
után megírja lélekrendítő regényét, a Fakereszteket. S ha mostanában eszébe 
jut a Lapin Agile hajdani bohémtréfája, talán felötlik benne az a gondolat, 
hogy a milliónyi fakereszt alatt is egy nagy, tragikus tréfa áldozatai pihennek, 
mert hiszen a győzelem politikája úgy rajzolta meg az új Európa térképét, 
mintha ecsetül szamár farkát használta volna.
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SZAVAK SÚLYA — SZAVAK DIVATJA
„ A  fáradt, modern fajhoz tartozol
és már nem is tudsz a dolgokra gondolat
Szók zsonganak, a dolgokat eltakarják.
Szók deliriuma nyűgöző, nyüzsögő. 
Játszanak, .összefogóznak 
benned . .

Babits Mihály

Kosztolányi Dezső egy régi-régi Nyugat-cikkében érdekesen beszél az egyes 
korok lírájának »kísértetiesen visszatérő« szavairól. így ír róluk: »Ezeket a sza
vakat nem akarom divatos vagy nyegle szavaknak nevezni. Inkább végzetes 
és szükségszerű szavak, melyek egy kor lelki életét, a kortársak összetartozóságát 
mutatják és egyaránt előfordulnak úttörőknél és követőiknél. 1820-tól 1840-ig 
a magyar költeményekben gyakran látom ezeket: haza..., hősi..., érzelem. 
1840-től 1860-ig: villám..., szabadság..., 1860-tól 1880-ig az epigonok idiljei- 
ben: virág..., könny..., tündér... 1880-tól 1900-ig, a kialakuló fővárosi lira 
divatjakor: aszfalt..., édes..., 1900-tól 1920-ig a sejtések, háborúk, forradal
mak idején: láz ..., á ju lt..., Élet. . .«

Hogy Kosztolányival folytassuk: »aki figyeli betűkön át a korok lelkét«, 
az természetesen nemcsak a lírában, hanem valamennyi más műfajban is talál
kozik ezzel a jelenséggel. Ami természetes is és minden további magyarázat 
nagyképűség volna, hiszen annak, »aki figyeli betűkön át a korok lelkét«, nyil
vánvaló kell legyen, hogy miért természetes. De a szavaknak színűk, súlyuk és 
hőfokuk is van és ezeknek az alaki, hőmérsékleti és halmazállapotbeli válto
zásoknak és fejlődéseknek a vizsgálata már lényegesen érdekesebb feladat és 
tanulságosabb művelet, mint egyszerű felsorolásuk és osztályozásuk. Minthogy — 
épp' e jelenségek vizsgálatát tűzve ki célunkul — egy lépéssel mélyebbre lépünk 
Kosztolányinál, talán nem lesz túhnerész gesztus, ha elsősorban idézett cikk-* 
töredékének tulajdon szavait tesszük mérlegre és megállapítjuk: Kosztolányi túl
ságosan is jóhiszemű és irgalmas volt. Mert ezek a szavak — most már látjuk 
— valóban divatos és igen gyakran wjerfle szavak voltak. Ha önmagjukban és 
őseredeti értelmükben nem is, megjelenési formájukban és alkalmazásukban min
denesetre.

Mennyiségileg rendkívül gazdag lira-korban élünk, de csodálatosan újjászü
letett a tanulmány is, sőt emlékszünk, hogy néhány év előtt ankétbau szóltak hozzá 
fiatal íróink egy fiatal folyóiratban ehhez a kérdéshez: »Tanulmány vagy vers?«. 
Nemrégiben pedig éppen egy elmélkedő írás szegezte le, hogy fiatal költőink 
nagy része >a tanulmányba menekül«.

Tehát újjászületett és felgazdagodott egy műfaj. És aki figyelte e műfaj' 
fejlődését, megélhette Kosztolányi felfedező-örömét. Láthatta, hogy a század for
dulóján minden valamirevaló cikkben volt »meglátás«, »megérzés«, »lényegiség«, 
»elvontság.« Aztán a tízes években: »szociális«, »megértés«... és később: »kol
lektiv«, »etikus«, majd a húszas években: »hitteljes«, »mentalitás«, »világnézet«, 
és a közelmúlttól napjainkig: »korparancs«, »szemlélet«, »ideológia«, »valóság«, 
»szerep«, magatartás.« Ezek persze csak a legjellemzőbbek és felsorolásuk talán 
szeszélyes és ötletszerű is. Viszont e szavak élettörténete mögött, amögött, hogy 
hogyan érik meg és hogyan hervad el egy-egy ilyen szó, sokszor ott van 
egész korok, egész — segítsünk csak magunkon! — egész »ideológiák« élet- 
története. A megérzéses és megiátásos stílusnak rövidesen bealkonyult,

Lényegiség«, »elvontság«? Ki az ördög tudja már, hogy mit akart az egy
kori kritikus e szavakkal kifejezni. Ellenszavuk bizonyára megvan napjaink szó
tárában is, és talán éppen kézzelfoghatóbban, kevésbé »elvontan« és »lényegre«-
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tapintóbban. De eredetük és eredeti jelentőségük múlt évtizedek ködébe vész 
és levezetésük így csaknem lehetetlen.

»Szociális« — ez nem is annyira műszó volt. mint jelszó- Száraz' és magyarra 
egyetlen szóval lefordítható értelmén túl egyebet is jelentett. Tartalmat jelentett 
és félreérthetetlen állásfoglalást. Mára már cserepekre törték. Cserepekre, ame
lyekkel csínján kell bánnunk, mert fájdalmasan sebeZnek-vágnak. A »megértés« 
persze egyenes folyománya volt a szociális tartalomnak. De a szavak sorsa utol
érte. Gyáva kultúrsznobok talmi pajzsa lett belőle. Egy akkoriban feltűnt ifjú 
író ékes irodalmi nyelven el is mondta róla a véleményét ilyképpen: »A fészke^ 
fityfene essen bele a megértésükbe«. Szabó Dezsőnek hívták.

»Kollektiv«, — ez külön fejezetet érdemelne. Infandum iubes renouare do
lorem . . . ,  a seb frissen éget. Csalódás van mögötte, fájdalom. Tisztább hittel 
talán még nem dobtak szót, tartalmasabb és teltebb szót <irodalomba., szociár 
lis irodalomba. Romabb romba nem dőlt még értelem, mindenféle szélhámosok 
szót és értelmet jobban szét nem prédáltak.

»Hitteljes«, — ezt a dadaista téboly őrjöngése idején írta zászlajára egy 
fiatal folyóirat, a Magyar írás. A vallásos hithez semmii köze nem volt'. Csupán 
az emberi és a művészi alkotás értelmébe vetett hitet jelentette. Építő és cselekvő 
optimizmust és tagadással, a l’arl pour /’arZ-dadaista végVonaglásával szemben az 
igenlést hirdette. »Etikus,« művészetet hirdetett tehát, a korhoz méltatlanul gyá
ván és báván szemlélődő esztétikus művészet helyett. >

Az irodalom természetesen soha, soha nem volt a világ egyéb történé
seitől és rendjeitől független folyamat. De amióta erre rájöttek az írók és a 
teoretikusok, azóta arra is rájöttek, hogy az írónak »mentalitása«, »világnézete^ 
»ideológiája« van, illetve kell hogy legyen. Ezek körül a szavak körül is szörnyű 
bajok keletkeztek. A »mentalitás« — már hangzásában 1 is pöfeteg és ellenszenves. 
Hamar át is vették (a politikai vezércikkírók. Az »ideológia« viszont szentelt 
szavává lett az esszéistáknak. Alapjában véve nem jelent egyebet, mint néhai való 
jó nagyatyáink »eszmevilága«, de hát eljött egy új Eszme világa és vele e 
szó is. Vitathatatlan, hogy a szocialista tanok lapjairól került az irodalomba, 
de vitathatallan az is, hogy méltatlanul vált gyanús csengésűvé egyesek elolt. 
(Ideológia, — ez egy kommunista szó, — mondotta egyszer egy rendkívül művelt 
és olvasott orvosismerősöm.) De idővel leszoktak erről is. Ugyanezért, mint har- 
mincegynéhány évvel előbb a »meglátásról«. Lejáratták é s ... találtak egy már 
sikat. Ez a »szemlélet« volt, sőt a kényelmesebb és készségesebb »világszemlélet«. 
Ez utóbbi nagyszerűen pótolta a »politika«-szót és előnyei bizonyos cenzúráiig 
szempontokból felbecsülhetetlenek voltak egy szorongó és szorongatott időben.

Ezek azonban — sajnos — többé-kevésbé »elvontságok«. Mert ha egyál
talában nem lettek volna azok, más lenne a világ sora is ma, De ezzel szemben 
áll a »valóság« és ez a szó a legváltozatosabb, legérdekesebb sorsú szava ennek 
a korszaknak. A realizmus csak nagyon távoli őse lehet. Ma már semmi, de 
semmi köze nincs hozzá. A valóság akkor született meg, amikor igen helyesen 
követelni kezdték az ideológiai tartalmat. De az ideológia ürügyén dilettáns 
betörés történt az irodalomba és háromfelé szakították a Valóság frontját. Az 
egyik részt birtokba vették a fentírt dilettánsok, akik azt hitték, hogy bi
zonyos körülmények és állapotok hangsúlyozásával már irodalom is az, amit 
müveinek. A másik megmaradt a felelősségűidatos írók birtokában és az ő 
becsületes irodalmuk volt az igazi valóságirodalom.

A harmadik valóság rendkívül rugalmas és sokértelmű Vszóvá vált. Már a 
szürrealisták is beszéltek egyet-mást »a valóság haszontalan fikcióiról«. A mű
fajok, de különösen a modern regény forradalmának eljövetelével azután sűrűn

312



és sokféleképpen alakult e szó értelme és értelmezése. Polgárjogfot nyert a mono
logue interieur, széttörtek az Idő keretei és utóbb széthullt és felrobbant maga 
b Tér is. így születtek azután a »valóság-ellenes« regények, amelyek reális kör
nyezetben, de irreális világban történjek. (Virginia Woolf■ Orlando. A regény 
az elizabetiánus időkben indul, napjainkig folyik. Hőse örökké ifjú marad, de 
neme eközben megváltozik. Egy 'furcsa transz-szerű álom után, mint nő ébreid 
fel. Julien Green hőseinek álom világával egész iskolát teremtett. A féri elemék 
szétrobbanására legbeszédesebb példa Marni Sándor nagy regénye, A féltékenyek. 
Egyik jelenetében a két fivér a dombtetőn áll és tábori látcsövén át kémleli 
a tájat: régen látott szülővárosukat. Mindketten megállapítják, hogy a város 
»elmozdult«. — A lélek élményét tehát kihelyezték a térbe. — Ugyané regény 
egy másik jelenetében hasonlattal húz alá az író egy teljesen reális képet, jele-, 
netet. De belemelegszik a hasonlatba és metaforával viszi tovább a képet, amely 
— mire a mondat végére érünk — már el is szakadt eredeti kiindulásától és 
a mondat annak színhelyétől sok-sok száz mérfölddel távolabb eső tájon rög
ződik, az eredeti képtől és színhelytől függetlenül). Ez az a bizonyos «belső 
Valóság«, vagy u. n. »magasabbrendű valóság«, amelynek persze csak látszatra 
nincs köze a létező világhoz, valójában azonban szoros (de inagasabbrendű!) 
kapcsolatokat tart vele. Mulatságosan és látszatra könnyed eszközökkel, de két- 
ségbevonhatatlanul bizonyítja ezt be Karel Capek pompás kis novelláinak egyi
kében, amelynek régi kedves ismerősünk, Mejzlik detektív az egyik hősei és 
az álomvilágban élő ifjú költő a másik.

Mindez persze nem mindig és nem minden írónak sikerül. Csakis azoknak, 
akiknél ez nem »szerep«, hanem az Anyaggal folytatott nemes küzdelmük belső 
kényszeréből fakadt »magatartás.« Oh szerep és oh magatartás! Csodálkoz-t 
nunk kell, hogy’ Voltunk meg eddig e fogalmak nélkül? Ma már! nincs valamire -̂ 
való tanulmány, amelyben darabonként legalább egyszer elő ne fordulnának. 
A »magatartás« útját látjuk Valahogy. Ivomlós Aladár egy sok év előtt írt tanul
mányában még ezt a szót olvassuk: »viselkedésmód«. Az ős-szó nyilván a 
német »Verhalten« és a »Haltung« Voltak és egy átmeneti .korszakban azt 
mondtuk: »attitűd«, sőt azt mondtuk: »vonal«. De miként az »ideológia«, stig-
matizált szavakká lettek ezek is és ha a pesti triódáimi kávéházak tolvajnyel
vén azt mondták valakire, hogy »vonalas költő«, körülbelül tudtuk, miről van 
szó. Mindenesetre bizonyos, hogy. mohóbban még nem kaptak szón esszéisták, 
mint ezen a »magatartáson«. Schöpflin Aladár irodalomtörténetében vannak 
oldalak? ahol háromszor-négyszer használja.

»Szerep« — ezt általában oly megállapításként szokták alkalmazni, amely 
nem hízelgő az elemzett, a tárgyalt íróra. Körülbelül azt akarják kifejezni vele, 
hogy műve nem őszinte, hiszen csak szerepet játszik, csak »szerepvállalással« 
állunk szemben.

íme egy kor tanulmány-irodalmának kísértetiesen visszatérő szavai. A kényes 
és követelőző Kosztolányi, ha ma élne, nem valószínű, hogy ma is »végzetes és 
szükségszerű« szavaknak nevezné őket. (Az idézett cikket 1921-ben írta!) Azóta 
azonban összekuszálódtak a fogalmak és nemes törekvéssel megindult a fogal
mak tisztázásának folyamata. És most, hogy végigtekintettünk e változó súlyú 
és változó divaté szavak életén, a felébredés borzongásával mennek át rajtunk 
Babits Mihály sorai, amelyek mottóként állanak e cikk elején. Az igazi, a leg
igazibb tanulmány-stilus akkor fog majd megszületni, ha kigyógyultunk a szavak 
deliriumából, ha nem divatos és nyegle szavakként használjuk majd azokat, 
hanem — mint Kosztolányi is mondta — végzetesen és szükségszerűen. Ha 
majd fedni fogják a dolgokat és nem eltakarni. Iff. Vajda János
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Alapeszme és tanulság
A rózsa virít és illatozik; a fülemüle énekel. A virág és a madárdal elragad

tat bennünket. Tetszenek. Tetszik a költő verse vagy meséje is. De ilyen egyszerű 
tetszéssel nem éri be az igazi esztétikus; tudni akar minden miértet, minden 
hogyant is. Jól mondja ezt Oskar Blumenthal egyik epigramjában:

Den Dichter fragte ein Dummer:
— Weshalb er? Wieso. er? Warum er? —
Fragt jemand denn die Rose:
— Warum sie? Weshalb sie? Wieso sie? —

Az esztétikusok abban remekelnek különösen, hogy minden műalkotásban 
alapeszmét keresnek, és ha ilyet nem találnak, hát belemagyaráznak legalább 
is egyet.

Az esztétikusoknál még csak némely pedagógus rosszabb, mert minden 
remekműből, kivált az irodalmi alkotásokból, erkölcsi tanulságot akar kihámozni, 
desztillálni. Úgy képzelik ezek a Tömb Szilárdok, hogy az irodalom nem más, 
mint jól berendezett és dúsan felszerelt példaraktár erkölcsi irányelvek illusztrálá
sára. Ó mi minden sülhet ki ilyen alapeszme alapos kutatásánál! Lássunk néhány 
példát.

Mi az Iliász alapeszméje? — »A háború rossz«.
Mi az Odisszeia legnyilvánvalóbb erkölcsi tanulsága? »Nem jó az asszonyt 

sokáig egyedül hagyni, különösen, ha szép és gazdag«.
Mit akart tulajdonképpen Schiller mondani, amikor Teli Vilmosát megírta? 

Nyílván ezt: »A célbalövés gj^akorlása nemzeti szempontból igen fontos«.
Hát Shakespeare mit is akart belénk vésni, amikor megírta a csúnya fekete 

néger hátborzongató történetét, az Othello-1? Figyelmeztetni szeretett volna ben
nünket arra, amire kedves mamánk zsenge korunkban hiába intett, hogy »vigyáz
zunk ,a zsebkendőnkre!« Nos és a Velencei kalmár-nak milyen lélekemelő a ta
nulsága a jámbor keresztény publikum igazi lelki vigasztalására! Mert mit tauu- 
lunk Shylock úr esetlen esetéből? »Néha még a zsidót is becsapják!« őszintén 
szólva, ezzel a shakespearei gondolattal vigasztalódtam már igen sokszor, ha a 
siralom völgyében zsidók vagy egyéb keresztények felültettek, becsaptak 
vagy lóvátettek.

De lássunk még néhány ilyen szívhezszóló erkölcsi alapeszmét! Mit tanít 
például Shakespearenek Julius Caesar című, nagy tehetségre valló tragédiája? 
»Elébb-utóbb, de feltétlenül pórul jár az, aki mostohaapját meggyilkolja, mert 
az ilyen tett nemcsak a büntetőtörvénykönyvbe ütköző cselekmény, hanem még 
a családi békét sem szolgálja«.

De menjünk vissza a legókoribb tragédiákhoz! Ott még szebb erkölcsi tanul
ságokra is akadunk. Az Ödipusz király-ból látjuk, hogy Szofoklesz szerint meny
nyire helytelen az, ha valaki a saját anyját veszi el feleségül. Az Antigoné pedig 
ezt a helyes közrendészeti elvet hirdeti igen megszívlelendő módon, hogy: »hol
takat csak az illetékes hatóság engedelmével szabad eltemetni«.

A magyar irodalom is szolgálhat gyönyörű alapeszmékkel. Mit mond például 
Arany János a Walesi btírdoA-kal? Hogy még a felkent királyok sem szeretik, ha 
gorombaságokat mondanak és énekelnek nekik. Mit mond a Tetemre hívás? 
»Vőlegény é§ menyasszony ne ugrassa egymást, mert amelyik kettejük közül 
hülye, komolyra veszi a tréfát és butaságot csinál«.

Hogy Petőfi minden verse tele van hasznos tudnivalóval, az csak termé
szetes. A Befordultam a k o n y h á b a  röviden és velősen azt vési be koponyánkba, 
amit a biológia tudománya ezer lapon sem tud jobban kifejezni, t. i., hogy »a
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szerelmet lehetetlen lepipálni«. A Megy a juhász szamáron azt a vigaszt csepeg
teti belénk, hogy »a világ bölcsen van berendezve, mert végül mégis csak a 
szamár az, aki pórul jár«. De beszéljünk az Ember tragédiájáról! Ennek igazán 
lélekemelő a tanulsága: »Az apaság, azaz a törvényes utódokra való gondolás, 
megóvhatja az embert egy helyrehozhatatlan baklövés vagy ballépés elkövetésétől«.

Mi lehet a Bánk bán tanulsága? »Futni kell hagyni a királynékat, még ha 
komiszak voltak is!«

Szóval az irodalom bővelkedik tanulságokban, amiken érdemes gondolkodni 
De én ezt még sem tehetem; nem idézhetem fel az összes irodalmi kísérteteket, 
mert intő példa van előttem, Shakespeare Hamlet-je. Ennek a darabnak erkölcsi 
tanulsága rám is vonatkozik, mert mit mond? »Sokat tanult, de kövér ember ne 
higyjen szellemekben, mert kísérletbe viszik és megoldhatatlan feladatot rónak rá«.

Valaki azt kérdezte tőlem, mi Az özvegy legények táncá-nak alapeszméje? 
Könnyű vo,lt a felelet. »Nem jó, ha a költő álmatlanságban szenved!« Ilyen 
álmatlanságot okozna nekem is az összes fölvethető tanulságok keresése. Inkább 
rátérek annak az alapeszmének a kutatására, amely miatt jelenlegi cikkem is 
íródik.

A Nibelungének tanulságáról akarok beszélni. Rudolf Baumbach, aki 
a Tristan und Isolde című versében kicsúfolta az alapeszmekeresést és azt 
hozta ki a két hősszerelmes nem-happyendes tragédiájából, hogy »üdítő ital 
választásában nem lehetünk eléggé óvatosak«, költeményt írt a Nibelungenliedről 
is. Ebben azt állítja, hogy a Nibelungenlied erkölcsi alapeszméje a következő: 
»Kirándulásnál nem szabad a borról megfeledkezni!«

Man soll bei einer Landpartie
Niemals den Wein vergessen! (Traurige Folgen des Wassertrinkens. Lieder 

eines fahrenden Gesellen. 42—44.)
Meg kell vallanom, ez igen prózai. Úgy vettem észre, hogy minden alkohol- 

ellenes tanulság igen banális és lapos. Sokkal jobban találjuk fején a szöget, 
ha a következő tanulságot szűrjük le magunknak házi használatra a Niebelungé- 
nekből: »Óvakodjunk a hölgyektől! Mert a legszelídebb bakfisból is sárkány 
válhatilc, ha a körülmények úgy akarják«.

Azonban elég voll a tréfából! A művészet, jelen esetben a költészet, nem 
lehet a jó erkölcs gardedámja. Nem kívánhatjuk a pegazustól sem. hogy jó 
tanácsok trágyáját vigye lelkünk ugarára. Komoly emberi alkotás nem állhat 
ellentétben az erkölcsi parancsokkal. Áll ez a művészet alkertásaira is. Ami 
szép, az egyúttal jó is, és ha nem is szűrhető le erkölcsi tanulság a méloszi 
Vénuszból vagy a Loreley bői, mégis tiszta gyönyörűséget, csendes boldogságot, 
ártatlan derűt fakaszt egy-egy kép, szobor vagy költemény »und das Moralische 
versteht sich von selbst.« Lelkünk megfürdik a szépség fürdejében, megtisztul és 
megjavul. Wer Kunst und Wissenschaft hat, der hat Religion, — mondja Goethe, 
amivel azt akarta mondani, hogy a tudós és a művész lénye önmagában is 
erkölcsös. Minden nagy irodalmi alkotásnak megvan a maga erkölcsi fensége, 
a maga felséges tanítása, csakhogy nem fejezhető ki De la Palisse úr tömör 
modorában Az igazi remekmű nem jöhet létre úgy, ahogyan ezt a németek
nek nagy Monsieur de la Palisse-sza: Gottsched elképzelte. Gottsched szerint 
tudniillik a költemény, dráma, regény, úgy keletkezik, hogy az író választ elő
ször egy erkölcsi igazságot, az Ián kigondol hozzá egy mesét, hogy ezt az igazsá
got kézzelfoghatóan igazolja... így, elismerem, jöhetnek létre irány regények, 
népiratkák, kalendáriumba való történetek, de ezeket aligha számítja bárki is 
az irodalomhoz.
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Az igazi költő nem hozakodik elő erkölcsnemesítő szándékával, nem mu
tatja ki feltűnő módon a tendenciát. Mert jaj annak az alkotásnak, amelyről 
azt mondják, hogy a célzat benne a legszebb! Halálos Ítélete ez a műalkotás
nak. Épp olyan ez, mintha azt mondják a festőről, hogy tisztességes ember, 
pontosan fizeti a házbért, rendesen jár templomba, nem iszik, nem kártyázik, 
— tehát igazi nagy festő!

A •Nibelungenliednek is megvan a maga immanens erkölcsisége, — de semmi
esetre sem az a banauzi gondolat, hogy a vérbosszú rossz, mert két nép pusztul 
el miatta. Az a gyönyörű gondolat az alapmolivuma, hogy minden szerelem
nek bánat a vége. Mindjárt az első aventiure-ben olvashatjuk Krimhilt szavait, 
amikor anyja biztatja, hogy boldogságát fogja találni férfi szerelmében:

— Es ist vil dicke worden schin,
Wie liebe mit leide ze jungest Ionen kan
(»Sokszor tűnt már ki, hogy a szerelem utoljára bánattal fizet.«).
És a hatalmas éposz utolsó aventiure-jének utolsóelőtti versszaka ugyan

ezt mondja: —
Mit leide was verendet des küneges hochgezit,
als ie die liebe leide z'aller jungeste git.
(»Bánattal végződött a király vendégsége, ahogyan a szerelem is bánattal 

végződik«).
A bevezetésben és a befejezésben a költő egyenesen figyelmeztet arra, hogy 

minden földi szerelemnek, szeretetnek szomorúság a vége. Ezért gondolják sokan, 
hogy a mű szerzője keresztény pap volt.

Még furcsább gondolatot keres azonban a Nibelungenliedben Schröfl mün
cheni tanár. Schröfl szerint ugyanis a Nibelungenlied első formája hittérítő
irat volt, amely a pogány magyarok számára készült. Ez az ősi Nibelung-ének 
leírja, hogy miért pusztultak el a hunok, a magyarok elődei. Azért, mert nem 
akartak megkeresztelkedni. Maga Attila panaszolja el ezt az úgynevezett Klage- 
ban. A pogány Attila itt a keresztény hithirdető szerepét játsza. Tanuljon a ma
gyarság a hun-sorson, legyen keresztény, különben elpusztul! Attila a Nibelung- 
énekben megkeresztelted a fiát: Ortliebot. Kövesse Géza fejedelem is ezt a példái, 
kereszteltesse meg fiát: Vajkot!

íme. ezt olvassa ki Schröfl a Nibelungenliedből.
Valószínű, hogy pap irta a hőskölteményt. Pilgrim passaui püspök volt a 

magyarok első térítője. Valószínűleg ő keresztelte meg Géza fiát. Az István név 
is erre mutat, t. i. a passaui püspökség védőszentje Szent István protomartyr 
volt. Az ő tiszteletére kapta Szent István a nevét. Pilgrim passaui püspök kör
nyezetéből került ki a Nibelungenlied első alakja. Ezzel a művel Pilgrim azt 
akarta igazolni, hogy a magj'urok rokonai a hunoknak, és hogy csak nekik 
van .történelmi joguk Pannónia földjére.

Szóval, ha akarjuk, még azt a tanulságot is meríthetjük az époszból, hogy: 
Magyarország tulajdonképpen a magyaroké. A főtanulság azonbafi az„ hogy 
a Nibelungenlied számtalan helyen állítja, hogy Elzel országában — azaz Géza 
fejedelem birodalmában — keresztények és pogányok a legjobb barátságban 
és ^zeretetben élnek egymás mellett.

Ezt Pilgrim püspök egy VII Benedek pápához intézett levelében is mondja 
a mi hazánkról: Itt teljesedésbe ment Ézsaiás jóslata: »a farkas együtt legel a 
báránnyal, az oroszlán szénát eszik a bikával«.

»Also wars in alten Zeiten, heute kommt das nicht mehr vor« — énekli 
Rudolf Baumbach egyik költeményében ...

Lám Frig-yes
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Anatole France és Émile Zola
Az első pillanatban azt gondolhatná az ember, hogy Két olyan nagy 

írásmíívész, mint France és Zola csak igazán megérthették egymást; ezzel szem
ben azonban az az igazság, hogy nemcsak hogy nem voltak jóbarátságban 
egymással, de nem is szenvedhették egymást. Pedig mindkettőt ugyanaz az 
alkotási vágy ösztönözte s azonosak voltak a szándékaik is. Mindketten nagy 
és nemes műveket akartak létrehozni, mindketten a szellem szabadságáért és 
felsőbbrendűségéért vitték harcba tollúkat. És mindketten le akartak törölni 
egypár ráncot a világ elborult, szenvedő arculatáról. Az egyik is, a másik is 
a népért dolgozott s a népet akarták kifejezni. Mindketten liberális eszméket 
hirdettek s a nemzetek testvériségét propagálták. Ugyanannak a gondolatnak 
voltak a szülöttei, mégis szemben álltak egymással.

Jóbarátságban nem voltak egymással soha. Életük végén Anatole France 
megenyhült ugyan és békejobbot nyújtott írótársának, de nem valószínű, hogy 
Zola megbocsájtotta a La vie littéraire goromba sorait, amelyekben France igen 
igen leszedte róla a keresztvizet. France sosem bánt kesztyűs kézzel Zolával 
Olyan heves szenvedéllyel kritizálta, hogy joggal csodálkozhatni rajta az emberi 
Ez a mindig mosolygó bölcs gyűlölni is tudott s ha Zoláról volt szó, rögtön 
összeráncolta egyébként mindig nyílt homlokát. A »Rougon-Maquart« ciklus 
alkotójának állandóan szenvednie kellett a »Monsieur Bergeret« írójának sértő 
gőgjétől és szatírájától. France borzadt Zola stílusától — és mégis vonzódott 
hozzá. Zola neve minden pillanatban a tolla alá kívánkozott. Akármilyen ellen
tétes írókat is jellemzett, mint Leon Hennique, Octave Feuillet, Charles Móricé, 
Paul Bourget, Alphonse Daudet, Maurice Montegut, Balzac, Abel Hermant, Lucien 
Descaves, Bosny, Verlaine, George Sand vagy Coppée, — mindig megtalálta a 
módját, hogy közbevethesse Zola nevét is és idézhessen a műveiből.

Zola igen hosszú időn keresztül Anatole France béte nőire-ja volt. France 
őt látta mindenütt; nem tágított mellőle, mert talán belül egy kicsit gyönyör
ködtette is. Hiszen akit gyűlölünk, azt mindig szeretjük is egy kicsit. »Mindig 
vissza kell térnem ehhez a rettenetes emberhez« — írja egy helyen. Így azután 
állandó piszkálódásai ellenére is lehetetlen, hogy belül ne tetszett volna neki. 
Ez azonban nem akadályozta abban, hogy állandóan rajta ne köszörülje halha
tatlan iróniája fegyvereit. Arra nem érdemesítette Zolát, hogy halálos méreg- 
adagot adjon neki, inkább csak gyötörte, nehogy mártírt csináljon belőle. Minden 
oldalról belékötött. Szemére hányta, hogy nem tudja megvalósítani elképzeléseit 
s nem tud hű lenni önmagához. »Lehet, hogy Zola találta lei a naturalizmust 
— gúnyolódik Francé —, de mások tökéletesítették. Hiszen a gép is, ahogy a 
feltaláló megkonstruálja, még kezdetleges. Meg kell még állapítanom azt is, 
hogy Zola nem igen hű a doktrínáihoz s valószínű, hogy maga sem hisz bennök«. 
Egy másik alkalommal pedig így nyilatkozóit róla: »Sok erő és finomság van 
ugyan benne, de mégsem költő.«

Anatole France tényleg »nem félt megmondani, amit gondolt« Zolával kap
csolatban S amit gondolt, azt mind meg is írta a Temps-ban. De a vitatkozás
sal nem elégedett meg, gúnyolódott is ráadásul, amit pedig kevés író tud elvisiöjhi. 
France arra törekedett, hogy Zolát nevetségességbe fullassza s hogy ez nem 
sikerült neki, nem rajta múlott. Minden megtámadható pontját megkereste s 
azonnal harcba indult ellene. Zola munkamódszeréről például a Débacle idejében 
úgy írt, hogy /Zola ósdi fegyvereket használ«. Az »ötök manifesztumával« kap
csolatban pedig a következő kijelentést tette: »Zola elmondhatja a maga vigasz
talásául, hogy mint irányzatának a feje, maga esett leggyakrabban kivételbe.
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Vagyis a naturalista terrort maguk a naturalisták győzték le. Hiszen az embernek 
jogában áll úgy írnia, ahogyan szeret és finoman is írhat, ha éppen akar«. Ez, 
a kritikának is beillő nyilatkozat a legmaróbb persziflázs, amit Zoláról csak el
képzelhetünk.

France nem elégedett meg az ilyen enyhe gúnnyal; még nagyobb sebeket 
akart ütni. Zola szempontjából akkor is veszélyes volt, ha nem ironizált. Ilyen
kor is metsző, éles, fölényes volt a hangja. »Zola művei rosszak, ez Zola leg
nagyobb szerencsétlensége«, — jegyezte meg róla, mintha azt akarta volna mon
dani, hogy jobb lett volna meg sem írnia őket. Máskor, még elfogultabban, így 
irt: »Talán senki sem csinált még olyan nagy erőfeszítéseket, mint Zola, hogy 
lealacsonyítsa az emberiséget és a szerelmet, letagadva mindenkit, aki jó és 
megtagadva mindent, ami jó«. A naturalizmust egyébként sem becsülte sokra. 
»A naturalista művészet semmivel sem igazibb, mint az idealista. Zola semmivel 
sem látja valódibbnak a természetet és az embereket, mint madame Sand. A dolgok 
finomabbik oldala elkerülte a figyelmét; a szép, a magasztos, a nagyszerű ellen
ségei voltak«. Még kegyetlenebb, amikor izléshiáiinyal vádolja a nagy regényírót: 
»Zola semmibe sem veszi a szavak szépségét, akár csak az élet szépségét. 
Nincs ízlése«. Utoljára pedig az összes eddigiekét felülmúló gorombaságot Vágott 
a fejéhez s tudatos rosszakarattal mondta ki: »Zola közel jár a nevetségeshez...«

France Zola gondolatai, ábrázolásmódja, írói magatartása után Zola feleségét 
is megtámadta, mert nem akart semmit és senkit sem békében hagyni, ami és 
aki kedves volt neki. Hangja állandóan érdesebbé változott: »Amikor Zola saját 
magáról beszél, nehézkes és erőtlen... Nyers retorikus... Iskolás eljárása ma 
már elavult... Zola regényei könnyen utánozhatok, mert a szerző írói attitűdje 
átlátszó, erőlködése túlzó, filozófiája gyerekes. Szerkesztésmódja túlzottan egy
szerű és ennélfogva könnyen utánozható... Néhány felfirkantott jegyzetre építi 
fel képzeletének torz szüleményeit... A világnak a Zola által való semmibevevése 
már csodálatos s mivel nincs filozófiája, minden pillanatban abszurdumokba 
esik... A naturalista iskolának a feje volt és mégis minden pillanatban meg
sértette a természetet.. .«

Ilyen és ehhez hasonló, hol haragos, hol szarkasztikus hangon beszél az 
»Istenek szomjaznak« és a »Pingvinek szigete« írója a »Föld«, az »Álom«, a 
»Bete humaine« szerzőjéről. France nem szenvedhette Zolát, aki pedig mégsem 
olyan fekete ördög és mégsem olyan dilettáns, mint ahogyan France lefestette. 
France állandóan támadta Zolát, mert nem tudott róla lemondani.

A Dreyfus-per alkalmával végül mégis közelebb kerültek egymáshoz. France, 
aki évek hosszú során át üldözte Zolát, a bátor kiállások idejében csodálatát 
fejezte ki neki. A rágalmazó France ekkor végleg elhallgatott; az utolsó évek
ben pedig már teljesen megszelídült. A Dreyfus-per óta már élvezni is tudta 
Zola írásait s a Germinal-1, a V  Assommoire-1 újra meg újra elolvasta. France 
hadakozásából végül is bizonyos fajta furcsa szimpátia született. A két ellenséges 
testvér barátságos talajon találkozott. A zivatart napsugaras őszi verőfény köveit,« 
Mind a kelten öregedtek...

Anatole France és Zola viszonya nemcsak irodalomtörténeti, hanem pszicho
lógiai szempontból is igen érdekes. France pálfordulása könnyen megmagyaráz' 
haló, hiszen ez a mosolygó bölcs az igazságot kereste mindenütt s ha rájött, hogy 
tévedett, beismerte a bűnét. Hogy Zola hogyan fogadta a változást, nem tudjuk 
Kétségkívül örült neki; bár az is valószínű, hogy a korábbi, igazságtalan szavak 
méregfogának marása mindig a lelkében maradt.

Galambos Gruber Ferenc
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KALANDOS KÖNYVEK
CHRISTIE, AGATHA: POIROT

KÉJUTAZÁSON
(Fordította: Kosáryné Réz Lola. Pal- 

ladis Pengős Regények. 208 oldal). A 
kitűnő Poirot mester pihenés céljából 
utazik a pirámisok világába, de bizony 
a munka láza elkapja, amikor egy bo
nyolult bűnügy szálai szövődnek körü
lötte. Az amerikai milliomos hölgy kö
rül fonódik a háló és az előre sejtett 
gyilkosság hamarosan bekövetkezik, sőt 
két másik is követi. A nagy detektív 
zsenialitása ezúttal ismét nagyszerű ered
ményt produkál: a jóvátehetetlenül ösz- 
szekuszált adatok alapján ő állapítja 
ineg a tettes kilétét és a bűntények fan
tasztikus módját.

GARDNER, ERLE S.:
A KÁRTYÁS ASSZONY
(Fordította: Kosáryné Réz Lola. Pal- 

ladis Pengős Regények. 20í oldal.) Régi 
kedves ismerősünk, Perry Mason, a fia
tal, éleseszű kriininalista-ügyvéd viszi a 
főszerepet ebben az eleinte könnyűnek 
látszó, de később annál bonyolultabb
nak mutatkozó bűnügyben, amelynek 
színhelye: a nyílt tengeren horgonyzó 
hajó. Ezen rendezte be játékbarlangját 
két elszánt gazember, hogy kifossza a 
gyanútlan játékosokat. Természetesen 
Mason beavatkozása folytán nem sokáig 
űzhetik lelkiismeretien üzelmeiket, ame
lyekért végül az egyik gazfickó életével 
fizet.

OHARA, JOHN: TALÁLKOZÁS
(Fordította: Déry Tibor. Athenaeum- 

kiadás. 238 oldal.) Mintha szalon-spicc
től felhangolt kedélyállapotban írta volna 
regényét a fiatal amerikai író: olyan 
mulatságos szemtelenséggel, olyan csí
pős hangon beszél figuráiról, akiknek 
lehetőleg a fonákját mutatja meg. Akis
városi élet és annak alakjai utóbbi idő
ben kedvenc témája az amerikai iroda
lomnak. De O’Hara nem uptonsinclair-i 
keserűséggel és nem is sinclairlewis-i fáj
dalommal boncolja témáját Nem puri- 
fikátor ez a fiatalember, hanem jókedvű 
karikaturista, aki az élet könnyebb felére

fordítja pillantását. A karácsonyi ünne
pek alatt lejátszódó regény hősei nem 
tesznek egyebet, mint isznak és szerel
meskednek. Mellékesen kiderül róluk 
hogy autókereskedők vagy gangsterek. 
De foglalkozásukat is rendkívül kedé
lyesen űzik. Ámde, ha életük valamilyen 
véletlen folytán kilendül a kedélyes sík
ból: nyomban elveszítik lelki egyensú
lyukat és tehetetlen áldozatai lesznek a 
harcot, ellenállást, komoly etikai állás
pontot követelő életnek. Ez történik a re
gény hősével is, aki részegségében hozzá
vágja a pezsgőspoharat barátja és hite
lezője fejéhez, majd másnap, ugyancsak 
részegen, nyilvánosan csalja meg felesé
gét, akit imád. Amikor aztán tettei kö
vetkezményeképp a közvélemény ellene 
fordul, amikor meg kellene mutatnia ere
jét, magabiztonságát, — megintcsak az 
italhoz, majd egy kétségbeesett pillanat
ban a halálba menekül, mert képtelen 
a maga erejéből megoldani problémáit, 
képtelen a kényelmes élet síkjáról le
lépni. Kissé torzképnek hat a regény, de 
minden látszólagos könnyedsége, sőt fri- 
volsága ellenére, alkalmasint komoly 
magva van az amerikai gazdag kisvárosi 
társadalomról alkotott írói véleménynek.

TÖRÖKNÉ KOVÁCS HERMIN:
A SÁRGA KASTÉLY
(Palladis Félpengős Regények. 160 ol

dal.) örömmel üdvözöljük a címlapon 
a magyar írónő nevét! Végre ráébredt 
egy kiadó, hogy nem kell okvetlenül 
idegen írói név márkája a kalandos re
gényekhez és végre akadt egy magyar 
író, aki nem restelli a saját neve alatt 
szerepelni ebben a műfajban, amelyet 
divat lecsepülni, de hovatovább egyre 
többen vallják be az Intellekt üellek kö
zül is, hogy fáradt idegeik számára az 
egyetlen pihentető szórakozást jelenti és 
amelyben — mint minden műfajban — 
lehet jót alkotni. Példa erre Kovácsné 
Török Hermin regénye, amely fordu
latos meséjével, izgalmas részleteivel, 
pszichológiai aláfestésével mindvégig le
bilincseli az olvasót.
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M A G Y A R - F R A  N C I  A K Ö Z E L E D É S E K

DEZSÉNYI BÉLA: MAGYAR—SVÁJCI
KAPCSOLATOK A SZABADSÁGHARC
IDEJÉN
(A budapesti egyetem francia intéze

tének doktori értekezése. 68 oldal). A 
kérdés felvetésétől és általános megvá
laszolásától eltekintve ennek a dolgozat
nak három külön érdeme is van. Az 
egyik az, hogy egy eddig teljesen is
meretlen magyar diplomatát, a 49-es 
magyar kormány genfi követét, Dras
kovics Tivadar grófot fedezi fel a tör
ténelem számára, aki ugyan csupán két 
hónapig működhetett Svájcban s ezalatt 
sem sikerült a szövetségtanács elisme
rését megszereznie, mégis igén jó fel- 
világosító munkát végzett, aminek ered
ménye aztán az emigránsoknak vált ja
vára. A disszertáció másik eredménye, 
hogy William Rey svájci író személyé
ben egy magyarbarát publicistát ismer
tet első Ízben a magyar közönséggel. 
Rey nem a forradalom, hanem a kon- 
szervativ világnézet oldaláról figyeli 
Magyarország dolgát, s Kossuth is csak 
azért nagy egyéniség1 a szemében, mert 
»a nemzeti lobogó kibontásával meg
tisztította hazája légkörét a fenyegető 
szociális miazmáktól«. Végül érdeme az 
is, hogy a magyar szabadságharc által 
a francia Svájcban kiváltott politikai 
lira néhány emlékére hívja fel a figyel
met; első sorban Philippe Corsat-ra, 
aki a Le cri de la Honffrie c. költe
ményében alaposan fején találja a 
szeget, amikor a franciáknak fejükre ol
vassa, hogy a magyar szabadságharc 
ügye azért veszett el, mert ők cserben
hagyták Magyarországot.

SZABÓ ALADÁR: SAINT-RENÉ
TAILLANDIER
(A pécsi egyetem francia intézetének

19. sz. doktori értekezése. 85 oldal.) 
Az 1879-ben elhunyt Taillandier a Sor
bonne iro dal o m tő r télié ‘.-tan ára volt, egy
idejűleg a Revue des Deux Mondes 
egyik legszorgalmasabb munkatársa, vi
lágfelfogásban pedig a liberális-keresz
tény konszervatizinus képviselője. Fő
ként középeurópai kérdések foglalkoz
tatták s így Került a 40-es és 5Ö-es 
években Magyarország dolgához is kö
zelebb.- Eleinte — megfelelő informá
ciók hijján — meglehetősen Jiűvösen

kezelte hazánkat, majd Teleki László 
hatása alatt erőteljes hungaroíil politi
kát folytatott a magyar szabadságharc 
ügye mellett. 1867 után azonban újra 
ellenünk fordult, mert az volt a meg
győződése, hogy a kiegyezés tulajdon
képpen a magyar vezetőosztályoknak a 
Monarchia nemzetiségei rovására kötött 
megegyezése volt a bécsi hatalommal. 
Vagyis voltaképpen ebben a nemzeti
ségi kérdésben is Teleki László ismert 
politikáját vallotta.

VÁGHIDI FERENC: PÁRIS ÉS KÖR
NYÉKE
(Cserépfalvi-útikönyvek■ 1)3 old. Ára 

2.50 pengő). A baedekereknek rend
szerűit az a bajuk, hogy a magasabb 
életszíandardhoz szokott középosztály 
igényeihez igazodnak. Az »Ami nincs 
a haedekerben«-tipusu útikönyvek pedig 
bármennyire mulatságosak is, igazában 
nem vezetők, hanem inkább irodalmi 
csemegék. Vághidi könyve olvasmány
nak is élvezet, de meg a kiindulópontja 
is az, hogy a szegényembernek is lehet 
ahhoz joga, hogy Párist — a maga 
nagyon szerény eszközeivel — megis
merje. S ezért sok olyan gyakorlati 
tanáccsal látja el az olvasót, amelyek 
a sovány pénztárca szemszögéből nézik 
a világot, de mégis lehetővé teszik a 
magasabbrendű kultúrértékek tiszta él
vezetét. Megmondja, milyen cigaretta 
felel meg az olcsóbb magyar dohány
faj Iáknak, ugyanakkor azonban felhívja 
az olvasó figyelmét a párisi törvény- 
széki tárgyalásokra is, amelyeken ke
resztül mélyen bele lehet látni a francia 
életbe, sőt még a francia nyelv váloga
tott szépségeit is meg lehet ismerni. 
Fig/elmezteti. az olvasót, hogy esze- 
ágába ne jusson bemutatkozásnál amo
lyan huszárosán összevágni a bokáját, 
mert ezt a francia nem szereli polgár
embernél; de viszont rámutat arra is, 
hogy a reakciós Léon Daudet akárhány
szor állást foglal vezércikkeiben olyan 
írók mellett, akik vele homlokegyenest 
ellenkező világszemléletet képviselnek: 
melléjük áll mégis, mert a szellem sza
badsága egy francia író számára, fölötte 
áll minden párlpolitikai érdeknek... Éfr 
mindenről és mindenre van a szerzőnek 
égy-egy mély kultúráltságról tanúskodó 
megjegyzése.



H A Z A I  'S

U D Ó S
K Ü L F Ö L D I

Í TÁS OK
Az o s z t r á k  - n é m e t  á t a l a k u 

l á s  irodalmi területen is hamarosan 
éreztetni fogja hatását. Az A n g r i f f ,  
Göbbels lapja legutóbb »W o s t e h t  
d i e  d e u t s c h - ö s t e r r e i c h i s c h e  
D i c h t u n g «  címmel érdekes cikket 
közöl, amelyben bejelenti, hogy a bécsi 
irodalmi levegőt az elkövetkező hetek
ben véglegesen meg fogják tisztítani. A 
lap ez ügyben megkérdezte Franz 
K o c h berlini professzort, aki egyrészt 
maya is ausztriai származású, másrészt 
pedig jó ismerője a német-osztrák iro
dalomnak. A professzor a következőket 
mondotta:

— Az osztrák ember propagandája a 
német Ostmark irodalmában mindig ter
méketlen maradt. Ezzel szemben a csat
lakozás vágyát ismételten kifejezték köl
tői módon, mint például Robert H o h l 
b a u m  és Bruno B r e h m munkáiban.

— Külön osztrák irodalom tulajdon
képpen sohasem volt. Mindössze osztrák 
területen kifejlődött német irodalomról 
lehet beszélni, aminthogy seholsem volt 
értelmetlenebb a határhuzási szándék, 
mint éppen kulturális területen. A né
met-osztrák költészetben mindig kifeje
zésre jut a nagynémet alaphang. Az 
elnyomás idejében történelmi szimbó
lumhoz nyúltak, hogy ezen az úton fe
jezzék ki a nemzeti akaratot. így tett 
J e l ű  s i c h  is híres Cromwelljében. Az 
úgynevezett izmusoknak, amelyeket 
többnyire a bécsi irodalmi zsidók (Li 
l e  r a t u r j u d e n) igyekeztek népszerű
síteni, sohasem volt számbavehető je
lentőségük Ausztria tősgyökeres költé
szetében.

— Ami Bécs irodalmi jelentőségét 
illeti, ez a város elvesztette vezető 
szerepét. A vezetést itt is, mint 
valamikor régen a birodalom nagyváro
saiban, nagyrészt a nemzettől idegen 
elemek vették a kezükbe, akik megszáll- 
ták a sajtót és a rádiót. Ez a sajtó 
azonban már a hatalom, átvétele előtt 
is sokat vesztett jelentőségéből a biro
dalom területéről érkezett hatások kö

vetkeztében. Német-Ausztria szimbólu
máról olyan értelemben, amint azt a 
bécsi irodalmi és filmzsidók évtizede
ken keresztül hangoztatták, most már 
végleg nem lehet többé szó. Bécs zsidó 
irodalmi klikje ellen már régóta meg
indult az ellenhatáis, az út most sza
baddá vált és Német-Ausztria költészete 
felemelheti szavát, mint a legfiatalabb 
német határőrvidék életmegnyilvánulása. 
(K e m é n y  - R.)

*  •
A n é m e t - o s z t r á k  A n s c h l u s s  a 

politikai Ura terén is nyomot hagyott. 
Az u. n. D e u t s c h l a n d l i e d  ugyanis 
— amelyet persze nálunk inkább G o t t 
er  ha l  t e néven ismernek, s amelyet 
Lorenz Leopold Haschka szövegére tud- 
valévőleg Joseph Haydn zenésített meg 
s így adták elő első ízben 1797 feb- 
ruáirius 12-én — az Anschluss után új 
hivatalos strófát kapott a következő 
szöveggel:

In den Schoss des Mutterlandes 
Kehrt Deutschösterreich zurück.
Nur im Bund des Bruderstammes 
Winkt uns Freiheit, blüht uns Glück. 
Auch vom Donaustrand erschallt es 
Wie ein Schwur zum Himmelszelt: 
Deutschland, Deutschland über alles, 
Über alles in der Welt!

Az új strófa aligha felejteti el velünk 
az eredeti Gotterhaltet!

*
A k ö z é p k o r i  R o l a n  d-é n e k di

csőítésére a vaszk Bayonne városka em
léket akar állítani Saint- J ean-Pied-de- 
Port külváros kálváriahegyén, amely 
tudvalevőleg fontos szerepet játszik a 
hőskölteményben. A Roland-ének a kö
zépkori életideáloknak, a hősiességnek, 
a hitbuzgóságnak volt a breviáriuma s 
igy az újabb spanyol fordulatok mér
véhez képest csakugyan időszerű lesz 
ennek az emléknek a felállítása.



An g l iá  na k t u d v a l e v ő l e g  máig 
sincs »nemzeti színháza«? mert az 
1932-ben Stratfórában megnyílt Shakes- 
peare-szinház sem nevezhető annak. Az 
angol közélet régóta érzi egy ilyen, 
üzleti és vállalkozói szempontoktól füg
getlen színháznak a hiányát s immár 29 
évvel ezelőtt alakult egy társaság azzal 
a célzattal, hogy tőkéket teremtsen egy 
nemzeti színpad létesítésére. Az idén 
végre odáig érett a dolog, hogy a tár
saságnak sikerült South Kensingtonban 
egy, az angol korona birtokában lévő 
telekkomplexust megvásárolnia, amire 
azonban rá is ment majdnem egész ed
digi vagyona. Most még 350.000 fontot 
kellene sürgősen összegyűjteniök, hogy 
a színházat meg is építhessék. Prog
ramot már kiadtak, bár egyelőre még 
a telken álló régi házak sincsenek le
bontva. A program szerint egyelőre 
évente kilenc darabot hozna ki a szín
ház, főként S hakes peare-t, de egyéb 
értékes régi drámákat is, valamint a mo
dern világirodalom remekeit is fordítás
ban. Az állam maga azért nem siethet 
a »nemzeti színház« segítségére, mert az 
angol közvélemény nyomban bizalmat
lanná válnék az alapil/issál szemközt, 
ha megtudná, hogy az államnak vala
melyes ingerenciája van az új színpad 
szellemi irányítására.

*

A N ob e l-dí ja  s M a r t i n  du Gar d  
körül nálunk a legkülönbözőbb félre
értések adódtak. A Révai.Lexikon 20- 
kötete például M a r t  i n vezetéknéven 
közli s keresztnevéül R o g e r-t adja. 
A 21. kötetben viszont Gar d  az író 
vezetékneve és R o g e r M a r t i n a  ke
resztneve. Azután a magyar sajtó egyik 
része Roge r ,  a másik része M a u- 
r i c e  keresztnévvel emlegette. Tisztáz
zuk tehát a kérdést- A~ író vezetékneve: 
Martin du Gard. Keresztneve pedig: Ro
ger. Ugyanis két Martin du Gard van. 
Az egyik Maurice, a Nouvelles Litférai- 
res iársszerkesztője, aki 1896-ban szüle
tett s így ma hl éves; s a másik az 
unokabátyja, Roger, aki 15 évvel idő
sebb. Maurice Nancyban született, Ro
ger Parisban. Maurice középiskolát vég
zett, Roger pedig egyetemet, éspedig a 
híres École des Chartes-ot, ahol levél
tárosokat képeznek ki. Roger, a Nobel- 
díjas író t. i. voltaképpen levéltáros, 
mégpedig paleografus, tehát az oklevél

tannak írástörténeti részével foglalko
zott. Tegyük hozzá, hogy szépirodalom
mal 1908 óta foglalkozik, amikor a D e- 
v e n i r  c. regényét adta ki. J e a n  Ba- 
r o i s  c. párbeszédes regénye IS 13-ban 
jelent meg. 1915-től kezdve, amikor a 
»Vieux-Colombier«-színházban adiák Le 
T e s t a m e n t  du Pe r e  L el  e u c. 
darabját, mind többet szerepel a színpa
dokon. L e s  T h i b a u l t  c- többkötetes 
regényciklusa 1922 óta jelenik meg: a 
Dreyfus-üggyel felkavart Franciaország 
társadalmi és lelkületi keresztmetszetét 
adja benne a kortárs szemén k resztül. 
Ezenkívül 1933-ban V i e i l l e F r a n c e  
címen szatirikus regényt írt, amelyben 
a francia parasztról adott nem tű ked
vező képet. A kor'árs lélektanához tarto
zik, hogy amikor a »Thibault«-regény. 
nek már harmadik kötele jelent meg, 
Franciaország egyik leghíresebb kriti
kusa összesen négy szóval intézte el: 
»Tyűha, egy újabb Balzac!«,, s azlán 
sem jót, sem rosszat egy szóival nem 
mondott többet erről a regényről,ame
lyet tizenhárom év múltán a Nobcl-díj- 
jal tüntettek ki! Az író egyébként 1926 
óta a becsületrend lovagja.

*

E gy a m e r i k a i s z í n  h á z i ü g y- 
nö k s é g kiszáimiiotta, mennyi szerzői 
honorárium ülné Shakespeare markát, 
ha ma is élne. Eszerint csupán a new- 
yorki Shah speare-előadásók után évente 
300.000 dollárt kapna. Viszont az egész 
világon előadott darabjai után évente 
kb. 9—10 millió pengő járna neki (IgazT 
hogy ebben az esetben valószínűleg rit
kábban hoznák színre a kitűnő direk
torok!)

A havonta kétszer megjelenő 
LITERATUR A

szerkesztéséért és kiadásáért 
SUPKA GÉZA dr. felel.

A Liieratura szerkesztősége és kiadó
hivatala: VE, Aradi-utca 10. II. Telefon: 
110-251. — Szerkesztőségi órák: kedden 
és pénteken 11—1-ig. — A Literatura 
csekkszáma 259226. — Az évi 25 szám 
előfizetése 10 pengő (10 márka, 80 
Kő, 300 lei, 130 dinár, 2 dollár). — Nem 

kért kéziratokat nem őrzünk meg, így 
azokért felelősséget sem vállalunk.

Madách-nyomda, Bpest, IX. Lónyay-u. 18/b. Tel. 187—081. Felelős: Tobilc István.
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— Mi az, hogy irodalmi exporttal 
foglalkozik?

— Kérem bíró úr, minden egyes 
verseskötet, bekötési táblájába húsz da
rab százpengős volt bekötve!. .. Ügy 
vittem ki külföldre . . .

T A R T A L O M :
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H A Z A I  'S K Ü L F Ö L D I

U D Ó S  Í TÁS OK
m ú l t  is k ó l a i  év  

sorún mit jelenteit a politika betörése 
a tantermekbe, annak beszédes bizony
ságát szolgáltatja a Budapest-fasori ág. 
ev. gimnázium 1937/38-ik évi jelenté
sének következő fejezete: >;.A t a n u l ó k  
f e g y e l m i  á l l a p o t a  és s z o r g a I- 
m a. A közállapotok nyugtalansága kezd 
érezhetőbbé válni az iskola falain belül 
is. Minden rendelkezésünkre álló esz
közzel azon vagyunk, hogy az iskolai 
munkához föltétlenül szükséges nyugal
mai fenntartsuk. Tanítványaink a szo
kottnál ingerlékenyebbeknek mutatkoz
nak. Valódi vagy vélt sérelmek esetén 
rögtön maguk akarnak elégtételt venni 
nem egyszer gyöngébb tanulótársaikkal 
szemben is. Ilyen és hasonló esetben 
több ízben is volt kénytelen az igaz
gató egyeseket megrovásban részesíteni. 
Nyomatékosan kérjük a szülői házat 
is a legerélyesebb támogatásra, mert 
csakis így érhetjük el az óhajtott célt. 
Tanulás terén is sok tanulónak hanyat
lott az érdeklődése, túlságosan elterelte 
őket sok minden az iskolai feladatoktól. 
Tanulmányi téren mégis kevesebb a ki
fogásunk, mint fegyelmi tekintetben«. 

*
A t a v a s z  f o l y a m á n  egy hétig 

Magyarországon tartózkodott Jean Des-  
t h i  e u x  jjrofesszor, az Académie Méd.i- 
terranéenne főtitkára és az Amitiés Mé- 
diterranéennes elnöke, aki több egye
temünkön és irodalmi társaságunkban 
előadásokat tartott a földközitengeri 
kultúráiról. Desthieux most hosszabb ta
nulmányt írt a magyar irodalom fran
cia kapcsolatairól. Ebben hangsúlyozza, 
hogy a szláv és germán népek közé 
ékelt magyarság évszázadok óta sike
resen ellenállt ezeknek az idegen szel
lemi áramlatoknak és megmaradt a 
latin szellem őrzőjének, a nyugati ke
resztény kultúra végvárának. A magyar
francia kultúrkapcsolalokat visszavezeti 
egészen a 11. század végéig, számos, 
kevéssé ismert vonatkozásra mutat rá 
és idéz ismeretlen müvekből. Különösen

aláhúzza a Provence költészetével való 
magyar irodalmi kapcsolatokat, ame
lyeknek első dokumentuma a 15. század- 
forduló idejéről származik. Részletesen 
tárgyalja Rákóczi Ferenc irodalmi mun
kásságát, majd rátér Mistral szerepére 
és a magyar költőkre való hatására. 
Hosszasan foglalkozik Kisfaludy Sán
dorral, aztán taglalja — értekezésének 
szemszögéből — a 19. század magyar 
irodalmát. A 28 oldalas, alapos, kitűnő 
tanulmány a mai magyar írók ismerte
tésével zárul és végső konklúzió ja, hogy 
a »földközitengeri szellem« ma is mara
déktalanul él a magyar irodalomban.

M a r i n e 11 i m e s t e r  a futurista- 
kalap és az olasz makkaroni-exporl köl
tészete mellé most újabban az olasz 
bor költészeti jiropagandáját is mun
kába vette. Az ö rendezésében Sienában 
ugyanis költői versenyt rendeztek bach- 
chikus, szerelmes és háborús költők 
között. A borosüvegekkel díszített pó
diumon harminc meghívott költő je
lent meg, hogy előadja »szakmabeli« 
versezeteit. Az ihletgerjesztő dekoráció 
közepette Paolo Buzzi és Dina Cuccini 
nyerték meg az első dijat; volt máso
dik és harmadik dij is, s ezenkívül az 
összes versenyzők kaptak fejenként 12 
üveg bort- A dijakat a versenyzők és a 
bírálók nyomban a helyszínén elfogyasz
tották-

A havonta kétszer megjelenő 
LITERATUR A

szerkesztéséért és kiadásáért 
SUPKA GÉZA dr. felel.

A Life rat ura szerkesztősége és kiadó- 
hivatala: VI., Aradi-utca 10. Telefon: 
12-66-48. — Szerkesztőségi órák: kedden 
és pénteken 11—1-ig. — A Literatura 
csekkszáma 24-9226. — Az évi 24 szám 
előfizetése 10 pengő (10 márka, 80 
Ke, 300 lei, 130 dinár, 2 dollár), — Nem 
kért kéziratokat nem örzünk meg, így 

azokért felelősséget sem vállalunk.



A négyszáz éves Istvánfy
Egy ujrafelfedezett barokkori lírikus

1608-ban a pozsonyi Dunaparlon lovagolt az elnehezedett, vérmes öreg 
nagvúr, amikor hirül hozták neki, hogy az országgyűlés nem őt, hanem ellen
felét, Illésházy Istvánt választotta nádorrá. Megütötte a guta és lefordult a 
lóról. Aztán eléldegélt még hét esztendeig. Jobboldala megbénult, nem tudott 
többé írni, a lóra nagynehezen rakták fel és minden oldalról körülvették, 
tartották, mígnem hetvenhét éves korában elhunyt.

Ez a költőietlen, nagyon is prózai finálé méltó volt talán a vagyongyűjtő 
politikushoz, a közélet porondján otthonosan mozgó alnádiorhoz, sőt a tudós 
humanista történetíróhoz is, de kissé elhomályosítja előttünk a huszonhat esztendős 
ifjú kancelláriai titkár képét, aki még 1564-ben szaporán Írogatta az ilyen 
»pásztori verseket«:

Szép Amaryllisom, galambom, 
szebb vagy mint Phyllis énnekem:
Ha holnap nyájamat kihajtom, 
jöjj csókolódzni, jöjj velem.
Arany rokkával várva várlak 
s örülhetsz tünde új ruhának!

Te csendben csörgő kispatak, 
mely fenn a bérctetőn fakad, 
s ti sűrű bokrok és falombok, 
melyek vizére ráhajoltok, 
én, Thyrsis, néktek áldozom 
aklom-nevelte kis juhom;
/?a csókolhatnám szép Hyellám 
s először forrón átkarolnám, 
nemcsak most, — számos évekig 
áldoznék vígan néktek itt!

Ti drága szellők és szelek, 
te lombon fészkelő madárka, 
adjátok ezt az övét át 
Lygdának, hogyha erre járna.
S mondjátok: »Bús Amyutasod 
e sáfrány-övét küldi néked; 
azonnal fojtsd meg ezzel őt, 
vagy tűrd el, hogy szeressen téged!«

1538-ban, kerek négyszáz év előtt született Istvánfy Miklós. Magyarország- 
1 í90—1606 közti történelméről írott nagy műve a legújabb időkig forrása volt 
a tudománynak, a történeti regényeknek, négy szép folio-kiadása és két magyar 
iordítása is annyira hozzáférhetővé tették, hogy soha nem tartozott az elfeledett,- 
eltemetett nagyságok közé. . j



PADOVA, AZ OLASZ HEIDELBERG
»Zápolya öldöklő századja«, a 16. század, nemcsak mérges katonákat, vilézlő 

Zrínyieket, Losonczyakat, Dobókai, Szondyakat termett. A szellemi életet nem 
az első magyar n y o m ta to tt krönyvek ponyvája és a mezővárosok piacán rikácsoló 
hitviták képviselték. A végvárak és a szellemi harcterek mjögött még virultak 
a művelt kastélyok, iskolák. Jeles ifjak látogatták a hires külföldi egyetemeket, 
európai műveltséggel rakodva tértek meg a iiazai közhivatalokba.

így az Istvánfy-család is. A dédapa, Ferenc, baranyai alispán; az apa, Pál, 
a padovai egyetemen tanul, harcol Mohácsnál, nemzeti királyt választ Fehér- 
várott, ennek halála után a Habsburgok hive lesz és a magyar irodalomtörté
netben »Volter és Grizeldisz« széphistóriájával szerepel. Fia, Miklós, apja nyom
dokaiba lép.

Egy ideig Várdai Pál, majd Oláh Miklós esztergomi érsek udvarában apró- 
doskodik. Aztán ő is lekerül Padovába. Oláh küldte ide, az egyetemre. Forgács 
Ferencet, a »magyar Tacitust« is Oláh küldte oda. Istvánfy társa az érsek 
unokaöccse, fíona György, mentoruk pedig Oláh pártfogoltja. a már hirneves 
'ifjú magyar humanista, Zsámboky János. Bona hamarosan elhal. Zsámboky 
gyászbeszédet mond fölötte az egyetemen, Istvánfy pedig epigrammával búcsú
zik tőle:

Itáliába együtt vitt utunk, 
de vissza már nem együtt indulunk!
Ne bándd, hogy élek még a föld színén:
Ila órám jő, követni jogiak én . .

Húsz esztendős korában kerül vissza hazájába. Ez a kor közelebb esik 
hozzánk, mint a békés 18. és a 19. század. Az általános bizonytalanság, rangra, 
foglalkozásra tekintet nélkül, mindenkit fegyverre kényszerít. Az ifjú Istvánfy 
is előbb leszolgálja katonaéveit, harcol a török ellen. Aztán visszakerül Oláh 
Miklós udvarába titkárnak. Onnan a királyi kancelláriánoz jut szintén titkárnak

KARRIER AZ ELLENREFORMÁCIÓBAN

Megnősül, alnádorrá választják, titkos tanácsos, báró, aranygyapjas lovag 
lesz, diplomáciai utazásokat tesz, hadvezérkedik. Most már az egykori szerelmes 
lírikus, Machiavelli nyomdokain, i’yen sorokat hullat el:

Jó Plútó isten, poklok apja, 
legyek bár emberek salakja, 
csupán te pártolj engemet 
és győzök mindenek felett.

Közben megírja nagy művét Magyarország történelméről. Látta az esemé
nyeket, forgott bennük, beszélt a szereplőkkel, előtte nyitva álltak a levéltárak. 
Jó forrásai voltak és Padova csiszolt latin nyelvet, szónoki stílust biztosított 
számára. Feladatát megoldotta: folytatta Bonfinit. Mátyás király udvari történet
írója, Antonio Donjini kompPálta és a humanizmus eszközeivel megszebbítette 
a régi magyar krónikák előadását, kiegészítette ezeket Mátyás király 
uralkodásának részletes megírásával. A magyar humanisták valósággal a
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magyar történetírás kanonizált könyvének tekintették Bonfini históriáját-. 
Ennek folytatása dicső, nagy feladatnak tetszett előttük. Verancsics Antal 
csak tervezte a folytatást, Brutus János meg is írta hozzá a következő 
századot, de gyenge sikerrel. A bel- és külföldön elfogadott méltó folytatás 
Istvánfy Miklós nevéhez fűződik. Pázmány Péter még gráci egyetemi tanár
korában lelkesen buzdítja Istvánfyt az írásra és az író halála után maga 
Pázmány kardinális gondoskodik az első kiadásról.

Mátyás király halálától a bécsi békéig beszéli el az eseményeket. Az utolsó 
könyvek csak vázlatosak és az egész műnek hiánya a végső simítás. A szélütött 
alnádor már nem tudta a tollat forgatni és nehézkesebb volt, semhogy az 
utolsó átfogalmazással járó aprólékos, gondos munkára képes lett volna. Kiadói 
ezen úgy-ahogy segítettek. Lapszéli címekkel és évszámokkal támasztották alá 
az események menetét. Miként Bonfini, Istvánfy is Liviust tekinti történetírói 
ideáljának: elbeszélő történetíró. Pontos helyszínrajzot ad az eseményekhez, 
leírja a korabeli magyar várak fekvését, a csatatereket is. Az írói lendületet 
néhány beiktatott szónoklat mozdítja elő. A Zrínyi Miklós ajkára adott beszéd 
aligha hiteles, Verbőczy beszédének hitelessége kétséges, noha egyideig a nagy 
jogász-politikus valódi beszédének fogadták el, Báthory Zsigmond beszédének 
fültanúja volt Istvánfy, hiszen a lemondó fejedelemtől a császár számára ő 
vette át Erdélyt, — ezt a beszédet érdekes egybevetnünk Baranyai Becsi János 
szövegével, aki ugyancsak közli az ez alkalommal elhangzott szónoklatot.

KÉT FLÓTÁS EGY CSÁRDÁBAN
Meglehetősen zavaróan hat a magyar hely- és tulajdonneveknek humanista 

divat szerint való latinosítása. De ezen akadtak fenn legkevésbé a kortársak. 
A szép folio-köteí címlapján díszes keretben a szerző arcképe is látható. A későbbi 
kiadásokon a medaillonban Mária Terézia képét belezték el. Művét nemcsak 
alapossága és szép előadása tette híressé, hanem az is, hogy az uralomra 
került ellenreformáció szemszögéből nézi az embereket, eseményeket. Katolikus 
és aulikus szempontból egyaránt gutgesinnt« munka volt és ezé;rt a hálás utókor 
szívesen elnézte az írónak még — az Illésházy-ügyet is.

Illésházy István Magyarország legnagyobb vagyonát harácsolta össze. Pro
testáns is volt. Sokan gyűlölték. Az udvar is. Istvánfy is. Mikor aztán az udvar 
nagynehezen felségsértési pert akasztott a nyakába, hogy vagyonát elkobozhassa, 
addig-addig puhították Istvánfyt, amíg hamis ilélőlevelet koholt Illésházy ellen. 
Nem önzetlenül tette. Illésházy Lengyelországba menekült a fergeteg elől és 
csak Bocskay felkelése hozta haza. Közvetítő volt az aula és Erdély között, 
a bécsi béke után pedig nádorrá választották.

Erre a hírre fordult le a lováról Istvánfy. Illésházy menten notapert akart 
ellene indítani, de hát ez igen magas személyeket érintett volna. Istvánfy 
békésen érhette meg utolsó napjait.

Besorozhatjuk nevét a 1G. század sok jeles magyar humanistájának neve 
mellé. A politikus nagyurat nagy, vastag történelmi könyve reprezentálta eddig. 
Alig pár éve jelentek meg összegyűjtött latin versei. Szépen, kedvesen verselt. 
Nagy költő persze nem volt. Az a kis kötet vers, amely az ő nevéhez fűződik, 
talán csak afélc ifjúkori kilengés volt. Kor- és írótársaihoz írt alkalmi versek, 
sirversek, — kevéssé érdekesek. De pásztori verseinek bájos lírájáért hálásak 
lehetünk Istvánfy Miklósnak. Ezzel beírta nevét a magyar humanista költészet 
csak most feltáruló történetébe. Geréb László
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í r ó  é s  p o l i t i k u s  a  k á v é h á z b a n

Itália
I r t a :  R á í h - V é g h  I s t v á n

Aki a római Capitoliumon bepillant a Maecenas-terembe, néhány csodá
latosan szép márványszoborban lelheti a gyönyörűségét. Csupán végtelenül sze
rény maradványai .ezek a műkincsek rengetegének, amely ellepte Horatius nagy 
barátjának kertjét és palotáját. Szárny,azza fel képzeletét a látogató s talán elébe 
tündöklők a hajdani palota, márványtól, elefántcsonttól és aranytól csillogva, 
— hogy horatiusi szavakat használjak. A római költő-király mindennapos volt 
ebben a palotában s akár soha fel sem kellett volna kelnie a bőkezű barát mindig 
terített asztalától. De furcsá az íróember természete: a legragyogóbb kastélyból, 
a lcgdúsabb asztaltól elkívánkozik a maga kis bohémfészkébe, ahol nem kí
nálnak ugyan fülemülenyelvből készült pástétomot, de az írópajtások megeredt 
nyelve rendez fűszeres szellemi lakomát.

Akkoriban Comnus kocsmájában mérték a legjobb caecubumi és falernumi 
bort. Itt iddogált a kis kövér Horatius; itt kábította mag'áL bánatborral Propertius 
Cynthia gyakori hűtlenkedései miatt; itt mélázott az elégiaíró Tibullus. És itt 
poharazott a szerelem művészetének költője, Ovidius; nem is álmodott róla, 
hogy nemsokára fel kell cserélnie Coranus édes borait a száműzetés éveinek, 
s av a ny ú karoo s á v al.

Ma már persze hasztalan keresnők a régi Róma kőtörmelékei között Co
ranus mester márvány bormérő-pultját, vagy akár egy másik, Macula nevű korcs- 
márosnak amphoráit, akiL Cicero dícsér meg jó borai miatt. Be kell érnünk 
a tanulsággal, hogy a harangzengésű szavak ércveretű klasszikusai épp úgy 
összeültek köznapi baráti szóra, akár kései utódaik kétezer esztendő múltán. A kü
lönbség csak annyi, hogy Horatiusék akkor még borral élénkítették a tereferél, 
mert nem volt ismeretes a modern elmeserkentő ital, a kávé.

A mgi Róma legrégibb kávéháza az előkelő Via Condottin van. 1760-ban 
nyitotta meg egy levantei görög, ebről ragadt rá a nevű: Greco. Azóta ahány 
író és művészember megfordult Rómában, pihenő óráját a Grecóban füstölte 
el. Nagynál nagyobb nevek csillagfénye reszket felénk a századok ködén keresztül. 
Köztük a legnagyobb: Goethe, aki gyalogosan sétált ide a közeli Corso Umberto
20. szám alatti lakásából De1 megállt a kávéház előtt Byron parádés fogata is; 
a legendás fényűzés között élő angol főúr nőm restelte, hogy benyisson a kis
pénzű bohémek tanyájába. Úgyszólván minden kultjurnemzetből szakadtak ide 
törzsvendégek. Oroszországból Gogol, Lengyelországból Mickiewicz, Amerikából 
‘Mark Tmain A magyar Liszt Ferenc nem volt ugyan törzsvendég, de többször 
ellátogathatott a Grecóba, mert . emlékét arcmásával örökítették meg. A zenevilág! 
egyébként előkelőén volt képviselve a Grecóban. Krónikásai feljegyezték Richard 
Wagner nevét s megemlékeznek otyan mesterekről, mint Rossini, Berlioz, Gounod, 
Bizet, Mendelssohn.

Viszont a vendégek is megemlékeztek a Grecóról Be kell vallanom, nem 
a legelőnyösebben.

Berlioz 1830-ban ír róla, szóról-szóra ekként:
»A Greco a legutálatosabb kávémérés, aminőt csak képzelni lehet; piszkos, ned

ves és sötét. Gyalázatosán rossz szivarokat adnak a vendégnek s a kávé méltó 
a szivarhoz. Nem is márványasztalon szolgálják fel, hanem keskenjr kis faasz
talkán. amely éppúgy ragad a piszoktól, mint az egész helyiség«-
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Ezt a kritikát hizonjr kegyetlen dar-hangnemben zenélte el a nagy francia 
muzsikus. De hátha tévedett? Hátha rossz kedve volt aznap s ilyenkor az érzé
keny lelkű művésznek a szeme is bosszankodik! Hallgassunk meg egy más 
nemzetbeli zenészt; vájjon mit ír a Grecóról ugyanabban az 1830-ik esztendőben 
a német Mendelssohn: »A kávéház kicsi és sötét. A padokon köröskörül német 
piktorok üldögélnek. Fejükön széles kürtőkalap, nyakukat és ábrázatukat szőrcso
mók lepik el,, s ami a képükből kilátszanék, azt eltakarja a rettentő nagy pápa- 
szem. Lábuk mellett hatalmas mészároskutyák hevernek. Irgalmatlanul nagy 
füstöl csinálnak, gorombaságokat vagdosnak egymás fejéhez s olyan hangon 
beszélnek Tizianról, mintha az is köztük ülne, cilinderrel a fején«

Hogy Róma bohémjei miért ragadtak meg ebben a ragadós kávéházban, 
arra nehéz pontos feleletet adnunk. Talán éppen az ellentét vonzotta őket ide: 
a szalonok tükörfényes padlójával, ragyogó csilláraival, de hazug szellemiségével 
szemben az egyszerű és őszinte piszok. A szalonban a társadalmi konvenciók 
parancsolnak, ott a legunalmasabb frátert is ünnepelni szokás, ha magas a 
rangja vagy a hivatala. De a kávéház kétes tisztaságú asztalai körül egy dolog 
nem kétes: az, hogy itt csak olyan ember viheti a szói, aki mestere annak' Itt 
nincsenek etikct-szabályok, mindenki azt cselekszi és mondja, amit akar. Ha 
paradoxképpen hangzik is, a kávéház piszkos miliőjében nem egy nagy eszmét 
tisztázott az írók törzsasztala.

Meg aztán régebben nem voltak az emberek olyan kényesek1. Nem messze 
a Grecótól, a Piazza Montié Citorip-n még pár évvel ezelőtt megvolt a Café, 
Guardabassj, a politikusok kávéháza. Ebben sem volt szó kényelemről vagy ele
ganciáról. Berendezése a múlt század hatvanas éveiből porosodott át a husza
dik századba s még a két örpg pincér is mintha a Garibaldi korából rekedt 
volna itt. De, mert a parlament palotájára nyílt, két kis szobáját képviselők, 
miniszterek, újságírók lepték el. s bizony akárhány kormányválságot itt oldot
tak meg, a Guardabassi kopott plüss pamlagain. A béke éveiben általános voll 
a jólét, ennélfogva az igények szerényebbek voltak. A háború után mindönkire 
rászakadt a nyomorúság, tehát senki sem fért a bőrébe az előkelőségtől. A Guar
dabassi nem óhajtott az előkelőség versenyében verejtékezni, bezárta a kapuját 
s a tulajdonos pincéreivel együtt hazament Nápolyba magánzónak.

A Greco, úgyahogy, modernre hangolta magát s megmenekült az enyészet
től. Pedig amit a réven nyerni lehet, azt könnyű elveszteni a vámon. Például a 
Corso Umberto hires irodalmi kávéháza, az Aragno, akkora mértékben hódolt 
a divatnak, hogy miután lekaparta a patináját, nem maradt egyéb belőle, mint egy 
előkelő, forgalmas bar.

S most hagyjuk el Rómát és igyekezzünk észak felé. Nem vasúton vagy gépko
csin, nem is repülőgépen, hanem négylovas postakocsin, mint száz egynéhány éve egy 
megtermett, pofaszakállas, minden részletre figyelő szemű francia író: Sten
dhal. Hányatott élete során akkor Padovába vetődött. Ebben a városban sze
rencséje volt: itt hullott ölébe egyik remekművének, a Chartreuse de Parme 
meseanyaga. Ugyan nem úgy, mint ahogyan néhány felületes honfitársa írja: 
nem a Caffé Pedrocchi-ban mesélték el neki. Maga Stendhal mondja el a regény 
előszavában a Caffé Pedrocchi szerepét. Csakis annyi volt ez, hogy innen ho
zatták fel a mesélő lakására a kávéház különlegességét, az üdítő zabaionét. De 
egyébként Stendhal állandó vendége volt a Caffé Pedrocdhinak s meg is írta 
róla, hogy Parisnak sincs ennél különb kávéháza,

Pedig ez még a régi Pedrocchi volt, Az új kávéházat 1831-ben épít fel t e föl 
a régi helyén az alapító fia, Antonio Pedrocchi. Itália egyik legelső építésze 
csinálta a tervet s az új kávépalota — akkoriban Európa legnagyobb kávéháza
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— olyan ámulatba bűvölte a lelkes padovaiakat, hogy elnevezték Padova hete
dik csodájának. Ma már ez az elnevezés nem közkeletű, merit a közönség igénye
sebbé lett a csodákkal szemben, de azért megmaradt egy másik, nem kevésbbé* 
büszke neve: Padova akropolisza. Ugyanis lépcsőkön kell felmenni a kávéházba, 
amely nem kevesebb, mint 19 méterrel emelkedik a tenger színe fölé s ez a 
tányérlaposságú Padovában kiváló teljesítmény.

Furcsa ember volt Antonio PedroCchi. Azt mondták róla, hogy egyesíti ma
gában a takarékosság bölcsességét a bőkezűség költészetével. Saját magától saj
nálta a garast, de mikor a vendégeiről volt szó, nem kímélte az aranyait Ter
mészetes, bogy az ős egyetemi város rajokban küldte a Pedrocchiba tudósait, 
író,it, politizáló diákjait. Tiszteletükre nemi csupán olvasótermet rendezett be, 
hanem azt jól összeválogatott könyvtárral is fölszerelte. Iróembernek második 
otthonává lett a kávéház, olyannyira, hogy még a fogyasztás sem volt köte
lező. A pincéreknek külön rendelettel parancsolta meg, hogjr a törzsvendéget 
még abban az eselben sem szabad fogyasztásra ösztönözniük, ha semmi egye
bet sem rendel, mint egy pohár vizet, fogpiszkálót és újságot. Figyelme a 
hölgyvendégekre is kiterjedt. A kávéházat telehordatta virágzó délszaki növé
nyekkel s minden hölgynek joga volt egy neki tetsző vijrágbt a tőről letépnie. 
Sőt Váratlan felhőszakadások esetén az esernyők százait tartotta raktáron s nem. 
törődött az üzleti érdekeikben sértett esernyőcsinálók felháborodásával.

A béke éveiben az írók társaságának virágos nyelve versenyzett a délszaki 
virágok színeivel; amikor pedig a háborúk vagy forradalmak viharfelhői gyü
lekeztek, itt lobbantak ki a lelkesedés első villámai, A meg-niegújuló olasz sza
badság-mozgalmak során összesen hat olyan újság jelent meg Padovában, amely 
magának a kávéháznak a nevét vette fel címül. »II Caffé Pedrooehi« volt a leg
elsőnek a címe, annak a jeléül, hogy innen szították a gyűlölet tűzét az osztrák 
császári elnyomás ellen.

Száz éven keresztül éjjel-nappal nyitva volt a kávéház, kivéve a világháború 
alatti kényszerű zárórákat. 1931-ben Padova városa hivatalosan ünnepelte meg 
a kávépalota százéves fennállását: persze, az ünnepségnek más volt a képe, mint 
a száz év előtti megnyitásnak. A vendégek gépkocsin érkeztek, a kiszállókra 
fényképészek sütötték kíméletlen masinájukat s a szónoklatokat hangszórók köz
vetítették a kávéház előtti térre, A nap hőse Giuseppe volt, a 78 éves őspincér, 
aki 56 éve dolgozott a kávéházban, s éppolyan friss elevenséggel sürgött az 
asztalok körül, mint hajdan pikkoló korában.

Ezek után vegyünk búcsút a padovai akropolisztól s érkezzünk meg abba 
a városba, ahol nem kell modern közlekedési eszközre fanyalodnunk, hanem a 
klasszikus gondolán ringhatunk a Szent Márk-tér közelébe. A téren a Caffé 
Florian bolthajlásai alatt kétszáz esztendő óta szól a halk behizelgő muzsika; ma 
már csak emléke, de valamikor eleven, zengő cinkosa a hathónapos velencei 
karneválnak.

IFogy ma mit jelent a Flórian, azt minden velencei utas tudja, aki kóbor
lásai után fáradtan omlik el a szabadtéri asztalok mellett vagy az oszlopokat 
körítő bőrpamlagon. Hogy mi volt a Florian, annak leírásához ezerszer annyi 
színes szó kellene, ahány tarka galamb repdes a Márk-téren. Balzac, a leírások 
hőszaVú mestere, azt mondja, hogy a Flóriánt nem lehet definiálni. »Klub, 
olvasóterem, színházi előcsarnok, tőzsde, ügyvédi iroda«, — írja róla; de ezek 
csak elhullatott szavak és messze járnak a teljes valóság ábrázolásától. Dúsak
ban keveri a színeket Tainet amikor 1864-iki útleírásában így festi le a Flórian 
életét:
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»Esteledik. Fényfűzérek gyulladnak ki a Prokuráciák árkádjai alatt. Az ember 
beül a Florian valamelyik kis helyiségébe, ahol tükrök és kacagó allegorikus 
alakok diszítik a falakat; félig lehunyt szemmel idézi vissza a csodás műkincsek 
között eltöltött nap álomszerű emlékét; élvezi az illatos szorbet olvadó zainatát, 
felüdíti magát Európa legjobb kávéjával és gyönyörűséggel fújja a keleti do
hány füstkarikáit. A tér benépesül. FeketéUi(k a tömeg, zsongása betölti a terek 
hegedűszó és hárfapengés élénkíti a nyüzsgő emberraj moraját s a Piazza 
mélyén felrévül a legcsodálatosabb álomkép: Szent Márk székesegyháza.'.

Ha száz esztendővel mélyebbre szádunk le Velence múltjába, a kép még tar
kább lesz. A 18. század léha és könnyelmű, de örökké kacagó kedvű Velencéje, 
itt a Flórian előtt tárta ki Valódi lelkét. Kelőt és Nyugat mindenféle divatjá
ban pompázó idegenek, aranysújtásos katonatisztek, biborpaláslos patríciusok 
között épp olyan derűs ábrázaltal sétált vagy loholt dolga után a feketeruhás 
polgár, zubbonyos kikötőmunkás, kendős halaskofa. A Márki-tér demokráciája 
szegényt-gazdagot összehabart a jókedv közösségében. A Florian előtt versrög- 
tönZők gyöngyöztették rimeiket; kuruzslók kikiáltói hirdették a vajákos csoda
szereket; bűvészek kötekedtek a bámészkodókkal; vándor komédiások mókáztak 
hirtelen összeütött pódiumon. A Campanile tövében tanyáztak a zúgügyvédek 
s pár soldóért adtak jogi tanácsokat; ugyanott ütötte fel sátrát az írnok és gyár
totta rendelésre a szerelmes leveleket. Nyáron a nap ellen Larka ernyők és sátor- 
lapok védték a Florian vendégeit. Egyik alatt talán Jean Jacques Rousseau hű- 
sölt, a másiknak árnyában Casanova törte a fejét valami új szélhámosságon 
A  karnevál idején úgyszólván mindenki álarcot öltött s annak szabadalma alatt 
még féktelenebb erővel robbant a jókedv, csengett a kacagás.

Nem ok nélkül kíséreltem meg, hogy vázlatos képet fessek a 18. század
beli Flóriánról. Ha ni'ncs Velencének Márk-tere és a Márk-témek Flóriánja, 
talán nem következik el az olasz színpad nagy újjászületései s továbbra is a Corn- 
media dell’arte művészieden rögtönzött színdarabja merevítette volna meg- De 
a Florian bolthajtásai alatt egy élesszemű ember figyelte a hullámzó, tarka, 
valódi életet: Goldoni■ Szinte készen rajzottak előtte az embertípusok a halas- 
kofától a díszruhás gavallérig, s ő egyforma gyűjtő szenvedéllyel tűzte őket gom
bostűre, mint a bogarász akár a rút százlábút, akár az aranyzöld zomájicú 
rózsabogarat. Róma zárkózott világában talán nem tárult volna elébe ekkora 
közvetlenségében az élet valódi színpada, s tehetsége talán nem bontott volna 
szárnyat. Soha szobrot jobb helyre nem tettek, mint Goldoni szobrát a Rialto 
előtt. Ott áll pálcájára támaszkodva a mindig emberekkel zsúfolt, mindig zsi
bongó tér közepén, mintha a szobor is éppúgy szemlélődnék, ahogyan eredetije 
jártatta széjjel vizsga tekintetét a Flórian pillérei között.

Nem csupán az irodalom köszönheti nagy fellendülését a Flóriánnak. A 
politika is hálával tartozik neki, Ami Padovában a Pedrocohi, az volt Velen
cében a Flórian. Különösen az idegen elnyomás alatt lett az olasz szabadságmozr 
galmak középpontja. Itt toborozta híveit a negyvennyolcas idők legnemesebb, 
kossuthí alakja: Mariin. Innen indullak el gyászruháhan az olasz hazafiak, hogy 
levett kalappal vonuljanak el Man in börtöne előtt s itt ujjongott el a tomboló 
diadalmenet, vállán emelve a kiszabadult vezért. Később, 1866-ban, amikor az 
osztrák uralom napjai már meg voltak számlálva, a Márk-tér lelkesedésével 
nem lehetett bírni. Ám ekkor. 1866 július 8-án, megjelentek a Flórian előtt 
Allemann császári tábornok emberei s egy rendkívül érdekes, furcsa körmön- 
fontsággal szerkesztett hirdetményt szegezlek ki a kávéház kapujára. Megérté
séhez a következőket kell tudnunk. Július 6-án megjött a hír, hogy Olaszország 
visszakapja Velencét. Erre megrohanták a kehnés boltokat, összevásároltak
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minden nemzetiszínű posztói s az ablakban megjelent az olasz lobogó. Mit te
gyen ilyenkor a császári tábornok, aki féllábbal már kinn van, de viszont nem 
tűrheti, hogy az orrát olyan szellő csiklandja, amely nemzetizászlók erdején 
suhogott keresztül? Császári tábornok egyáltalán nem ismerheti el a nemzeti 
zászló fogalmát. Tehát bürokrata agyafúrtsággal ekként szövegezte meg a ne
vezetes kiáltványt:

»Mindenféle kósza hírek alkalmat adtak ;arra, hogy a lakosság fokozottabb 
mértékben vásároljon színes posztókat. Ilyen posztóneműek beszerzésének önma
gában nincs jelentősége; azonban egyesek azokból bizonyos jelvényt állítanak 
össze, amely alkalmas bizonyos tüntetések előidézésére. Figyelmeztetek tehát min
denkit, hogy az eféle tüntetések rendezőit hadbíróság elé állítom, s a katonai tör- 
vények alapján fogom büntetésüket kiszabni«.

Hadbíróságra nem került sor. Kufstein és Spielberg étvágya ezúttal kiclé- 
gittetlen maradt. November 7-én bevonult Velencébe II. Viktor Emánuel s az 
újjáéledt Itália királyát az A'dria királynője ama bizonyos színes posztókból 
varrt köntösében üdvözölte.

A Márk-tér kávéházi életét még egy kis irodalmi ízzel kell kiegészítenem. 
Olaszország minden számottevő városának volt egy vagy több irodalmi társa
sága. Természetes, hogy Velencében, az álarcos karnevál városában, az irodalmi 
egyesülés is álarcot viselt. 1740-ben alakult meg a Gmnelleschi című társaság; 
legfőbb célja az olasz nyelv tisztaságának ápolása volt. De hát ilyen komoly 
céllal hogyan illeszkedjenek be az ölökké kacagó Velence hangulatába, ahójt 
még Arelino is úgy halt meg, hogy halálra nevette magát? Ötletesen intézték 
el a kérdést. Kimondták az alapszabályokban, hogy elnökké mindig a legbutább és 
legönlellebb írót kell megválasztani. Találtak is egy Giuseppe Sacchelari nevű 
távköltőt, aki ezerszámra ontotta az üresen kongó silány zavaros szonettek ára
datát s meg volt róla győződve, hogy minden szava aranyat ér. Nosza küldött«, 
séget menesztettek hozzá és felkérték, hogy mint Itália legnagyobb poétája, 
vállalja el az elnökséget. Persze, hogy boldogan vállalta. A féktelen kedvű 
kompánia az Arcigranellone címet adományozta neki; elnöki jelvényül kétfont 
nehéz ólommedáliát akasztottak a nyakába s költői nagyságának elismeréseid 
zöld szilvából fontak koszorút és a homlokára illesztették. Az ünnepélyes szer
tartásnál a harsonákat fatrombiták helyettesítették. Az új elnököt mindenféle 
bolond kiváltsággal ruházták fel; többek között törvénybe iktatták, hogy joga 
van a Flóriánban kánikula idején forró teát innia, télen pedig fagylaltoznia. 
Ami voltaképpen csak a 18. században ment tréfaszámba, mert tudnivaló, hogy 
ma minden valódi divathölgy télen hord szalmakalapot és nyáron pompázik a 
prémjeivel.

Az ArojgranelJone pedig a sok bolondságot végzetes komolysággal fogta 
fel. Meg volt róla győződve, hogy a kitüntetéseket ő tökéletesen megérdemli. 
Annyira el volt a saját nagyságával telve, hogy magasrangú külföldi uraságokat 
kinevezett dísztagoknak és oklevelet küldött nekik róla. Első lelkesedésében dísz
oklevelet küldött a török szultánnak és a porosz királynak is, de utóbb eszébe 
jutott, hogy az egyik pogány, a másik eretnek s a kinevezést visszavonta.

A Granelleschi-írótársaság azonban a móka álarca alatt komoly irodalmi 
munkát folytatott s a Flórian termei a megtisztított, zengő olasz nyelvtől voltak 
visszhangosak.

Bizony, a mai sokféle mételynek kitett, dilettánsok által kerékbetöri ma
gyar nyelvre is ráférne eféle társaság. Nem hiszem, hogy az elnökválasztáson 
múlnék a dolog.
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Séták az önkéntelen humor birodalmában
Újabb fejezetek a leiterjakobologia köréből

Vájjon az uj sajtótörvény intézkedései kiterjednek-e 
a leiterjakabokra is ? (Jog i elm élázás.)

Kezdjük ezúttal történelmi munkákon és az ilyen vonatkozású cikkeken. 
Nem azért, mert a »történelem az élet tanítómestere«, hanem azért a grotleszk 
hatásért, amit a pedánsságra törekvő históriai munka »elírásaiban«, elszólá
saiban«, fogyatékosságaiban, hiányosságaiban, avagy éppenséggel a tulságba 
vitt pedantériájában nagyon sokszor maradéktalanul« megkapunk.

Erdélyi Lászlónak, a kiváló bencés professzornak kétéwel ezelőtt jelent 
meg »Magyar Történelem című munkája. A könyv főérdeme, hogy — hasonló 
szokványos művektől eltérően — nagyon sok művelődéstörténelmi adatot rög
zít le, továbbá, hogy — ezúttal — lehetőleg pontos adatokkal szolgál. (Nem 
úgy, mint a szerző többi munkája, különösen »A királyellenes népigazgatás tör
téneti tévedései« című pamfletszerű-füzete, amelyről a Litemtara 1933-ban (71. 1.) 
megállapította, hogy telisteli van a legsúlyosabb történeti tévedésekkel).

Ebben a »Magyar Történelem -ben olvashatjuk a következőket: »A liberá
lisok főkövetelése a politikában az általános választójog1, amely természetesen 
nem lehet igazán általános, pl. gyermekekre is kiterjedő«. (II. k. 137. 1.) Megvált
juk, ezt az érvet idáig még nem hallottuk az általános választójog ellen. De a 
gondolatmenetet folytatni is lehet, talán így: »Nem lehet igazán általános, pl. 
az elmebetegekre, az állatokra és növényekre is kiterjedő«.

Nagyon kedves az, amit a nagy tudású Károlyi Árpád ír »Egy alapvető tör
vény királyi szentesítéséről« szóló tanulmányában (megjelent a Berzeviczy- 
enilékkönyvben, 55. 1.) »Itt rá kell mutatnom Szögyény-Marich egy igen nagy 
memoriae lapsusára. Emlékiratai a március 30-i értekezleteket április 2-ára 
teszik«. (Mellesleg: semmi különösebb jelentősége nincs a két dátum közötti 
eltérésnek.)

Ha míár Berzeviczyről esett szó, ne hagyjuk ki őt se un. a gyűjteményből. Nem 
történelmi, de nyelvtani és stilisztikai szempontból érdekes a következő mondat: 
f\<b. Berzeviczyl a M. Tud. Akadémia elnöke voll.) Grün ne egy leánya utóbb a 
Széchenyi-családba házasodott belé«. (»Az absolutizmus kora Magyarországon« 
II. k. 26. 1.)

Hogy kell ezt a megállapítást értelmezni? »Nem sokkal Domitianus után 
a legnagyobb római császárok egyike M. Ulpius Trajanus nyerte el a császári 
trónt«. (Ember—Várady .-Világtörténelem. I. k. 112. 1) Mi voll ez? Avanzsálás1 vagy 
degradáció?

Tápai-Szabó Lászlónak — a kitűnő >csillagos«-Szabónak — tavalyelőtt meg
jelent »Az íemberiség története« című könyvében Justinianusról a következő 
fontos adalékot és pompás jellemzést olvashatjuk: »Nagyon erős, mindig vidám 
ember volt; a fülei szinte szünet nélkül mozogtak«. (137. 1.) Ugyancsak ő írja: 

Bár lehetetlen a Biblia történeti elbeszéléseit ellenőrizni, körülbelül Ábrahám 
idejétől kezdve ezek az elbeszélések tényleg történelemnek nevezhetők«. (9. 1.) 
(Ezt a megállapítást Thomas Mannák, a József-tetralogia szerzőjének figyelmébe 
kellene ajánlani). Ebben a könyvbed olvastuk ezt is: »Az az idő, mikor az első 
ember megjelent a földön, régén volt; valószínű, hogy sokkal régebben, mint 
Mózes gondolta». (6. 1.) Valószínűleg! Talán kákán-csomót keresésnek fogják 
sokan minősíteni, ha a következő — magunk is bevalljuk, nem túlságosan! 
jelentős — hibácskát is gombostűre tűzzük: »Hammurabi kőoszlopra írott tör-
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vénykönyvét magyar nyelven Kmoskó Mihály közölte az Akadémia egyik kiad
ványában«. (16. 1.) A pikantéria1 ott van, hog!y pont Mahler Ede helyett szere
pelteti Kmoskó Mihályt; a törvénygyűjteményt t  i. Mahler Ede fordította le 
magyarra és tette közzé »Babylonia és Assyria« című könyvében, amelyet 
azután tényleg az Akadémia adott ki 1906-ban.

A kifogások ellenére is meg kell mondanunk, hogy Tápai-Szabó népszerű 
formában megírt könyve több tekintetben különb sok »márkázott« középiskolai 
1 ö r t énei mi kézikön y vné 1.

Sajnos, viszont ő írta ezt is: »Vallom, hogy a sport kultusza emberibb. 
mint például a szellemiség fellendülése a reneszánsz korában«. (Pesti Napló 
1936. augusztus 15.) Hát kinek a pap, kinek a papné! És tovább ugyanabban a 
cikkben: »Hogy a legkiválóbb fizikumú egyének teljesítményeit pontozzák, nyil
vántartják és világszerte ismerik, az nagyon rendjén van, — 'de miért pontozzák 
például iegy komor filozófus, vagy egy humorista teljesítményeit. / Hiszen ők nem 
termelő iparosok, ők csak egy szórakoztató iparnak a ‘munkásai. Tegyük fel, 
hogy Kant vagy Swift nem született volna meg sohasem. A világ ma ugyanott 
tartana, ahol ma«. Hm! Kant, mint a szórakoztató ipar munkása!

Sohse hittük volna, hogy még a kolosszális tudású Bevilaqua-Borsódy Béla 
is tévedhet olykor. A Mazsáry Bélával együtt írt »Pest-Budai kávéházak« című 
nagyszabású könyvében — amely könyv egyébként nagy gyönyörűséggel végez 
ki töméntelen »leiterjakabot« (ezt a kifejezést használja) — azt olvassuk, hogy 
»Petőfi rettenetesen megbukik a kiskunfélegyházai választáson«. (687. 1.) Nos 
ezt igazán nem szabad Kiskunfélegyházára ragadni hagyni. Petőfi Kunszent- 
miklóson, Lacházán, Fülöpszálláson bukott meg.

Sokkal kisebb kaliberű tévedése Bevilaqua-Borsódynak, amikor az annak 
idején nagy port felvert »Holnap« című antológiáról azt írja, hogy Osvát Ernő 
szerkesztette, Nagyváradon, 1908-ban. (Id. mű 1007. 1.) Ezt az antológiát Antal 
Sándor szerkesztette. Egyébként sok a baj még mindig ezzel a könyvvel, nem
csak Rákosi Jenővel gyűlt meg annak idején a baja; a könyvnek és a »hblna- 
posoknak«. Ma persze, más alapon van baj. Farkas Gyula professzor például 
azt hiszi róla, hogy folyóirat volt. (»A magyar irodalom története«. 274. 1.)

Batthyány Tivadar gróf »Beszámolóm« címmel megjelent emlékiratában írja: 
»Kristófig József és Székely Ferenc, a darabontkormány két minisztere.« (I. k. 
52. 1.) Nagyon érdekes ez a kis citátum annak a demonstrálására, hogy valaki, 
aki — úgyszólván — egész életét a politikának szentelte s maga is éles küzdel
met folytatott az ú. n. »darabontkormány« ellen, nem emlékezik arra, hogy kik 
voltak ennek a kormánynak a tagjai? Mert Székely Ferenc több mint egy fél- 
évtizeddel a »darabontkormány« bukása után lett miniszter.

Ha a zseni téved, nagyot téved. Karinthy Frigyes írja a »Magyarország« 
1938 május 18-i számában: »Arról van szó, hogy mikor Szómig Eger várát védte 
a töröktől« stb. A nagyszerű író Dobó helyett ír Szondyt. Igaz. hogy a mondókát 
egy figura szájába adja, de korántsem úgy, mintha a figurát »kifigurázná«, 
IJörténelmi tévedése miatt.

Ugyancsak Karinthy írja a Pesti Napló 1937 nov. 14-i számában: »Ne 
felejtsük el, milyen feltűnést keltett a század elején Wells hírhedt Clissoldja.« 
A Clissold-könyv 1926-ban jelent meg, tehát egy negyedszázaddal későbben, 
mint amikor ez a gyönyörűségekkel telített század elkezdődött. Később maga 
írja Karinthy: »Wells ugyanebben a könyvben számolt be oroszországi útjának 
keserves csalódásairól« — a bolsevizmussal kapcsolatban.

Nagyon érdekes az is, amiről az 1937 dec. 14-i napilapok számolnak l»e. 
Megírják, hogy Duff Cooper angol tengerészeti miniszter a > Horatius Társaság 
bankeljén a következőképpen cáfolta meg a Horatius ellen évezredek óta . tor-
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jesztett« azt a vádat, hogy a derék Quintus Flaccus katonaszökevény volt 
'>Horatius már azért sem lehetett katonaszökevény, mert nem volt a harctéren«. 
Szuggeszlivnek elég szuggeszliv a cáfolat!

Igazán bájos, amit Rózsa Miklós ír: »A klasszikus szépség« című cikksoro
zatában a Pesti Napló 1937 szept. 19-i számában. Tizián is hatvanadik évén 
túl volt, mikor Vénusz-ábrázolásainak sorát megkezdette. A fiatal ftői test szép
ségét ekkor már valószínűleg csak vásznon ünnepelhette. De milyen gazdagon 
ünnepelte a vásznon«. A baj csak az, hogy a »vászon« szó itt — akaratlanul — 
felette kétértelmű s akkor hogyan hat a »csak« szócska?

Mit szóljunk a következő sorokhoz? »A történelmi magyar középosztály, ez 
a históriai réteg adta nekünk a Tiszákat, Ghiczyeket, Lónyayakat. Szemeréket stb. 
— egészen régen egy Werbőczy Istvánt, akik nagy történelmi pillanatokban maguk 
köré gyűjtötték a gcns nobilis legjavát. Osztály volt, de sohasem csinált osztály- 
politikát«. (Pesti Napló, 1937 szept. 24.) Hát ami azt illeti, hogy Werbőczy nem 
csinált osztálypolitikát, az — megvalljuk — olyan novum előttünk, hogy egyszerre 
kételkedni kezdtünk a konszervativ Fraknói, nemkülönben Szalay László, sőt 
még a jó öreg Verancsics Antalnak az ellentétes megállapításában s nem tudjuk, 
hogy ezek után, hogyan higyjünk mayának a Tripartituinnak?

Fejtő Ferenc, a jeles esszéíró és kritikus, írja: »A forradalom izgatott Haji
jaiban halt meg Ady Endre s követte Kaffka Margit, e kiváló költő és írónő . 
(Szép Szó, 1937 nov.) A valóság az, hogy Kaffka Margit 191S őszén, Ady '1919 
tavaszán halt meg.

Az egyik hetilap az apóst előbb a menyével házasítja össze, azután pedig 
meggyilkoltatja: Mikor Milán szerb királyt és feleségét Draga Masint meggyilkol
ták stb.« (Csütörtök, 1937 karácsony.) Ezek szerint Obrenovics Sándor életben 
maradt. De — vájjon mi történt Kecskó Natáliával?

A Pesti Napló 1937 okt. 31-i számában Pázmány Zoltán dr. pécsi római 
jogi professzorral folytatott interjút közöl. Többek között ezt mondja a tanár úr: 
»Pár évtizeddel ezelőtt Schwartz Bertalan András, jelenleg isztambuli professzor, 
azóta kialakult papyroloyus közölt kisebb magyar jjapvrologiai dolgozatot«. A ki
fejezés, egyben mint új fogalom-alkotás is elsőrendű: Kialakult papyrologus

De talán térjünk át más vonatkozású közleményekre is.
A Társadalmunk 1937 szept. 24-i számában olvastuk: »Rövidesen nagy gyász

ünnepségek közölt hazajön a halott uralkodó, IV. Károly«. (Annak a tervnek 
kapcsán írta, hogy Bécsben akarták eltemetni).

A Lipótváros c. »gazdasági és szociálpolitikai szemle« idei januáriusi szá
mában egy poszthumus cikket közölvén, csillag alatt megjegyzi: »Ezt a cikket 
korán elhunyt barátunk még halála előtt írta«.

Megható gyászjelentést olvastunk a tavaly szeptember 7-i napilapokban.
Porig sújtva a csapástól, mélységes fájdalommal tudatjuk, hogy a legjobb 

gyermek, férj, apa, testvér és rokon: X. Y. szeptember 6-án, hfosszú szenvedés 
után, születésének 60. évében elhunyt«. Meghatottságunkat, ha nem is fokozta, 
de nem is csökkentette az a körülmény, hogy a születés ilyen rettenetesen hosszú 
ideig tartott.

Az Est 1937 szept. 21-i számában »Titokzatos véres, tragédia egy legény
lakásban egy titokzatos hölggyel« cím alatt megjelent napihírben — többek 
közt — a következő sorok állanak: »A meptőorvosnak azután segítenie kellett a 
titokzatos öngyilkosság halottsápadt tanúján is, mert az eszméletlen nő izgal
mában ájultan esett össze«.

Ez sem a legszerencsésebb fogalmazás: »Tarkovác István tisztviselő 9 éves 
Julianna lánya ráesett a szobában álló kis vaskályhára és egész teste összeégett. 
Súlyos másodfokú sérülésekkel eszméletlenül vitték a mentők a kislányt a Szent
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István kórházba«. (Magyarország, 1937 dec. 29.) Vájjon a mentők is ráestek
a tüzes kályhára?

Szerdán este sokszáz főnyi közönség köszöntötte dr. Szabolcsi Lajos fő-
szerkeszLőnket Pestszenterzsébeten. Percekig tartó ováció között olvas!a fel Sza
bolcsi Lajos két novelláját«. (Egyenlőség. 1937 nov. 25.) Felmerül a kérdés,
mit hallott meg a közönség a felolvasásból, ha ilyen zajos ováció között adott 
elő a szerző? Továbbá hány másodpercet vett igénybe egy-egy novella felolvasása?

Amikor a riporter egy szóval (a jelen esetben az »azonnal <~lal) akaratlanul 
is elárulja, hogy együttérez a tömeggel. Pácéiról jelentik: A hétfői országos 
vásáron két ló megriadt és elgázolta Szlóka Mihály 9 éves gyermeket, akinek 
az arcát összeroncsolták és a karját eltörték. A lovak közül az egyiket a
vásárosok elfogták. A felháborodott tömeg azonnal agyonverte«. (Magyarság,
1936 szept. 15.) Ortodox freudisták öröme!

Méltó párja ennek a következő riporteri vágyálom. A gyilkossági ügyben 
beterjesztett hatalmas terjedelmű vádirat, amelyet csaknem kéthónapi m un kávai 
készített az ügyész, páratlan izgalmakat és új rejtelmeket ígér, egyes részieteket 
nyilván zárt tárgyaláson fognak tárgyalni . (Az Est, 1938 június 28.)

Niemöller lelkész perének tárgyalása zárt ajtók mögött folyik. Niemöller 
és három ügyvédje között nézeteltérések merültek fel, úgyhogy a lelkész lemon
dott védelmükről«. (Magyarország. 1938 febr. 10.) Fene nagyszerű ügyvédek lehettek 
ezek, ha a vádlottnak kellett őket védeni.

Melyik orvos tudná megmondani, milyen betegség a szentségi hire«? Pedig 
úgylátszik, súlyos betegség lehet, bele is lehet halni. Legalább is a 8 Órai Újság 
1938 jan. 30-i száma írja: »A pisai érsek nemrégiben beható vizsgálatot ren
delt el Giuseppe Toniolo, a pisai egyetem elhunyt jogtudósának életére vonat
kozólag. • A kiváló professzor szentségi hírében halt meg és a vizsgálóbizottság 
munkájának befejezése után megindítják Rómában szenttéavatási perét«.

Az is csal, aki jobban fogalmaz, mint a következő híradás írója. A havazás 
következtében sok volt a baleset. Pestújhelyen az Andrássy-út sarkán megcsúszott 
és eszméletlenül a földön maradt egy öreg férfi. A kórházban az éjszaka meghalt. 
Súlyosabb baleset érte a Tétényi-út sarkán dr. Krock László gazdasági aka
démiai tanárt, akit belső sérüléseivel a Fasor-szanatóriumba szállítottak«. (A Reggel..
1937 dec. 27.)

Nagy előszeretettel használják lapjaink az »egyesülés« kifejezést.
A Reggeli Újság 1937 október 4-i száma közli' »Egyesültek a férfi és női 

fodrászok«. Hogy mi történhetett közben, rejtély, mivel a következő év februá- 
riusában újból bejelenti a 8 Örai Újság (1938 febr. 5), hogy: Egyesültek a 
férfi és női fodrászok«.

Az Esti Kurír 1937 nov. 5-i száma pedig a következőket jelenti: Mint ki* 
derült, a Szerb-utca 9-ben vert tanyát a Magyar Nemzeti Szocialista Párt, 
amely Kémeri Nagy, vitéz Málnási Ödön, Szálasi Ferenc s még néhány nyilas
főnök egyesüléséből született«.

Bájos a következő híradás is: Kodály Zoltán új nagy gyermekkórust feje
zeti be. amelyet karácsonykor mutatnak be a Zeneakadémián . (Uj Magyarország, 
1937 szept. 20.)

Talán félreértésekre adhat alkalmat ez a fogalmazás is: De nem halt meg 
egészen az öreg eperfa. A régi törzs egyik új oldalhajtását a nagykőrösiek 
igyekeznek új fává nevelni bujtás útján. Ágaival is új fákat ojtottak és M. Gy. 
ezredes, a művészlelkű kalonatanár magvaiból Sopronban egész ligetet létesített . 
( Aranyvilág Nagykőrösön«. Az Est, 1935 aug. 17.)

Még a magasnivójú Korunk Szaluiban is akad olykor stílusbeli pongyolaság. 
Az 1937 dec. 15-i számban megemlékezést közöl a nagyemlékű Széchenyi György
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prímásról s élelrajza kapcsán megemlíti, hogy ő alapította — többek között — 
a vasvári domonkos kolostori, a somogyi és esztergomi Ferences zárdát, a 

budai kapucinusokat, az egri szervitákat, a somorjai pálosokat, az illavai trini- 
táriusokal, a kismartoni augusztinusokat stb«.

»Zsidóság és bolsevizmus« című cikkben az Uj Magyarság 1936 dec. 30-i 
számában olvashatók voltak azok a sorok is, amelyek itt következnek: »A mi 
őszirózsás forradalmunk előkészítésében nagy szerepe volt a közmorál aláásását 
illetőleg az olyanféle polgári radikális zsidóknak, mint a dilettáns szociológus 
Jászi-Jakobovics Oszkár, vagy a belletrisztikában tetszelgő Hatvani-Deulsch Lajos, 
olyan szemét-újságírókról nem is szólva, mint Göndör Ferenc (Krausz Náthán) 
vagy Kéri Pál (igazi néven?). Fzek és hasonló mások eredményesebb vakond
munkát végeztek, mint a munkásság javát valóban szolgálni akaró munkás- 
vezetők vagy akár a cégérül kiakasztott, testileg-lelkileg degeneráilt zavarosfejű 
és ügy efogy ott Károlyi Mihály maga«. A cikk írója: Károlyi Imre gróf. (Miből 
származik a »degeneráció szó s természettudományi pontossággal mi az értelme?)

Károlyi Mihályról Gratz Gusztáv így ír: Oly felfogásokig jutott el, ame
lyeket csak alig észrevehető különbségek választottak el a szociáldemokraták 
követeléseitől. Ez azonban származását, vagyonát és politikai kezdeteit tekintve, 
renegátság volt.« ( A forradalmak kora«. 21. 1.) Mi az a vagyont illető renegátság?

Az Est 1937 szept. 26-i számában Ravasz Láyzló egyik gyászbeszédéről ad 
híradást s a következő szavakat adja a püspök szájába: Irtózott a titkolt 
képmutatástól«, amiből az következnék, hogy a nyílt képmutatás (!) találkozott 
a tetszésével. Kizártnak tartottuk, hogy a tudós püspök »titkolt képmutatást« 
említett volna; a beszéd szóbanforgó része — mint hitelesen megállapítottuk —, 
így hangzott: »Gyűlölte a titkolt gondolatokat».

Tautológiáról lévén szó, Gratz Gusztávot kell — újból — idéznünk. Az 1918-as 
nemzeti tanácsról azt állapítja meg, hogy: »Néhány komoly férfi mellett tapasz
talatlan és dilettáns áltudósok alkották azt«. (Id. mű.) Szóval az áltudósoknak 
csupán dilettáns voltát nehezményezi a szerző. Az ál tudósi minőség magában 
véve még nem lenne baj.

De nem hagyhatjuk ki ennél a passzusnál Zoltvány Irént, a tavaly elhunyt, 
egyébként kiváló irodalomtörténetíró papi professzort, sem, aki pl. ezt írta Erotika 
és irodalom« c. könyvében: Kabos Ede a zúgkomédiások érzékies szeretkezéseit 
tárja elénk«. (151. 1.) Krúdy Gyula: Zoltánkája utálatos fiirt anya és fia között . 
(160. 1.) Hát nem magától értetődő ebben a szituációban az »utálatos jelző? 
Szabó Dezső Elsodort Faluja tele van vaskosan erotikus jelenetekkel s néhány 

lapja olyan, hogy tisztességes társaságban nem lehetne hangosan felolvasni«. 
(161. 1.) Valamelyik színdarabról írja: »Főhőse Lola, nyolc év óta csalja az urát, 
minden ok nélkül csalja, mert ez neki életszükséglete«. (168. 1.) Még csak egyet: 
Baudelaire ízlése szerelem dolgában is természetellenes volt, mert ifjú leány 

helyett, neki a túlérett asszony kellett«. (39. 1.)
A stihnüvészet remeke ez a két mondat: »A párizsi világkiállításon minden 

elkészült, csak Franciaország nem. Ez számomra a világkiállításról szóló hiteles 
tudósításomnak az első tanulsága«. (Hegedűs Lóránt: Pesti Hírlap, 1937 szept. 
12.) Tisztelettel kérdezzük, hogy hát - kinek szóló tanulság ez: a szerzőnek 
magának-e vagy csupán a tudósításának?

Egy héttel későbben Hegedűs Lóránt így ír: »A fontamé lumineuseöket, mint 
az Akadémia nyelvművelő bizottságának tagja. »ragyogó bugyogók«-nak fordí
tottam (Pesti Hírlap, 1937 szept. 19.) A fordítás szellemes, de a cikk tónusából 
nem tűnik ki világosan — s ez a baj —, hogy a cikkíró komoly vagy tréfás 
cselekedetről (komoly, vagy tréfás fordításról) számol-e be?
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Az Esti Kurír 1936 nov. 11-i száma Fodor László-interjút közöl. A színműíró 
Mjelenti: »A játék szimptómája lett a társaséletnek, sőt már ott tartunk, hogy 
a szerelem is társasjáték lett«. Mit jelent itt a »mar ott; tartunk kitétel? Régebben 
nem volt társas?

Érdekes közleményt olvastunk a Társadalmunk 1937 szept. 10-i számában. 
Hangzik pedig ez a következőképpen: Kernács Károly zongorakereskedő, körül
belül bét esztendővel ezelőtt elhatározta, hogy — a Biblia tanításához híven - 
vagyonának és minden ezuláni keresetének 10o/o-át  a szegényeknek fogja juttatni .

Megtanultuk azt is, hogy valami vagy valaki rögtön a keletkezése vagy szü
letése pillanatában patinássá válhatik. »Az Ügyvédi Kamara főtitkári, titkári, 
pénztárosi, helyettespénztárosi fizetések címén évenként több mint 30.000 pengőt 
fizet ki azon kollégáknak, akiknek fenti tisztségekre való megválasztásával úgyis 
adott már patinát«. (Kertész Adolf dr.: »Harc a fizetett állásokért«. Újság. 
1935 aug. 8.Í) Szóval, apriori-szerű patina. Továbbá: be kell ezt a valutaszerű 
dolgot a Nemzeti Bankba jelenteni?

Ügyvédi dolgoknál tartván, megemlíthetjük, hogy a néhány évvel ezelőtt 
tartott budapesti ügyvédi kamarai egyik választás alkalmából a számtalan röpív 
között valamelyik »szózat«-nak nevezte magát s abban ezt olvashattuk: »A piélás 
szép érzés és praedominál a családi életben, de a megkövesülés, az elcsontosodás 
biztos előidézője és ezért nem lehet döntő szerepe a kari és érdekképviselet meg
választásánál«. Tehát előbb jön a megkövesülés és azután az elcsontosodás. Hogy 
is mondják? »A jogász precízen és.logikusan fejezi ki magát«. Körülbelül így van.

Az ugyanebben az időtájban megjelent egyik »ügyvédgazdasági, társadalmi 
és jóléti« közlönyben tudósítás jelent meg a bűnügyi védők egyesületében tartott 
előadásokról. Ott állott ez: »Eme előadások értéke különösen abban kulminált, 
hogy nem terelődött elméleti térre«. Félreértések elkerülése végett: a tudósítás 
mem ironikus hangnemben íródott.

Példa a fokozásra: »Ahogy a csillagászat és matematika zárt világát ki
nyitja és élménnyé varázsolja a laikus előtt a szerző, ez már több, mint művé
szet — bűvészet. (Lóránth László kritikája a Budapesti Napló várospolitikai 
szemle 1937 nov. számában). Hát lehet, hogy a bűvészet több a művészetnél, 
csak kérdés, hogy különös melegséggel köszönte-e meg ezt a »szuperlativuszt 
Harsányi Zsolt, akinek »És mégis mozog a föld« c. regényéről Íródott a kritika.

Egyik kiváló írónőnk — az arisztokrácia köztiszteletben álló tagja — írta 
»Humor« címen a következőket: »A német humor számomra úgyszólván élvez
hetetlen, mert túlvaskos«. (Szabadjon közbevetőleg megjegyeznünk, hogy meny
nyire igaza van — idáig. A cikkíró.) »Vannak persze itt is kivételek, példának 
okáért Thomas Mann három regénye: Jákob, József és József Egyptomban, 
mehT oly finom humorú s z a t í r á v a l  van megírva, amilyent ritkán olvastam) 
(Pesti Hírlap, 1937 jani 6.) Tehát szatirikus regény a három Mann-regény. És 
—- továbbá — milyen szatíra az, amelynek finom humora van?

Az eksztatikus stílusra, az újságírói »nagyot mondanic-akarásra ezúttal csak 
két példát említsünk. Véletlenül mindakettő Windsor hercegének, a volt angol 
királynak a feleségéről szól. Az egyik beszámol a hercegék budapesti tartóz
kodásáról, ' megírja, hogy melyik >grill«-ben jelentek meg, majd így folytatja 
»Két órakor Wallis hercegné felállt, a szárnysegéd felsegítette rá a kékróka 
koppét, ami olyan szép volt, hogy a jelenlevő hölgyeknek elállt a lélekzete«. 
(Az Est. 1937 szept. 15.) Hát ez aztán igazán gyönyörű! (Mellesleg: volt orvos 
a közelben?) A másik tudósítás még a menyasszonyról beszél s felsorolván az 
ara erényeit, különösen elsőrendű főzési tudományát domborítja ki. A tudósítás, 
itt ekszplodál: »Mrs. Simpson csokoládés tortáját történelmi jelentőségűnek mond
ják«. (Újság. 1936 dec. 15.) ’
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Viszont egy másik kategóriába tartozik az, amikor magától értetődő dolgot,, 
közhelyet a kinyilatkoztatás pretenziójával, ünnepélyesen, lehetőleg vezércikkben 
írnak meg. Például így: A történelemben sohasem lehel előre tudni, hogy 
mi lesz, ott hitelesen és tudományosan csak azt lehet megállapítani, ami már 
volt«. (Pesti Napló, 1937 nov. 14. Vezércikk.) Vagy így: »Hogy a töke mennyire 
nélkülözhetetlen kapitalisfajellegű társadalomban, azt a kereskedők gyűlése mu
latja«. (Magyarság, 1937 szept. 5.) Ebben a megállapításban természetesen nagy 
adag gondolatbeli pleonazmus is van. Ezl a magától értetődő dolgot persze 
még a régi Magyarság írta. Az új már nem ír le ilyen köztudomású« sark
igazságot. Ő már ezt írja: »A magyar közszelleműség annyira ment, hogy nálunk 
egészen 1867-ig nem is volt nyugati értelemben vett magántulajdon. Csak birtokok 
voltak«. (Magyarság, 1938. jún. 26.) Hát ezt megcáfolnunk igen olcsó mulatság 
lenne.

Az alábbi közleményt is tulajdonképpen az eksztatikus stilus kategóriájába 
kellett volna behelyeznünk, azonban annyira egyéni zamata s olyan sui generis- 
sarmja van, hogy külön helyet érdemel. Abból az alkalomból, hogy Janovitz 
József nevezetű biztosítási vezetőtisztviselőt kormányfőtanácsos úrrá nevezték 
ki, a Töke c. biztosítási szaklap 1937’ szept. számában így írt: »Az új méltóságos 
úr szemernyit sem változott, éppen oly szeretettel néz mindenkire, mint azelőtt«. 
Amire valaki megjegyezte, hogy hát bizony ez is érdem a közélet terén.

Mit szóljunk — ismét más szférába repülve — a következő sorokhoz: »Minden 
igaz embernek, sőt minden humánus embernek csak egy. de kérlelhetetlen köve
telménye lehet: haladéktalanul megszüntetni és kiirtani a szociáldemokráciát«. 
(Nvisztor Zoltán: »A vörös munka«. Nemzeti Újság, 1936 nov. 15.) Hát annyi 
bizonyos, hogy — egyebektől eltekintve — nem éppen a legeufémisztikusabb írás! 
Ugyancsak ez a szerző írja: »Volt Párizsban egy nagyon hitvány, de hírhedt 
társaság, amely magát az Emberi Jogok Ligájának nevezte. A világ egészséges 
közvéleménye megvetéssel sújtotta. Ez a liga már dögrováson van . (Nemzeti 
Újság, 1938 jan. 30.)

Nem ritka jelenség a napilapoknál, hogy a cím pontosan az ellenkezőjét 
fejezi ki annak, mint amit a közlemény valójában mondani akart. Az Uj Ma
gyarság 1937 okt. 12-i számában ez a cím ötlött a szemünkbe: »Tíz megszólított 
kaftános közül csak egy tudott törve magyarul, mondja Petrovácz Gyula«, amiből 
csak azt lehetett következtetni a tudósítás elolvasása előtt, hogy a többi kilenc: 
kifogástalan magyarsággal beszélt.

Cím: »Malomellenőr lett Pestszenter zsebet áj fogalmazója«. Közlemény: »Teg
nap este tartotta P. város képviselőtestülete tisztújító közgyűlését, amelyen az: 
egyik fogalmazói állás betöltésére hirdetett pályázatot döntötték el. A képviselő- 
testület dr. Szacsvav Pált választotta- meg az állásra. Az új fogalmazó eddig, 
mint malomellenör működött«. (Az Est, 1937 szept. 8.) Nem a cím ellenkezője 
íródott meg itt is a tudósításban?

Napirenden van a keresztnevek elhibázása és elcserélése.
A már említett Bevilaqua-Borsody és Mazsáry-féle »Pest-Budai Kávéházak« 

című — ismételjük: egyébként kitűnő — könyvben a szerzők Lechner Ödön 
helyett Lechner Jenőt (773. 1.), a Nemzeti Színház néhai nagy művésze Pelhes 
Imre helyett két helyen is Pethes Lászlót (895. és 930. 1.), az asztalos színműíró: 
Csepreghy Ferenc helyett három helyen is Csepreghy Lajost (85., 659. és 1106 I.), 
Franz Werfel helyett Fritz Werfelt írnak. (823. 1.) Abonyi Lajosról a sok-sok 
oldalra terjedő s különböző rendszerek szerint csoportosított névmutatóban két 
helyen is megírják, hogy családi neve Márton Lajos volt (1311. és 1347. 1.), 
a szövegben azonban helyesen írják Márton Ferenc-nek.
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Körmendy János színésznek, a kiváló epizódislának elhunyta alkalmából a 
Magyarország megírta róla (1937. aug. 18.): Csodálatosan játszotta Flambeau 
Péter Szerafánt a Passióban«. Körmendjének tényleg nagyszerű alakítása volt 
Flambeau (ezzel vált híressé) Rostand Sasfiókjában. Persze, játszott a Passióban is.

Minthogy a hirdetések is »szervesen hozzátartoznak« a sajtóhoz (ezt még 
a lOOo/o-os szellemtörténeti alapon álló »közírók« sem vonják kétségbe), a tel
jesség kedvéért« ide kell iktatnunk közülök is egyet-kettőt. Sok mindent, tanul
hatunk belőlük. Többek között altruizmust is. így például a Pesti Hírlap 1937. 
dec. 19-i számában megjelent hirdetés szerint: »Tisztviselőnő, pár ezerrel férj
hez menne jólelkű keresztény, ötvenes nyugdíj jogosulthoz«. Vagyis, amikor valaki 
önzetlenül 3000 kolleginája nevében is hirdet s eleve beleegyezik a többnejű- 
ségen alapuló házaséletbe. Annak bizonyítására, hogy férfiak között is akad 
hasonló vágású egyéniség, közöljük ennek a hirdetésnek a pandanját: Egyedül
álló huszonnyolc éves, érettségizett, úri megjelenésű férfi háromezerrel benősülne. 
(Egyenlőség, 19'3,3. jún. 23) Nf'/ncs az a skolasztikái tanulmány, nincs az a 
jogászi kazuisztika, amely olyan élesen distingválna, mint ez a kis hirdetés: 
»Jómegjelenésű vallásos fiatal ember meg- vagy benősülne . (Egyenlőség, 1937. 
dec. 9.) Mi a különbség a kettő között? • 1

.A Literatura az elmúlt éviek folyamán közölt leiterjakab-sorozatában kü
lönös lendülettel vetette rá magát némely »műfordítói cselekményre. Ezúttal 
nem közönséges cselekményt, hanem — nyugodtan mondhatjuk — valóságos 
bűncselekményt tárunk fel, bűncselekményt az olvasóközönség ellen, a nyom
tatott beiű, sőt még az ártatlan papír ellen is. II. R. Berndorf/nak hires (vagy 
inkább hírhedt?) könyve, a »Spiónok«, 1936-ban jelent meg magyar fordításban. 
Fordítónak Blascsok László van feltüntetve. A kiadó megjelölve nincs, csak 
a nyomda. Szemelvények: »A (nagy nemzetközi vonalok) átrepülték az országokat 
egy dolgos állam városait és faluit, amelyek a maguk összeségében egymással 
és egymás nélkül eléldegélnek, szeretnek, dolgoznak, meghalnak és születni fog
nak«. (3. 1.) »Sötétítsünk el, gyújtsunk világosságot«. (T. i. a könyv! 4, 1.) »Rend
kívül nehezek ezeknek a kémeknek feladatai, mert Franciaország, a klasszikus 
országa az idegen iránti bizalmatlanoknak s katonai dolgaival szemben rendkívül 
elzárkózott*«. (5. 1.) Szóról-szóra így! A legalpáribb halandzsa goethei színvonal 
ehhez képest; ennek nemcsak a nyomtatott betűhöz, de még a tagolt emberi 
beszédhez sincs köze. Csak az elejéről tudtunk idézni, mert amikor az előbb 
idézett 5. lapbeli passzushoz eljutottunk, a 220 lapból álló könyvet darabokra 
léptük s rövid utón a szemetesládába dobtuk.

Ezúttal nem is közlünk más »műfordítást«.
Még eg}r kis apróságot: A Légrády Testvérek kiadásában 1924-ben jeleni 

meg egy vaskos könyv »Ferenc József sajátkezű bizalmas levelezése« címen. 
Az előszó külön is hangsúlyozza, hogy csak sajátkezűleg fogalmazott levelek- 
ről van szó. A király 1883.* aug. 10-én — amikor már napok óta tartó uccai 
tüntetések és zavargások voltak Budapesten — Tisza Kálmánnak a következő 
magyar nyelvű sürgönyt küldte: »Remélem, hogy a már három este tartó ki 
hágások megismétlődését kellő határozottsággal megakadályozzák. Kérem, tegye 
magát érintkezésbe a hadtestparancsnoksággal. FJ.« (57. 1.)

Cikkünk végére értünk.
A steril (steril?) gyűlöletet hirdető s a meggyőződéstelenséget eleve el

áruló közleményekből — amelyekből • olyan szörnyű infláció van napjainkban 
— csak egyet-kettőt vettünk fel gyűjteményünkbe, hogy az lehetőleg teljes 
legyen. Többet nem, mivel ez már a műfaj meghamisítása lett volna. Mert még 
az igazi leilcrjakab sem nélkülözhet valamelyes intellektuális és etikai nívót.

fíerczel Aladár
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Az író értékelése a pilóta-korban
Az írók és költők, akik közül számosat nemcsak Európában, hanem Ame- 

i lkában is ismerek, ma túlságosan hajlandók arra, hogy kortársaikat anyagi 
vonatkozásban ítéljék meg. Ez kétségkívül az irodalmi szellem elárulása, de 
sokkal rútabb módon, mint ahogy azt Julien Benda megírta. Mert sokszor 
lókötők közt élnek, mért kell nekik vigéc-szelleműekké válniok? Jómagam, leg
alább is annyira mint ők, megértem a kenyérharc könyörtelenségét és öröm- 
telenségét; de mert az amerikai életben leggyakrabban a géptrágyára esik a 
szemem, ebből dehogy is következik, hogy az írói képességet a jövedelem 
alapján fogom megbecsülni. Sokkal inkább a szó lelki jelképében kenyeres- 
pajtásom az az író vagy költő, aki a lorzonborz érdekek között megmarad 
szellemileg szeplőtlennek, mint az, aki ügyeskedéssel Hollywoodba költözött.

S főként Pesten volt módomban megfigyelni, hogy a béklyóba vert élet
ben, a szerteszéledt nyugalomban a hisztérikussá vált nyugtalanság micsoda 
elferdülésekké torzult. Ha az írót és költőt sem támogatja az esztétikai értjék- 
koncepció, akkor kit támogasson? Ha az író és költő is képtelen mágikus 
hidat építeni, amely lelke magányát, ezt a sorstól ajándékba kapott valóságot, 
összekapcsolja a lényeggel, akkor miért lepődjünk meg az olvasók balga moz
dulatán, amikor egy értékes művet ellöknek, s 'egy kevésbbé értékes műtől 
megrészegednek? Ha az irodalom művelőinek vagy pontosabban: a feltétele
zett irodalom művelőinek szelleme szembehelyezkedik a lant felelősségével, s 
letagadja a szürkületben kitáguló szem csodáját, akkor miért csodálkozzunk 
azokon az olvasókon, akik az életszépség lazuló kereteiben, a malaszt nélküli 
rettenetben csak olcsó és felszínes szórakozást keresnek, mint ahogy a szegény 
ember megelégszik a hitvány lőrével, mert kitűnő borra nem telik? Hogyne 
volnának a szellemnek hősei Európában, Amerikában, szerte a glóbuson, sőL 
Pesten is. De éppen Pesten, amikor a zord közönyön, az önmagával való 
megelégedés szintjén próbáltam meglebbenteni az őszinte mosoly zászlaját (s 
az őszinteség nemcsak erkölcsi, hanem esztétikai t ulajdonság is), túlgyakran 
találkoztam olyan írástudókkal vagy látszólagos írástudókkal, akik a láncon 
tartott rab-időkben, a megváltozott világhatárban, ellökték maguktól az igaz 
jóság patyolat gyöngédségét, s gúnnyal tort ültek a szépség romlatlan vágyának 
halála alkalmával. Ha csak arról volna szó, hogy az irodalmat hangsúlyozottan 
politikai vagy társadalmi eszköznek tekintik s ilyen értelemben írnak, akkor nem 
lenne baj; következetesek önmagukhoz s ez legfeljebb az elvi kérdésből szár
mazó vitára vezethetne. De ha úgy tesznek, mintha alkotásaikkal a messziség 
hangját tapintanák s ugyanakkor az aktualitás aranypocsotyájában akarnák 
fetrengeni, akár a tőzsérek, ez olyan ellentmondás, olyan megszegése az iro
dalmi szellem tisztaságának, hogy gondolkodóba ejti azt az írót, aki még hisz 
az irodalmi integritásban.

Mindezzel dehogy is akarom azt mondani, hog3? az író ne keressen. Nem 
látom be, hogy a cipőzsinór-gyárosnak vagy a hentesnek miért legyen nagyobb 
jövedelme az alkotó szellemű s művészi felelősség szerint teremtő írónál vagy 
költőnél. Még annak az egyűgyűségnek látszatát sem akarom kelteni, mintha 
a kapitalista világban nem kellene a pénzzel törődni. Villon nyomorgott s 
Shakespeare meggazdagodott. Juhász Gyula megmérgezte magát, s Edna St. Vin
cent Miliőit amerikai költőnek úgy veszik verseskötetét, mintha az igazi költé
szet iránti érdeklődés valóban élne az amerikai lélekben. Lapé de Vega Velas
quez bőségéhez hasonló pompázó életet élt, s korlársa, Cervantes a Don Quijote 
jelentékeny részét börtönben írta. A kornak, a körülményeknek, az országnak, 
amelyiknek az író a polgára, magától értetődően nagy része van abban, hogy
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gazdaságilag boldogul-e vagy sem. S a nyelvnek is, amely kifejező eszköze. 
Ha Pearl S. Buck nem angolul írta volna meg a »The Good Earth«, című átlag
színvonalat meghaladó, sőt a művészi igényeket kielégítő regéhyét, ha Heinrich 
Mann nem németül írta volna Navarrai Henrikről szóló történelmi regényét, 
amely az értékes szépirodalmi művek sorába tartozik, ha Georges Duhamel 
nem francia nyelven adja át az emberiségnek Salavin felejthetetlen alakját, 
egészen bizonyos, hogy ezek a regények nem keltek volna el olyan roppant 
példányszámban, mint ahogy elkeltek.

Vannak magyar írók, akik sokkal különbek világhírű íróknál, s ha saját 
nyelvterületükön ismerik is őket, s könyveik többezer példányszámban el is 
fogynak, népszerűségük mérete, a magyar élet körülhatároltságánál fogva, igen 
jelentéktelen: arányba állítva a velük egyértékű német, francia, angol, amerikai 
írók népszerűségével. De Charles Pegmj is nyomorgott, noha franciául írt, s 
George Gissing, jóllehet nagyszerű angol regényeket alkotott; szóval a világnyelv 
maga. a lehetséges író esetében még nem határozott jele az esztétikai és gaz
dasági méltánylásnak. Amit mondani akarok, az vontaképpen az, hogy mindezek 
az írók és költők gazdasági elismertetésüktől függetlenül jelentékenyek, művészi 
értékük fokozatbeli különbségei ellenére; értékesek, mert alkottak, nem pedig 
azért, mert esetleg sikerült tehetségük őszinteségét pénzre váltaniok. Biztató je
lenségnek tekinthető, hogy a temérdek silány munka elismerése nem akadályozta 
meg az emberiség bizonyos százalékát abban, hogy olyan munkákat is észre- 
vegyen, amelyeknek művészi minőségéhez nem fér kétség.

Az elektronok és protonok tudományos korában időszerűtlen a »lélek fo
galma. Pedig mégis úgy van, hogy sem a tisztességes alkotók, sem a Kívána
tos olvasók nem lehetnek meg a lélek nélkül. Akár elfogadjuk a lélek metafizikai 
távlatát, akár idegrendszerünk élettani magyarázatában az erkölcsi és esztétikai 
érzékenység helyének kijelölésére használjuk a lélek fogalmát, a valóság azv 
hogy a lényeg tájékozódásában nem lehetünk meg nélküle. Stendhal materializ
musa és Dosztojevszkij spiritualizmusa a végső okok és célok felderítésében 
homlokegyenest ellenkeznek egymással; Stendhal nem érLette meg a hívőt, s 
mégis úgy nyúlt az ösztönök mélyébe, mintha a lélek barlangjába ereszkedett 
volna. Dosztojevszkij nem tudta a megváltást a szenvedésen át megtisztult hit 
nélkül elképzelni, s mégis úgy foglalkozott az emberi lélekkel, mintha csak' 
idegrendszer lenne. A lélek érdekelte ezt a két pszichológiai lángelmét, akár 
önzésnek nevezzük a lelket, mint Stendhal, akár a tapinlhatatlan titok hon
vágyának, mint Dosztojevszkij. S a lélek — szóval az értékeket akaró vágy 
forrása — fontos az író és költő esetében, ha hű az önmaga hivatásához, s 
fontos az olvasóban, ha hű a maga kulturális kötelezettségéhez.

Megsebzelt korunk egyik szomorú tünete, hogy ez a felelősségtudat szá
mos tehetséges alkotóban, s szintúgy a műveltnek mondott olvasók jelentékeny 
százalékában lecsökkent. Amikor a világ vért köp, amikor a bátrak is gub
basztanak, mert nincs alkalom a repülésre, amikor a szalmaboglyák és a 
gémeskutak is megismerkednek »a modern technika vívmányaival«, a repülő
gépekről irányított bombatámadásokkal, amikor a békés városok kövezeteit 
máról-holnapra ellepik a háború névjegyei: a halottak roncsai, amikor a múlt 
összhang-reménye rokkant emléknek sem tetszik, az értelmileg kényelmesek meg
ítélésében naivságnak látszik azzal törődnünk, nogy az írók ragaszkodnak-e a 
művészi felelősségérzethez, s hogy az olvasók értékelésében vannak-e esztétikai 
elemek.

Ifjú koromban Párisban kóboroltam, s nem lett volna Páris, ha nem em
lékeznék arra, hogy egyidőben kabátom lyukas volt, barátommal együtt a ke
nyérre mohón gondoltunk, verseken kicsiszolódott lelkünk elkeseredett, s éhes
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romantikánk elmerengett a pékkirakatokon. Bánatunk megfürdött a piszokban, 
de kivergődtünk belőle s a pénzek csörgését lelkünk dalával leliportuk. Miért 
elevenítettem fel ezt a képet a múltból? Annak a feltüntetésére, hogy az 
egyén háborúskodása a sorssal és a környezettel — hagyomány; s akkori 
végzetemben épp úgy pusztított a magam külön háborúja, mint ahogy ma 
rombol és tombol a földkerekség jó néhány pontján. Nem igaz az, hogy a 
háborúban el kell hallgatnia az éneknek. Nem igaz, hogy a megrémült szép
nek megvert szépnek kell lennie, s hogy a lángnak ki kell hülnie az emberi 
szívben. Nem igaz,, hogy nevetséges a tengerbe könnyet hordani s a gúny 
kacagását megalázni. Itt is, ott is a jó léleknek, a h'ívő embernek, a becsü
letesnek és megbízhatónak van megértője; lehet, hogy mindennap találkozik 
vele, lehet, hogy életében csak egyszer, vagy talán levelezés útján. Ennélfogva nem 
időszerűtlen az az elv, hogy a művészi író ne hazudjék önmagának, s a mű
velt olvasó ne csapja be szellemi felszerelését. Az érték a pokolban is érték, 
tehát a földi pokolban is.

Miért fontos, hogy az olvasás esztétikai élmény legyen? Miért szükséges 
annak a hangoztatása, hogy kívánatos lenne, ha a pénzt számolgató, gőggel 
leereszkedő tőke, valamint a diktátorok nagyfölényesen lekezelő fegyelmének s 
a milliók elégedetlenségének korában a tehetséges írók és költők művei eljussa
nak mennél nagyobb tömegekhez? Régi meghatározás szerint az esztétika a 
szép tudománya. A szépnek is van életöszlöne, nemcsak az undoknak. Hogy 
is mondja Horatius? Van mértéke a dolgoknak, szóval itt az ideje, hogy a rossz 
vagy éretlen ízlés garázdálkodásának véget vessünk, A katolikus hivő az cucharis- 
tián át a titkok titkának felfoghatatlan szépségét igyekszik felfogni. Minden 
félig-meddig értelmes ember valamely összhangra törekszik, szóval az elérhetet
lent valamiképpen elérni próbálja. A művészi alkotás figyelmeztetés; arra inti 
az emberiséget, hogy a szépséget, amely az érték egyik fogalma, mégsem lehel 
egy sorba helyezni azzal az anarchiával, amely jellemző a mai életre. Még 
a megcsúfi’ott lelkű emberek sem isznak a mocsár vizéből, ha szomjasak, 
hanem friss vizet isznak. Még azok is, akiknek nincs szivárvány-szivük, valami
szint keresnek az életben. A tündérlét képzelete képtelenül is keresi
titkát. Itt az ideje, hogy a jóizlést, a képzelet éhségét és szomjú-
ságát, az emberi léleknek az életharang művészi zengésére leső ki
váncsiságát legalább azok ne hanyagolják el, akik ösztönösen és művelt-
ségüknél fogva is az érték megnevezhetetlen mélységének az irodalmi értékű 
művek olvasásával nevet adhatnak. Nem elegendő zöldre festett, s épp azért 
nagyon is festékszagú művekért lelkesednünk, s bizony nem elegendő a kínzó 
vészek elől a gondolattalan&ág felszínes szórakozásaiba, az »U nterhallungs- 
literatur« papírdíszekkel tarkított lugasába menekülnünk, mert ha ezt tesszük, 
ezzel azt áruljuk el, hogy megelégszünk a látszat izgalmával s elejtjük a lényeget. 
Az olvasás esztétikai jelentőssége nem elvont valóság, hanem egyik legcsodálato
sabb védelmi fegyvere az emberiségnek azokkal a kikerülhető és kikerülhetetlen 
támadásokkal szemben, amelyekkel mindenkinek számolnia kell. Az esztétikai 
értékű, tehát ízlésre és tudásra támaszkodó olvasás az embernek módot ad 
arra. hogy a szépben ne szűnjék meg hinni; viszont mennél több az ilyen 
olvasó, annál valószínűbb, hogy a kiadók is több figyelmet fognak a míívéi- 
szileg meg nem alkuvó írók és költők iránt tanúsítani. Még az is megtörténhetik 
a jó olvasók száma növekedésének hatása alatt, hogy a mai »soffőr-civilizáció
ban? a teremtő művésznek olyan tekintélye lesz, mint a municiógyárosnak vagy 
a pilótának.

(Cleveland. Ohio) Reményi József
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A  G Y E R M E K : A Z  O RVOS ÉS A  L É L E K B Ú V Á R  S Z E M É V E L

BERZSENYI JENŐ DR.: AZ EGYKÉK,
TUGATKÁK, STB.
(Társadalmi tanulmány- Bpest, 1938. 

Vikfória-nyomda. 61 oldal). A szerző 
bátran küzd az ellen a tévhit ellen, 
amely újabb időkben — az imperialista 
politika függvényeként — a népesség 
szaporodását minden közelebbi megha
tározás nélkül feltétlenül nemzetmentő 
tényezőnek kiáltotta ki s mindazokat, 
akik a népszaporodás csökkenésének 
olyan okaira mutattak rá, amelyekről 
eddig alig beszéltek, hazaárulóknak vagy 
erkölcsteleneknek bélyegezte. Berzsenyi 
dr. szerint a születésszabályozás még a 
természeti, tehát isteni törvényekkel is 
egybehangzik. Ám küzdjünk az egyke 
ellen, mert ez elnéptelenedésre vezet, 
de küzdjünk a tucatjával a világba do
bott gyermekáldás ellen is, mert ez 
túlnépesedéshez és annak minden át
kához juttatja az emberiséget. A túlsza- 
porodás a fajnemesítésnek sokkalta fon
tosabb szempontjait teszi lehetetlenné.

OLASZ PÉTER S.J.dr : GYERMEKKOR,
SERDÜLŐKOR, NEVELÉS
(Egyetemi Nyomda. 291 oldal). Mü

veit szülőknek, nevelőknek, orvosoknak, 
lelkipásztoroknak, cserkésztisz'eknek, de 
általában minden pedagógusnak is szánta 
ezt a könyvet a nagytudású szerző. A 
könyve mellé adott 18, sűrűszedésű oldal
nyi bibliográfia a bizonysága annak, 
hogy Olasz páter alapos munkával fel
szántotta a kérdés egész elméleti részét. 
Ennél azonban sokkalta nagyobb jelen
tőséget tulajdonítunk annak, hogy 19.500 
négyszemközti beszélgetés, 7800 levél és 
9500 névtelenül Írásba foglalt vallomás 
szolgáltatta a nyersanyagot a szerző 
munkájához. Nincs az a nevelő, pap, 
pszichológus vagy pszichoanalitikus, aki 
ilyen gazdag anyagismerettel alapoz
hatná meg a maga pedagógiai célkitűzé
sét. A szerző, kitűnő orvosok támogatása 
alapján, bőséges figyelemben részesíti az 
ifjúság testi fejlődését is, de természe
tesen a főhangsúly nála a lelki fejlődés 
tényezőinek kutatásán van. Ebben az 
irányban részletes megfigyelésekkel kí
séri az értelmi, érzelmi, szociális, er
kölcsi, szexuális, esztétikai és vallási fej
lődés határköveit. Majd kitér a gyógyító

nevelés szempontjaira: az ifjúkori ön
gyilkosságok etiologiájára, a gyermek
kori bűnözésre. Tanulmányt szentel a 
fiuk és lányok fejlődése közötti kü
lönbségeknek. Kutatja az átöröklés és a 
miliő hatásait, sőt felismeri az egészen 
modern tipológiai és karakterologiai ku
tatások fontosságát is. Könyvének kon- 
szekvenciája az a követelés, hogy az 
arra illetékesek egy új pedagógus-tipust, 
az Olasz dr. által »rendkívüli nevelő
nek« nevezett vezetőt állítsanak be ifjú
sági munkájukba, aki különösen a ser
dülőkor sajátos problémáiban szerezzen 
magának képzettséget és jártasságot. Ez 
a könyv újra egyszer világos bizonysága 
annak a ragyogó asszimilációs képesség
nek. amellyel a jezsuitarend a modern 
tudományosság eredményeit nyomban a 
magáévá tudja lenni. Ha elgondoljuk, 
hogy 40—50 évvel ezelőtt az ilyen kér
dések még háromszoros tabu alá estek 
a jezsuita nevelés terén, ma viszont az 
orvos nyilt természetességével tárgyalják 
a rendbeliek ezeket az annak idején »ké
nyeseknek« hitt problémákat, — csak 
meg kell hajolnunk a jezsuita rendi 
lélek hajlékonysága előtt. Mint ahogy 
persze nekik is el kell ismerniök, hogy 
ha a laikus tudomány nem töri előttük 
az utat, bizony önmaguktól még nem 
igen mertek volna a Inai (és mindenkori)) 
ifjúságnak ilyen »kényes« témáihoz hoz
zányúlni. Olasz dr. könyvének értéke
lésénél mutassunk rá arra is, hogy az 
ú. n. »Fühlingserwachen« témakörében 
dolgozó írók sem nélkülözhetik ezt a 
kitűnő munkát.

SZÜTS GYULA DR.: IDEGESSÉG
(Neurózis. Novák Rudolf és Tsa ki

adása- 1H old-) A szerzőnek az a maga 
elé tűzött célja, hogy a nagykiterjedésű 
pszichoanalitikus irodalomról nyújtson 
bőséges kompendiumot első sorban or
vosok, de meg a művelt laikus szá
mára is. Ez az irodalom ma már olyan 
terjedelmű, hogy csak úgy kapásból 
nem végezhet vele a nem-szakember, s 
így nagy szükség van egy megbízható 
vezetőre, aki a kérdés lényegének töké
letes áttekintésével rövid és precíz fel
világosítást adjon a freudizmus orvos
tani vonatkozásairól.
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Egy ismeretlen Gyóni-vers
D’Hondtné Kovács Margit asszony, a Literatura brüsszeli munkatársa, néhai 

édesatyjának, egy honvédalezredesnek hagyatékából küldte be eredeti kéziratban 
az itt következő, kiadatlan Gyóni-verset. Kovács alezredes fegyver- és fogolytársa 
volt a Szibériában elpusztult, nagyrahivatott magyar költőnek. A vers, bár még 
a forradalom kitörése előtt íródott, pontosan kifejezi az orosz katonaság soraiban, 
uralkodó forrongó hangulatot s így érdekes dokumentuma egyben az orosz 
világégésnek is. A kézirat tintaceruzával Íródott s világosan olvasható. A vers 
így szól:

Alexis levele Alexandrához
Orosz tábcr, december

...Havas éjjel. Hortyog a tábor. 
Csillagfény reszket távol-távol.
Csillag fénye, vagy egy vár-ablak — 
Odaát mindig ébren vannak...
...Domb mögül, kereszt hátterébe 
Vörösen bújik a hold képe.
Vörösen, mint az urak arca,
Kik most mennek tivornyás harcra... 
...Vörös kastélynak minden terme 
Minthogyha Szentpétervárt lenne,
Pucér dámák, francia dámák 
Ott reggelig a kánkánt járják.
...Nagy ott a hőség... lent az ingek... 
A francia így segít minket.
Mi reggelre sirve.rm.et ásunk 
S bent dorbézol a kancsukásunk...

...Alexandra, hü feleségem,
Kit nem csókoltam réges régen — 
Mert elrabolt a cár parancsa...
Figyelj szavamra, Alexandra:
A kis fiunkat, édes lelkem,
Csókold meg holnap én helyettem.
De csókod most forróbban kapja, 
Mert holnap nem lesz néki apja. 
Holnap nem lesz már, csak az anyja, 
Mert rohannom kell új rohamra.
Így rendelték, míg én sirt ások.
Ott bent a részeg kancsukások...

. .Alexandra, hü feleségem,
Kit nem Iátok már, csak az égben — 
(És bús életem bús porontya...
Takard be jól a végső rongyba) 
Reggelig itt még, édes szentem,
Esett bajtáirsat kell temetnem —



Bent folg a bor cs szói a banda —
De reggel, — ó reggel, Alexandra,
Elő a fegíjvert és az ásót —
S dolgoznak majd a kancsukások...

Alexandra, hű feleségem,
Kit nem látok már csak az égben,
És bús életem bús porontya —
Takard be az utolsó ronggba,
S induljatok a végső útra,
Amelyet meghagyott Atyuska:
Amerre zúg a Dnyeszter habja 
Merüljetek egy léken abba —
Hálás hullám lágyan ringat, 
öleld át jól a kis fiunkat...

Öleld át jól... S ne feledj engem:
Hát ő is, ő is úgy szenvedjen,
Mint vasravert rabszolga-apja...? 
Merüljetek a Dnyeszter-habba!
Ha pokol is — orosz menyország —
Az embert ott nem ostorozzák —
Ott találkozunk, lelkem szentem — ------
----------Alexandra —
Reggelre én már arra mentem.

G y ó n i Géz a-

ŐSZI  és K H A Z T I! V Á S Á R
Szeptem ber 1-12. a  városligeti Iparcsarnokban

i

Harminc kis- és középipari 
szakma káprázatos kiállítása

Nagyszabású asztalterítési ver
seny — Főző- és befőzési ver
senyek — A racionalizált ház
tartás — Háziasszonyi akadémia

FéEárú u ta z á s  B u d ap es tre  m ár
a u g u sz tu s  2 9 -tő l s z e p te m b e r 12.ig.

Külföldieknek vízummentes határátlépés 
augusztus 24-től szep tem ber 12-ig.

Madách-nyomda, Bpest, IX. Lőnvay-u. 18,/b. Tel. 187—084. Felelős: Tobilí István.



BESZÁMOLÓ A SZELLEMI ÉLETRŐL
A L A F O N T A I N E - T Á R S  A S Á G ,  A MAGYj v R I R O D A L MI  ÉS 
MŰ V É S Z E T I  S Z Ö V E T S É G ,  A MA G Y A R  K Ö N Y V T Á R O S O K  ÉS 
L E V É L T Á R O S O K  E G Y E S Ü L E T E ,  A M A G Y  A R K U L T U R -  
S Z Ö V E T S É G ,  A V A J D A  J Á N O S - T Á R S A S Á G ÉS AZ UMB E  

I R O D A L MI  KÖZ L ÖNYE

(Simplízissirmis. München )

A kritikus, aminőnek a parancsuralmak 
látni szeretnék . ..

T A R T A L O M :
Somogyi Mária: Misztikusok a magyar irodalomban (341). — Ráth-Végh István: 
London (348). — Semper Victor. Már Angliában is? ... — Wagner Lilla: Papir- 
maloxn (356). — ifj. Vajda János: Ady a mérlegen (357). — (K. i.): Egy 

enciklopédia lapszélére (360). — A borítékon: ... és mégis vagyunk.
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• • # és mégis vagyunk!
A L i t  er a t u ra  szerkesztő-kiadója teljességgel tisztában van azzal, meny

nyire »rezem«-ellenes dolog, a közönség elé tárni azt a sokmindenféle bút-bajt, 
amivel manapság a lapkiadás együtt jár. Mégis úgy érzi. hogy a L i t  er  a t a ra  
olvasó-közönsége nemcsak közönség, hanem k ö z ö s s é g  is, amelyet láthatatlan, 
de annál erősebb baráti és világszemléleti szálak fűznek együvé, s akik tehát 
megértéssel és rokonérzéssel veszik, ha legfőbb mozzanataiban elébük tárjuk azt 
az odisszeát, amelyet a L i t e r a t u r  ának több, mint egy évtized során meg 
kellett járnia.

A lap régi előfizetői tudják, hogy 1926 januáriusában a L i t e r  a t ú r a  — 
a szerkesztő ötletéből s a Lantos-kiadó nyújtotta anyagi lehetőségekkel — indult 
el útjára. A lap jól bevált: a negyedik évfolyam végével már 3000-nél több volt 
az előfizetője, — hallatlan példányszám az aránylag korlátozott számú magyar 
könyvbarái-közönséget tekintve. Ekkor a kiadó, egy másik lapvállalata sikerének 
érdekében, beszüntette a L i t e  r a t  u r át, illetve beolvasztotta abba a másik vál
lalkozásába, — a szerkesztő minden jól meggondolt tiltakozása ellenére. Egy év 
múlva azt a másik lapvállalatot a kiadó mögött álló bankérdekeltkég szüntette 
be: most tehát nyitva állott volna az út az egészséges L i t e r a t  u r a  újrafel- 
élesztésére.

A szerkesztő szívesen vállalkozott arra, hogy most immár a saját erejéből 
újraindítja a lapot. Sajnos, az eddigi kiadócég egyik tagjával az átadandó előfize
tői listák körül nézeteltérések adódtak, amelyek a lap újrainduláséit öt hónappal 
késleltették. Ezzel megszakadt a kontinuitás a lap szétküldésébenj, s aki csak kissé 
is ismeri a lapkiadás pszichológiáját, nem csodálkozhatik azon, hogy ennek kö
vetkeztében az előfizetők számában végzetes leszakadás történt.

Ennek ellenére is jó reményekkel vágtunk neki 1931 májusában az újjá
született vállalkozásnak, amikor egyszerre csak — mint derült égből a ménkő — 
rászakadt a magyar gazdasági életre az 1931 augusztusi, Kiebelsberg-féle emlé
kezetes moratórium, a maga, mint utólag kiderült, teljesen fölösleges pánik-kelté
sével. Elgondolható, mit jelentett ez a derűt a még meg nem erősödött új L i te 
r a t u r e  számára: hiszen mindig a könyv és a könyvekkel foglalkozó irodalom 
az, amely szeizmográf szerűen jelzi elsőül a gazdasági rengéseket.

Valahogy álláboltunk ezen a szirten is. Azzal iparkodtunk a fenyegető ne
hézségek elől kitérni, hogy olcsó áron akartunk kimenni az utcára. Elgondolásunk 
az volt, hogy h e t e n k é n t  jövünk ki, számonként 20 filléres áron. Addig ha
vonta jelentünk meg. Engedélyt kértünk az új megjelenésre az illetékes hatóságtól. 
Hosszú hónapokig semmi válasz. Végre erőteljes protekció igénybevétele után 
megkaptuk az engedélyt — h a v i  k é t s z e r i  megjelenésrel Hogy miért így, azt 
csak a hatóságok nagy védszentje, Sanctus Bürokrácius tudná megmondani. A 
tény azonban az volt, hogy ezzel az »engedéllyel« a L i t e r a t  ur a  két szék között 
a pad alá esett! Terjedelmében elveszítette a havonta egyszer megjelenő folyóirat 
imponáló vastagságát, viszont árban nem tudott úgy leszállani, hogy a siker re
ményével mehetett volna ki az uccára, a rikkancsokhoz. Ezzel szemben most 
már a havonta kétszeri szétküldés és a kétszeri boritékozás költsége terhelte a 
büdzséjét. S visszakozni nem lehetett, mert az új engedély úgy szólt, hogy 
amennyiben a kiadó ezt nem veszi igénybe, akkor az előző engedély is érvé
nyét veszíti!

Node, hála a L i t e r a t  u r a  hűséges előfizetőinek, ezt a nehézséget is át
vészeltük. Folyton éreztük azonban, hogy a lap így. ahogy van, nem tud tovább
fejlődni• hiányzik mellőle a nyomdai báltér, amely a saját rezsijében sokkalta 
olcsóbban iudje or lapot előállítani. Nagy örömmel vettük tehát az egyik nagy, fél-



M i s z t i k u s o k  a  m a g y a r  i r o d a l o m b a n
A miszticizmus fáradt, kiábrándult korok vallásos elhajlása, mint ahogyan 

a szkepszis fáradt korok filozófiája. De a miszticizmus újraéledése egyúttal a 
vallásos megújhodás hajnalát, esetleg új világfelfogás kibontakozását is jelenti. 
A nyugtalanság a régi formában tör kifejezésre, amíg új formáját megleli, amely 
maga is talán csak még régibb adottságoknak átformálása. így nyúlik vissza 
a keresztény világ misztikája is az újplatonizmus-on keresztül az orfikus és 
eleuziszi misztériumok világába, sőt azon túl a messze Kelet mágikus kultuszába.

A miszticizmus megjelenését tehát lazulás, megrendülés előzi meg. Ez a 
megrendülés az egyénben megy végbe, s az egyén aktív vagy passzív természete 
dönti el azután, milyen irányban keresi a megoldást, a kivezető útat. Szembe 
néz-e a világgal a cselekvés vágyától űzve, vagy, mint a misztikus, vissza
vonul önmagába, s egyedül éri el és éli meg azt az abszolút bizonyosságot, 
amelyhez már nem érnek fel a kételkedés mérgezett nyilai. A misztikus tehát 
a hit által összekapcsolt kollektív közösségből kihullott egyén, olyan egyén, 
akinek az aktivitása, legalább is a közösség érdekében kifejthető aktivitása már 
megszűnt. A misztikus számára a remeteség lesz gyakorlati megoldása a nagy 
világlalánynak: mivel ez a világ rossz és meg nem javítható, el kell tőle for
dulni, hogy a látni vágyó lélek az Abszolutumba -beleolvadhasson.

Minden vallás misztikusai, remetéi, bölcsei az eksztatikus elragadtatásban 
keresik a világból kivezető utat. Ebben az elragadtatásban nyert misztikus élmény 
már túl van minden teslin, érzéki és értelmi megismerésen, mert benne meg
szűnik az alany és a tárgy kettőssége. És mégis...  Amikor ezek az aszkéták 
lemondanak a földi gyönyörökről, s a misztikus kontempláeió és unió állapo
tára: az Isten szemléletére és a vele való szellemi egybeolvadás elérésére törek
szenek, ez a szigorú lélektani elemzés tükrében voltaképpen nem más, mint 
raffinált, légiessé finomult érzékiség. Hogy az unió myslica-nak ez az erotikus 
megélése tudatos-e vagy öntudatlan, az végeredményben mellékes. Plotinos-ról, 
erről a középkori, bűbájos legendába illő életű pogány misztikusról jegyzi fel 
életírója: »Szégyelte, hogy van teste«. Egy másik látnoknak, Hadewich apácának 
(1300 körül élt Flandriában) azonban már nyíltan kifejezett vágya volt: »Egynek 
lenni Istennel az élvezetben«. (Schwester Hadewich: Visionen. Aus dem Flämi
schen v. Fr. M. Huebner.) A kontemplációnak ezen a fokán a misztikus még 
nem szakad el teljesen a világtól, még1 visszatér oda, hogy hírt adjon misztikus 
élményeiről. De ami ezen túl van, ott már megszűnik minden összeköttetés 
a tárgyi világgal, a közömbösségnek ebben az állapotában már kialszik a fan
tázia sóvárgása is, elnémul minden vágy...

A MAGYAR KÖZÉPKOR MISZTICIZMUSA

Tudjuk, hogy a kereszténység felvétele nálunk Magyarországon nem lelki 
szükségből, hanem kényszer hatására történt. Az ősi hit még töretlenül élt a 
lelkekben, de sietni kellett, nem volt idő kivárni a lassú átformálódást, amint 
hogy később sem volt soha idő a csöndes elvonultságra, nem volt alkalom a 
nyugodt elmélkedésre, a zavartalan szemlélődésre. Csatazajtól volt mindig hangos 
az ország. Tatárjárás, német-dúlás, török-átok verte, emésztette a magyart, s a 
pillanatnyi szünetekben volt elég pártvillongás, öncélú hatalmaskodás. A baj az 
volt, hogy a legfőbb mulatság is a harc volt itt mindig. Zord világ! A teore
tikus filozófia, a csöndes elragadtatás múzsája menekült innét.

Menekült, — de nemcsak a fegyvercsörgés miatt, hanem azért is, mert
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a lelkekben sem talált sehol termékeny talajra.. A magyar szellem — elsősorban
bizonyára a tények kényszerítő nyomása alatt — úgy alakult ki, hogy nem 
lett barátja a csöndes szemlélődésnek, nem kívánkozott a metafizikai eszmék 
ködös régióiba. Bőséges alkalom nyílt számára, hogy a saját kárán tapaszta
latokat szerezzen, de a tapasztalatok talaját azután nem is szívesen hagyta el. 
Gondolkozott, de inkább csak az embert és a reális életet érintő problémákról; 
vallásos volt, de rajongás nélkül. Nagy hibái mellett nagy erényei voltak, mert 
különben nem maradhatott volna fenn azoknak az erőknek a nyomása alatt* 
amelyek előtte sok különböző fajú népet ítéltek pusztulásra; de amint hibáit, 
úgy erényeit sem vitte soha túlzásba.

Jellemző, hogy a két első magyarországi szent, Zocrard és tanítványa, 
Benedek, lengyel származású volt. ők valósították meg a remeteéletnek azt az 
ideálját, amellyel csak külföldön találkozunk. A Vág vadonába vonultak el, s 
olt hallatlan önsanyargatásokkal kínozták magukat. (Boldog Mór: Legenda Sanoti 
Zoerardi et Sancti Benedicti).

Szent Gellértnek, ennek az olasz vérű aszkétának az élete is bizonyára más
képpen alakult volna, ha eljut a Szentföldre, ahova remete-hajlama, misztikus 
vágyai vonzották. De a vihar, amely a dalmát partokra sodorta, s a magyar 
földre vezette, többet nem csendesedett el körülötte, mert viharok zúglak akkor 
is szünetlen a magyar tájakon, amikor Szent István lerakta országának funda
mentumát. Szükség volt itt a tehetségre, építő munkára, s Szent Gellért is 
csak akkor vonulhatott vissza a rég óhajtott magányba, amikor már lerótta 
hittérítői és Imre herceg mellett nevelői tisztét. De folytonosan tevékenykedő 
szelleme bakonybéli remetekunyhójában sem hagyta nyugodni. így született 
meg az első magyarországi misztikus irat. (Deliberatio Gerardi Moresanae ecclesiac 
episcopi supra hymnum trium puerorum). Sokáig zavaros értelmetlenségnek 
tartották ezt a munkát, de főleg Karácsonyi János élesszemű bírálata óta (Kará
csonyi János: Szent Gellért élete és művei, 1887.) ma már kétségtelen, hogy 
minden reménytelensége, hevenyészettsége és sajátos nyelvezete mellett is a 
maga idejében határozott tudományos mű volt. Szent Gellért, mint misztikus 
teológus magyarázza benne a Nabuchodonozortól égő kemencébe vetett három 
ifjú történetét. A misztikus teológia az akkori kor homályos természettudomá
nyos tételeit felhasználva törekedett a Szentírás magyarázatára, reális módszerek 
nem vezették, csupán a misztikus invenció ereje. Ma természetesen ez a teo
lógiai irányzat elavult, de a hasonlóan misztikus tendenciájú híres, úgynevezett 
arcopagifikus iratok (Dionvsios Arcopagita neve alatt megjelent munkák) az 
egész középkoron át táplálták a vallásos élmény után sóvárgó lelkeket.

Szent Gellért úttörő munkát végzett, mert, mint maga mondja, nem ismert 
szerzőt, aki előtte ezt az éneket misztikus értelmezéssel feldolgozta volna. Érde
kesen magyarázza például a szövegben szereplő arany bálványt. Az — szerinte — 
a földi fejedelem, a zeneszerek a gonosz léleknek, az ördögnek tőrei: az élve
zetek, a kincsek, a méltóságok, amelyekkel a lelkeket elveszejteni törekszik, az 
égő kemence pedig a világot jelenti, amelyben a szentek különféle gyötrelmek
nek és üldöztetéseknek vannak kitéve.

De misztikus elmélkedései közepette sem tudott Szent Gellért a világtól 
egészen elvonatkozni, az ország dolgai akkor is foglalkoztatták. Sok olyan részlet 
van munkájában, ahol mint a tévelygőket ostorozó és irányító 'apostol áll 
előttünk. »Sajnos azonban — mondja egy helyen — a mi látóink nem lépnek 
fel nyilvánosan, hanem csak magukban morognak s parancs és kérdezés nélkül 
moccanni sem mernek, nehogy megsértsék a királyi füleket*. (Érti Aba Sámuelt, 
akivel szemben nyíltan és merészen állást foglalt).

Az egyéni elragadtatásoknak ez az ideje azonban csak hét esztendeig tart
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hatott: közös célok, országos érdekek újra előhívták a bakonybéli rengetegből. 
Mint Csanádi, illetőleg ahogyan abban az időben nevezték, marosvári püspöknek 
azután nagyon kevés ideje adódott az elmélkedésre. így félbenmaradt a mun
kája, s az egész középkoron át nem akadt utódja, aki felvette volna a vértanú 
kezéből kihullott tollat abból a célból, hogy a teológia, a filozófia vagy a köl
tészet útjain át vezessen be tovább a miszticizmus homályos, érzékeket elzsib
basztó, földöntúli látomásos, titokzatos világába.

Mert ha folyt is serény munka a magyarországi kolostorokban, ez inkább 
csak az egyházatyák műveinek, külföldi legendáknak, himnuszoknak másolásá
ban s a hazai szentek legendáinak összeállításában merült ki, de sehol semmi 
eredetiség, invenció. A magyar szerzetesek nem személyes átéléssel tették ma
gukévá a keresztény vallás érzelmi mélységeit, miszticizmusát. A fájdalpm- 
kiváltotta élvezetes reakció, az önkínzásban való gyönyörködés vallásossága, a 
gondolatok érzelmi reflexeiben való kjíjelgés, a kigyúlt fantázia víziós képei 
s mindaz a ködös, bizar, szertelen rajongás, amely külföldön, különösen Német
országban, a misztikusok külön világát teremtette meg, nálunk teljesen hiányzik.

A PROTESTÁNS KOR MISZTICIZMUSA

A középkor miszticizmusa nem aludt ki teljesen s Luther nyomán — aki 
maga is mélyen elmerült a misztikusok, különösen Johannes Tauter tanulmányo
zásába, — egy új teológia született meg, amely ismét a vallásos élmény benső- 
ségére vetette a fősúlyt. És amikor a 16. század vége felé a lutheri egy
házban is az üres skolaszticizmus útjára kezdett tévedni a hittudomány, a 
miszticizmus új, sajátságos formában jelentkezett. Ez az irányzat Jakob fíöhme- 
ben, ebben a rendkívüli fantáziájú- szellemes teozófusban teljesedett la.

Magyarország politikai életében az új vallásos áramlatok idején is zűrzavaros 
állapotok uralkodtak. A mohácsi vészt megelőző és követő időkben nagy, 
döbbenetes kérdések törtek fel a lclkekből, a nemzet fennmaradásáról, élet
halálról volt szó, s a nagy közösségen túl az egyén is bizonytalannak érezte 
létét a világban, s kétségbeesésében földöntúli segítség után nyújtotta ki kezét. 
A protestantizmus pedig éppen az egyén felé fordult, a sóvárgó egyéni lélek
nek akarta visszaadni hitét és erejét, hogy ezáltal biztosítsa a nemzet fenn
maradását. így forrt össze nálunk vallás és hazafiság, egyéni lét és nemzeti 
kérdés. De éppen ezért, mert nemzeti érdekről volt szó,, a haza kívánt újra 
áldozatokat, nem volt elég idő most sem arra, hogy túlságosan mélyen elmerül
jenek a kedély világába, elérkezzenek az emberi lélek és az istenség titokzatos 
találkozási pontjáig, a misztikus élményig.

A magyar protestáns prédikátorok, a szükség kényszerítő hatása alatt', 
nemcsak hitterjesztők voltak, hanem nevelők, tanítók, könyvnyomtatók, a tudo
mány terjesztői, az irodalom ápolói, de viszont egy sincs közöttük igazán nagy 
szónok, teológiai rendszerező vagy méginkább misztikus elmélkedő. Tiszta, világos 
eszű emberek voltak ezek a prédikátorok, a prófétai szenvedély is egy
szerű, természetes emberi tulajdonsággá lett náluk. Annál csodálatosabb, hogy 
a Gonosz jelenléte, kísértése, az ördög ellen való tusázás olyan nagy szerepet 
játszik életükben, olyan nagy helyet fogial el munkáikban. Nem hiába mondja 
Telegdi Miklós, az ellenreformációnak első harcosa: »A protestáns tévelygők 
örökké emlegetik az ördögöt, látszik, hogy sokat társalognak vele«. Az ellen
reformátoroknak még ennyi is sok volt, hiszen a legnagyobb közülük, a nagy 
Pázmány Péter is, csupa józanság, s még a földi és földöntúli élet lehetőségeit 
s ez utóbbinál: előnyeit is reális szempontból mérlegeli: »A világ rövid és kevés 
gyönyörűségének vége: örök keserűség«, tehát: »Meggondoljuk, mely nagy dolog
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a mennyország, melyet ígér Krisztus, mely kicsiny és könnyű, amit kíván tőlünk .
Az ördög már Luther életében nagy szerepet játszik, a protestáns miszticiz

musban pedig összehasonlíthatatlanul nagyobb helyet tölt be, mint a régebbi 
korok misztikájában. J. Böhme a gonosz eredetét kutatja. Szerinte a jónak 
és a rossznak kettőssége már Istenben is megvan. Minden dolog Igenből és 
Nemből áll, legyen az isteni, ördögi, földi vagy bármiféle. Ellentétek nélkül. 
erjesztő gonoszság nélkül nincsen se mozgás, se élet, sem öröm, sem fájdalom, 
sen művészet, sem tudomány. Az élet célja a sötétség világából eljutni a fény. 
a benső világosság birodalmába, s ott elmerülni Istenben, újjászületni benne

A MAGYAR BAROKKOR MISZTIKUSAI

A jónak és a rossznak ezt a harcát nálunk különösen és elsősorban Bor
nemisza Péter, ez a hányatott életű, humanista műveltségű prédikátor küzdötte 
végig, élte meg. Prédikációiban állandóan szerepet játszik az ördög. Sőt egészen 
külön munkát szánt arra a célra, hogy benne a sátán naponkénti tőrve léseit 
és csodásnál csodásabb, részben átélt, részben hallott történeteket emlegessen 
fel, amelyekben az ördög álnoksága nyilvánvaló módon megjelent, (ördögi kísér
tetekről avagy rettenetes útálatosságáról a megfertőzött világnak. Sempte, 1578. 
Szólnia kell ezekről, bár » ... mondom százezred részét is csak meg sem gon
dolhatjuk a nagy sűrű világi vakságnak. Az angyalok, de leginkább az Ur Isten 
ő maga látja valóban, micsodák legyenek mindazok. Ebből, hogy kivegyen ben
nünket, azért bocsátotta hozzánk az ő szent fiát, kit kér, hogy hallgassunk és 
úgy nézzünk, mint egy sötétségben feltett lámpásra«.

Mennyire jellemző ez a munka magyar szerzőjére! Nincsen benne semmi 
érzéki rajongás, önkívületi elragadtatás, merész spekuláció, fantasztikus költé
szet, mint amelyekben a külföldi misztikus irodalom annyira bővelkedik. Szó 
van ehelyett a török rablások szörnyűségeiről, Istennek naponként való sanyar
gatásairól, a bűnök elharapódzásáról, az ősi kereszténység megromlásáról, bájo
lásról, ördögűzésről s mindarról a sok babonáról, amellyel 16. századbeli kor
társainak lelke telve volt. És szó van újra és újra a sátánról, a jónak és a 
rossznak, a világosságnak és a sötétségnek arról az örökös harcáról, amelynek 
közepette titokzatos és bizonytalan úton tévelveg az ember és bizony elpusz
tulna, ha nem lenne biztatója és útmutatója »a világító lámpás«. Oh, ki nyomo
rult volna az ördög miatt az ember, ha szabadítója nem volna!« Imádsággal 
kell fordulni Istenhez, »mert a pokolbeli ellenség úgy rohan ránk, mint az éh 
oroszlán, s ha ő (az Isten) meg nem segít, álnokságával megcsalhat, erejével 
elejthet, kegyetlenségével elszaggathat«. Ezen a ponton kétségkívül rokonságot 
mutat a valamivel később élő Böhmével, de ennek a sötétségben folyó harc
nak a káoszából hiányzik az a nagy szintézis, amelyben Böhme összebékitette 
a jót és a rosszat, a tapasztalat és a szellem világát.

Sok józansága mellett is csapongó fantáziáról tanúskodó vallásos képzelet- 
világban él ez a prédikátor. Különös, megragadó és megdöbbentő élményekről 
számol be azon az eleven ritmusú, bőven ömlő, magával sodró erejű nyelven, 
amelyet már Sokrates Elektrája nyomán írt drámájában méltán megcsodáltunk.

Élményeit hátborzongató realitással tudja előadni, s van egy olyan részlete, 
amely önkénytelenül is Ady Emlékezés egy nyár-éjszakára című költeményének 
misztikus hangulatát, egymásra torlódó viziós képeit juttatja eszünkbe; igaz ugyan, 
hogy Bornemiszánál az egj'éni átélés nem teljesedik ki egyetemes-emberi szimbó
lummá, »Tudok oly napot, hogy a sátán elkezdette a haragot a szorgalmatosságra, 
a bujaságra való indítást és azokban ugyan oktalanul megbolondilott volna, ha 
az Ur hozzám nem tért volna. Mert aznap jobbágyim ellenem felrohantak és
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morgottak velem és búcsúztak és költöztek ok nélkül. Feleségem is azonban meg- 
háboritott igen apró dolgok miatt és hol egyik, hol másik gyermekim szófogadat- 
lanságukkal. Ezek után mindjárt kocsisom, szolgáim és más gyermekim, azután 
szakácsom. Az apró gyermekek rítak, sírtak reáin és ki-ki kétségbeesett bennük. 
Azon napon könyvnyomtatóim reám részegedtek és velem kötődtek, könyvkötőim 
búcsúztak. Még az ebek is a tyúkokat kergették és megölték. A lovak elszaladoztak 
és egymást annyira marták, hogy senki el nem érhetné, hanem ők maguk ledőlé- 
nek és véres veríték lecsorgana róluk. Oskolamesterem és udvarló deákim étel 
fölött szomoritottak. Étel után hol felházamba mentem imádkozni, hol kertben,, 
és azokat velem félbenhagyatták. Tanulni akartam és barátim panaszolkodni 
hozzám jöttek, a város népe, a gróf, a tiszttartó reám üzentek hol egyről, hol 
másról«.

A különböző bájolások között olvassuk a következőket: »Hogy az apád ne 
fedjen reád, főzz meg egy emberfejet és azt vidd el azután az Isten házába, és 
azt vesd oda és azt mond: mint az senkire nem feddik, úgy az én a|pám is reám 
ne fedhessen«. Éles szemű, mélyre látó megfigyelőre vall az a megjegyzés, amit 
ehhez hozzáfűz: »Bolond, nem veszed eszedbe, hogy az apádnak halálát kéred, 
hogy olyan legyen, mint a holt ember feje«. Micsoda mély, a pszichoanalízis 
állal felderített igazság van ebben az egy mondatban!

A sorban feljegyzett bűbájok, bájoló imádságok már egyenesen a mágikus 
világba vezetnek vissza, csak a végén van beléjük szőve némi keresztény vonat
kozás. Ezeknek a bájoló imádságoknak a varázsereje változatlan szövegükben 
és a kérdéses személy nevének kiejtésében rejlett. Tudjuk, hogy a fekete má
giában milyen nagy szerepet játszik a név ismerete és kiejtése. A primitiv ember 
szerint a név a ^megnevezettnek a lényegét fejezi ki. Ha tehát valaki ismeri ellen
ségének vagy egy hatalmas lénynek a nevét, ezáltal megronlhatja, illetőleg elsa
játíthatja varázshatalmát. Ezért tartotta a primitiv ember olyan nagy titokban 
a nevét, sőt az istenek is elhallgatták igazi nevüket Nyomát találjuk ennek többek 
között a Ra napistenről szóló ősegiptusi mítoszban is. Különösen a kabbalisták 
űznek mágikus játékot az isten nevével, sőt ennek a névnek egyes betűivel. Rasiel 
kabbalista könyvében olvassuk: »A név kiejtésével vagy felírásával tudnak ördö
göt űzni, tüzet oltani, betegséget gyógyítani, ellenséget megrontani«. A középkori 
bájoló-imádságokban is azért volt fontos a beteget nevén nevezni, hogy az a 
hetvenhétféle nyavaja«, amellyel az ördög kínozza az embert, eltávozzon belőle. 

A kiejtett szó varázsereje későbbi korok szokásformáiban, sőt ma is fel-felbukkan, 
s ezt úgy kell tekintenünk, mint átöröklött misztikus hagyományát az egykori 
primitiv mentalitásnak.

MISZTIKA ÉS MAGYAR NACIONALIZMUS

Meg kell még emlékeznünk ebből a korból Báthori István országbíróról, aki 
a Kraszna lápjai közt fekvő ecsedi várában önemésztő bánatát és lelkének misz
tikus sóvárgását hatalmas erejű zsoltáraiban hagyta ránk. Elzárkózott a világtól, 
de azért nem tudott tőle egészen elszakadni, magánya csöndjében is foglalkoz
tatta az ország sorsa, mint félezer évvel azelőtt Gellért püspököt. Akkor a keresz
ténység felvételével volt összekötve a nemzet fennmaradása, most a protestáns 
felkelők védelmezték kardjukkal a nemzet függetlenségét. A magyarországi miszti
cizmusnak ez a legjellemzőbb vonása: a vallásos gondolatnak állandó és benső 
összeköttetése a nemzetivel, Báthorinál is jelentkezik. Ezért határozza el magát 
arra az energikus lépésre, — ami, ismerve az ő rendkívüli passzivitását, kétszeresen 
értékelendő —, hogy 1605 elején visszaküldi Rudolfnak az országbírói kettős 
pecsétet, s nyíltan csatlakozik Bocskayhoz, de ugyanebben az évben már meg is
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hal, mintha csak ez az aktivitás emésztette volna fel még meglévő csekély élet
energiáját.

Báthori nem tartozik azokhoz a misztikusokhoz, akik szenvedéseikben élve
zetet találnak, ő menekülni szeretett volna gyötrődéseiből, — testi-lelki gyötrő
déseiből egyaránt —, nemhogy sanyargatásokkal még növelte volna azokat. Beteg
ség, fájdalom felfokozott létérzéssé csak azokban válhatnak, akik nagyon igenük 
az életet. Az életigenlés Báthoriban is megvan ugyan — kitűnik írásaiból —r 
de ez az érzés csak a jámbor hivő-ember életigenlése, aki nem akar, sőt eszébe 
sem jut korlátokat rombolni, nem tör a végtelen lehetőségek felé, nem akarja 
a véges lét, az ember-élet határán belül érzékelni a Végtelent, egyesülni, össze
forrni vele, mint a misztikus, ő csak az áhitatos hivő halálon-, feltámadáson-liúli 
boldogságára gondol. De amíg ez a mennyei boldogság elérkezik, csak azért könyö
rög: »Ódozd meg, uram, az én szívemnek köteleit, kenegesd lelkemnek sebeit, 
vidámítsd elmémnek tömlöcös életét, formáld minden jóra gondolatimnak járá
sát. Mert a szél, ahol akar, ott íú / honnan jő, hová megyén, nem tudjuk; így, 
uram, csak tetőlled vagyon a menyekből az újonnan való születésünk«. De a 
szél tovább fú, lelkének tömlöcös élete nem enyhül, nem jön el a várva várt 
misztikus újjászületés, mert egyik későbbi zsoltárában igy kiált fel: »Kelj fel, 
uram, kelj föl, ne aludjál, ne feledkezzél el az én megszorongattatásaimról, régtől 
fogva valókról és jövendőbe való nyavalyáimról, szegénségemről«.

Milyen más értelme van itt a szegénység szónak, mint ahogyan azt Jézus 
használja a lelki szegényekkel kapcsolatban, vagy Meister Eckehart, a legnagyobb 
német misztikus, »Von der Armut am Geiste« című prédikációjában. Báthorinál 
nagy lelki nyomorúságot jelent. Eckehardtnál szegény az, aki semmit sem tud, 
akinek semmije sincsen és főleg semmit sem akar. Fel kell adni teljesen az 
akaratot — mondja Eckehart —, annak még Isten felé sem szabad irányulnia, 
külsőleg, belsőleg üresnek kell lennie az embernek, hogy azután Isten működhessék 
szabadon a lélekben.

De Báthori ezt sem tudta megtenni, valamint azt sem, hogy az emberi szel
lemnek magasba ívelő lendületével feljusson azokba a régiókba, ahol már egy
beolvad az eszményi Én az Istenséggel, s a belső világosság fényénél önmagában 
látja meg, találja fel a misztikus a nagy Ismeretlent. Báthori csak sóvárog ezután 
az elbűvölő fényesség után: »Vegyenek környül engemet az te szent fogadásidnak 
fényes ködei«, de a kegyelem áttörése (Durchbruch der Gnade) nála nem követ
kezik be. Hiába mondja: »Megnyitom magamat, megnyilatkoztatom szívemet, és 
az üdvösségnek királya bejön az én kapumon, ki az ő szent lelkének kolcsával 
megnyitja szívemet, megsepri Krisztus vérével lelkemet, és megmossa, öttözi, 
rigálja sebeimet«.

A misztikus feladata: elszakadni először a külső világ tárgyaitól, azután saját 
énjének a külső benyomásokat hordozó részétől. De Báthori már a külvilágtól 
sem tud egészen elvonatkozni, annál kevésbbé saját énjétől. Még testi betegségei 
is gyakran foglalkoztatják zsoltárírás közben, lelki sebeinek fájdalmát pedig 
mindig érzi. Az ilyen szenvedés nem termi, nem teremheti meg a nyugalom, a ki
békülés gyümölcsét, sőt inkább felszínre dobja a bizonytalanságot, a hitet kikezdő 
kételkedést, mert nincsen tiszta, töretlen érzés a földön, még a legmélyebb-hit tel- 
hivő lélekben sem. A földön nincs, csak ha felemelkedik a földről. De még az 
igazi misztikusok közül is csak nagyon kevés — vagy talán senki sem? — jutott 
el addig a fokig, ahol már szünet nélkül fénylett volna benne az Isten.

És még egy fontos oka van annak, amiért Báthori nem juthatott el a nagy, 
mindent kibékítő és mindennel kibékülő misztikus boldogságig. Az ő Istene 
ugyanis az ó-testamentumnak komor, kérlelhetetlenül igazságos Istene, aki előtt
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csak rettegve, földig boruló alázattal mer megjelenni, s meggyőződéses hite mellett 
mintha egy kicsit önbiztatás miatt is látná el azzal a sok jelzővel: igen jó, 
bő isten, sok irgalmú, nagy tűrő, könyörülő. Már pedig a misztikusban, ha meg 
is van az alázat, de nem szolgája, hanem inkább barátja Istenének, mert csak 
igy oldódhatik fel az a kettősség, amely Báthorinál örök akadálya volt a misz
tikus uniónak. Fölötte elérhetetlen magasságban trónol a fenséges Isten s ő 
»a nyomorult ember-féreg« óriási bűntudattól gyötörve járul eléje. Hol van 
ettől a nagy, merész eckeharti isteni egység: »Wäre aber ich nicht, so wäre 
auch Gott nicht«.

Báthori minden mértéken túl, alap nélkül vádolja, egyre csak vádolja 
magát: »Fertelmes bűnökkel megraktam testemet, és éktelen élettel gyönyörköd
tettem magamat, s ezt mondtam: »Örülj én lelkem, örvendezz szívem, és vigadozz 
ó én életein; az bűnről pedig és isten haragjáról meg nem emlékeztem«. »Isteni 
jelenést mutattál, és intettél engem álmomban is, kit én nem vöttem csak előmbe 
is«. »Vallom előtted magamat bűnösnek én szegény bűnös ember, ki az bűnösök 
között elsőbb vagyok«. Ebből a nagy megalázkodásból nincs felemelkedés az 
örömteljes, elragadtatott misztikus égberöppenésig. Érzi ezt önmaga is, s nagy 
kétségbeesésében felszakad lelke mélyéből a jaj-ima, az ős rémület imája: »Jaj, 
uram, ennékem és jaj-jaj!« Ez már a szörnyű egyedülvalóságára ráeszmélt ember 
felhördülése az éjszakában, aki tudja, hogy uram,, uram-kiáltása visszhangtalan 
marad, csak a szörnyű jaj, jaj echózik elő mindenfelől. De az éjszakába halvány 
fénnyel újra és újra belédereng a nappal, s ennyi fény elég neki arra, hogy 
ismét erőt sugározzon a már-már reménytelenné sorvadt szóba: Uram.

Ez a nagy istenfélelem és bűntudat hazánkban az egész századra jellemző, 
s kétségtelenül részben igaza van Toldi] Ferencnek (ő tette először közzé Báthori 
zsoltárait a véletlenül kezébe került, megrongálódott, töredékes kézirat nyomán 
1850-ben: Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez), amikor ennek okát 
a protestáns dogmában keresi, amely szerint nem az erénytől, amelynek gyakor
lásában nem is hisz, hanem egyedül Isten kegyelmétől, a Megváltó érdemétől várja 
igazulását. De azért a protestáns dogma nem akadálya (éppen úgy, amint a kato
likus dogma sem lehetett az) a miszticizmus kiteljesedésének, amint ezt a kül
földi protestáns misztikusok egész sora igazolja.

A következő századokban a miszticizmusnak csak nagyon halvány nyomaira 
bukkanunk Magyarországon, s kizárólag csak külföldön, főleg a hallei egye
temen járt protestáns papok prédikációiban, imádságos- és énekes-könyveiben. 
Ez az új vallásos mozgalom, az u. n. pietizmus, amelyet Spener indított meg, 
de tulajdonképpeni megalapítója Francke hallei egyetemi tanár volt, az elvilá- 
giasodással szemben új, szigorú aszkézist követelt, s a vallás érzelmi mélységeire, 
a személyes átélés misztikus javaira mutatott reá. A magyar pietisták azonban 
nem tértek a kontempláció útjára, s a pietizmusnak nálunk a gyakorlati keresz
ténység terén van legnagyobb jelentősége. Úgy látszik, a magyar józanság volt 
megint az oka annak, hogy ez az irányzat is másmilyenné lett itt, mint külföldön. 
Gondoljunk csak arra a Németországban keletkezett másik misztikus íeleke- 
zetre: a herrnhuti testvérek gyülekezeté-xe vagy a spanyol quietisták-ra, az angol 
methodisták-ra, a holland coccciánusok-ra. Ezeknek a felekezeteknek az alapítóitól 
és papjaitól a misztikus színezetű munkáknak egész tömege maradt fenn. Nálunk 
azonban ilyen eredeti munkák nincsenek, annál kevésbbé találjuk mását olyan- 
féle misztikus költőnek, mint Scheffler János (Angelus Silesius) vagy misztikus 
látnoknak, mint Swedenborg.

Somoggi Mária ( Debrecen)

347



ÍRÓ  É S  P O L I T I K U S  K Á V É H Á Z B A N

L o n d o n
Irta: Réíh-Végd István

Európai diadalútja során a kávé Angliába is eljutott, A londoni divat gyö
nyörűséggel fürdött meg a fekete áradatban. A kávé elöntötte a paloták szalonját, 
a polgár ebédlőjét, a tudós dolgozószobáját. William Harvey, a vérkeringés hal
hatatlan felfedezője zsákszámra vásárolta össze a kávébabot, akkora becsülete 
volt nála az elmeserkentő italnak. Amikor meghalt, még mindig volt 56 fontnyi 
kávékészlete; ezt végrendeletében az orvosi kollégiumnak hagyományozta azzal 
a kérelemmel, hogy tudóstársai négyhetenkint üljenek össze s igyanak egy csészé
vel az ő emlékezetére.

Az első londoni kávéház 1652-ben nyílt meg, majd követte a többi. Nemsokára 
az angol fővárosban is kialakult a sajátságos kávéházi élet, amelynek legjellem
zőbb eleme a szabad gondolatközlés. Ez a szabad gondolatközlés minden időben 
annyit jelenteti: szabadon szidni a kormányt. Természetes, hogy az angol kor
mány sem ölelte szeretettel keblére az apró kávéházi parlamenteket és igyekezett 
tőlük szabadulni. 1675-ben kissé ügyetlen elgondolással úgy akarta végét vetni a 
kényelmetlen kritikának, hogy rendeletet bocsátott ki a kávéházak ellen. A rendelet 
egyszerű volt és rövid: minden londoni kávéházat be kell zárni. De erre megmoz
dult a londoni City s a gyarmatárúkereskedők céhe tiltakozott a rendelet ellen. 
A kormány atyai jóindulattal módosította a rendelet szigorát: még hat hónapig 
nyitva maradhatnak a kávéházak, de a kávés köteles ügyelni, hogy a vendégek 
társalgása békés polgári keretek közé szoruljon és semmiféle tiszteletlen bírálat ne 
hangozzék el a kormány ellen. A londoniak szörnyen mulattak ezen a módosításon, 
amely a kávést hatósági cenzor tisztével ruházta fel s addig nevettek rajta, 
amíg a hat hónap letelt. Időközben a kormány észbekapott s belátta, hogy még 
mindig jobb, ha kritizálják, mint ha kinevetik. Nem bolygatta hát a dolgot s 
az angol közvélemény megint egyszer győztes maradt.

De amit a hatalmi szó nem bírt elérni, azt véghezvitte a brit világbirodalom 
gazdasági érdeke. Egyre több angol hajó futott be a londoni kikötőbe az újfajta 
gyarmatáruval, a teával. S mert ez a növény angol gyarmatok földjén bokrosodott, 
az angol közönség hűtelen lett az idegen babszemek fekete levéhez és új szen
vedélyévé avatta az indiai tea aranybarna forrázatát. 1720 táján már alig maradt 
kávéház Londonban s a kávésipar azóta sem tudott lábrakapni. A mai London 
óriási házrengetegében csak ittott nyiladozik néhány kávéház ablaka.

Ám a kávéházak fénykora az angol irodalom egyik fénykorát is jelentette. 
Nem messze a Covent Garden-operától, alul a Bow Street a Russel Stree.t-be 
torkollik, az északkeleti sarokházban volt valaha William Erwin kávéháza, lon
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doni rövidséggel: Will’s. Itt trónolt minden este a franciás irány atyamestere: 
Dryden. Az ő elmúlása után Swift, Pope és Gay személye delejezte maga köré 
London irodalmárjait.

A londoni kávéházi élet nem volt olyan eleven, pezsgő ütemű, mint a 
párisi. Előkelő angol nyugalom, letompított angol humor volt az alapszíne. 
Maga Dryden írja saját magáról: »sem bor, sem szerelem nem látott soha
vidámnak*. Egyik törzsvendég leírása szerint a társalgás nem volt sem túí- 
komoly, sem túlkönnyed, de mindig kellemes és tanulságos; nem csipkedték 
a jelenlévőt és nem szólták meg az eltávozottat; ha ittak, az csupán az est 
hangulatát élénkítette, de nem rontotta meg a másnap munkáját.

Dryden tekintélye akkora volt, mint Jupiteré az Olimpuszon. Külön karos
széke volt, ezt irodalmi körökben téli karosszék« vagy nyári karosszék« 
néven emlegették, aszerint, amint az évszakhoz képest a kandalló elé tolták, 
vagy az erkélyre rakták ki. A nevezetes karosszéket írókon kívül nemes 
uraságok, lordok és hercegek ülték körül s mint verebek a morzsát, úgy 
kapkodták fel a költő eszmehullatásait. Kezdő írók minden protekciót meg
mozgattak, csakhogy odakerülhessenek a karosszék közelébe s leshessék a 
pillanatot, amikor az öregúr észreveszi őket. Mert akit Dryden arra méltatott, 
hogy megkínálja a tubákos piksziséből, az immár elismert írónak számított;
úgyszólván lovaggá volt ütve. ,

Pedig az öregúrnak ekkor már rosszul ment a sora s kénytelen volt nagy
urak kegyadományait is elfogadni, hogy pótolja elapadt írói jövedelmét. Itt 
történt, a WilPs-ben, a következő eset. A társalgás magas régiókban szárnyalt. 
Arról volt szó, miként kell a legkisebb, elröppenő gondolatot is a legválasz
tékosabban, legékesebben kifejezni. Buckingham herceg költői versenyt indít
ványozott. Lord Rochester, lord Dorset s még néhány nagj'rangú uraság 
benevezett a versenyre. Leghamarabb lord Dorset készült el; csupán pár 
sort írt egy cédulára s a hagy karosgyertyatartó alá tolta, amely az urnát helyet
tesítette. Több-kevesebb idő múlva a többi versenymű is a kandeláber talpa 
alá került s Dryden, mint egy alvilági döntőbíró, belefogott az olvadásiba. 
Majd kihirdette az eredményt: »Uraim, nemes lordok! Amit önök íme írtak,
mind méltó az elismerésre és magasztalásra. Mégis lord Dorset pályaművét
jelentem ki győztesnek. Méltóztassanak meghallgatni, be fogják látni, hogy. 
az ítélet igazságos«. A győztes irodalmi remek így hangzott:

»Alulírott kötelezem magamat, hogy a jövő hónap elsején fizetek Dryden 
árnak 500 aranyat készpénzben. Dorset«.

A kávéházi élet kimúltával az írók köztársasága visszatért az ősi angol 
tavernába. Ez az angol taverna sajátságos, alig párját lelő intézmény; össze
vegyül benne az angol demokráciái és az úgynevezett »splendid isolation«. A 
tavernába akárki bemehet, de a belső terem fülkékre oszlik, mint nálunk a 
modern sörözőké. Vagyis a vendég olt ül a zajló korcsmái élet kellős 
közepén, viszont a maga társaságával elzárkózhatik valamelyik fülkébe, fis 
akármilyen előkelő rangja van némely fényűzéssel berendezett tavernának, egy 
sokszáz esztendős törvény jogot ad a legszegényebb, legrongyosabb embernek 
is, hogy a tavernát igénybe vehesse. A régi törvény értelmében bárkinek/ 
joga van, hogy egy szelet hússal beléphessen a taverna konyhájába s ott a 
húst a tűzhelyen megsüthesse. Nemrég nagy riadalmat okozott a Strand egyik 
legelsőrendű, méregdrága vendéglőjében egy nyilván törvényismerő férfi, aki 
a legnagyobb nyugalommal bement a konyhába, kicsomagolt egy szelet marha
húst és elkezdte a rostélyon sütni. A személyzet összeröffent, a betolakodót 
kitessékelték. De az másnap a bírósághoz fordult s a bíró a vendéglőst
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keményen megbüntette, amiért szembeszállt az angol polgárnak törvénnyel körül
bástyázott jogával.

Anglia egyik legnagyobb tudósa, a szótárszerkesztö Samuel Johnson, így 
nyilatkozott a taverna-életről:

»Semmiféle magánház sem tud olyan gyönyörűséget nyújtani, mint a ta
verna. Legyen bár. az előkelő termekben a legpazarabb bőség, minden, amit 
csak a vendég szeme-szája megkíván: £ dolog természete nem engedi meg, 
hogy az ember fesztelenül érezze magát. A házigazdát töri a gond, hogy a
vendég jól érezze magát, — a vendéget nyomja az igyekezet, hogy magát 
kellemessé tegye, — s még a legszemérmetlenebb fráter sem mozog szabadon 
az idegen házban. Más a taverna, ott teljes a szabadság. Bizonyos lehetsz' 
benne, hogy szívesen látnak s mennél nagyobb mozgalmat rendezel, mennél 
több mindenfélét rendelsz, annál jobban örülnek neked. Nincs az a házi
cseléd, aki úgy szolgálna ki, mint a jó borravaló reménységétől fűtött pincér. 
Igenis, azt mondom, hogy az emberi elme találmányai között egy sincs fogható 
a jó tavernához!«

A népszerű tudós életet is adott az elméletnek, amennyiben szabad idejé
nek jelentékeny részét a City egyik tavernájában sörözte és borozta ol. 
A taverna ma is megvan, ugyanabban az állapotban, mint Johnson doktor 
idején. Old Cheshire Cheese a neve s az ujságvállalatok útvonalán, a Fleet 
Street-en található. A londoniak szerint olyan nevezetessége a városnak, akár a 
Tower, a Westminster-apátság vagy a - novemberi köd. Alig akad idegen, aki 
meg nem látogatja. Különösen a társasutazások résztvevőit sújtja a ki nem
kerülhető végzet: el kell zarándokolniuk a Cheshire Cheese-be, meg kell csodál
niuk Johnson réztáblával jelölt karosszékét és nevüket be kell írniok a ven
dégkönyvbe. Amerikai turistakaravánok szertartásos áhítattal végzik ezt a köte
lességet s ezúttal engednek a megszokott komfortjukból is, amennyiben a 18: 
század hangulatának kedvéért békésen üldögélnek a kemény és kényelmetlen 
fapadokon. Talán meg is ütköznének rajta, ha valaki fülükbe súgná a kételyt, 
vájjon Johnson doktornak csakugyan ez volt-e a karosszéke? Mert voltaképpen 
nincsen semmi bizonyság rá s lehetséges, hogy a pompázó réztáblával egy 
rút bitorló hivalkodik.

Mindegy. Az amerikai az ő dollárjaiért hangulatot követel. S ez kijut 
neki esőstől, különösen akkor, ha a íapadon ültében megrendeli a taverna 
világhírűén nevezetes pástétomát, amelynek recipéje szintén a 18. századból 
származott át. Magyar ember ugyan aligha döfné villáját a klasszikus eledelbe, 
ha tudná, minő elemekből van összekotyvasztva. A klasszicitást ugyanis két 
alkatrész képviseli: pacsirtahús és osztriga. Aki egyszer evett belőle, ízét ked
ves emlékül őrzi meg s óvakodik mégegyszer belekóstolni, nehogy az ismétlés, 
elmossa az első falatok zamaténak ínyes hangulatát. De az amerikai éppenséggel 
az exotikum kedvéért eszi meg, leöblíti keserű és meleg sörrel és meg van 
elégedve.

Az ínyesmesterségnek ez a remeke alighanem II. Károly fényűző és élve
zetet hajszoló idejében született meg, amikor párisi szakácsok ruccantak át 
Londonba s a francia konyha bonyolult csodáival kápráztatták el a Crom- 
wellélc puritán nyomása alól felszabadult Londont. Valószínű, hogy holmi 
francia rosszmájúság is mesterkedett a furcsa ételek kitervezésénél, mintha a 
fölényes párisi konyhaművész úgy okoskodott volna: ha a pénzetekért sohasem 
hallott különlegességeket akartok, azt megkaphatjátok. Ebben az időben leg
divatosabb volt egy Ponfack nevű francia szakács vendéglője. A menü egy 
guinea-be került, ami a modern időkben is huszonöt aranykoronát jelentett, 
akkori értékben pedig ennek a többszörösét tette ki. Viszont az étlapon két
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igen finom étel szerepelt. Egyik volt a hízott csiga, aini igen étvágyingerlő elő
étel lehetett, ámbár Pontack mester nem árulta el, hogy mivel hizlalták. A má
sik, az étlap szavait idézve: »Kis csirke, amely két órával ezelőtt kelt ki a 
tojásból«. Valódi divatfiakat ilyen csemege illet meg, nem is holmi közön
séges kövér kappan.

Hagyjuk most el az Öreg Chester-sajtról elnevezett tavernát, furcsa pásté
tomával együtt, s lépjünk ki ismét a Fleet Street-re. Hatalmas újságpaloták;
döbbentik meg az idegen szemét; modern stílusban kelleti magát a Daily 
Express és 120 lábnyira tornyosul fel görög oszlopsoros homlokzatával a 
Daily Telegraph. Körülöttük egész sora található a jobbnál jobb hírű tavernák
nak. A nagy lapok munkatársai verődnek össze bennük, különösen lunch
idején. Némelyik taverna százados múlttal büszkélkedik, mint a Rainbow
és a Mitre. Sőt a Cock Tavern 300 esztendős volt már, amikor a Fleet 
Street északi oldalán levő helyiségét lerombolták. Onnan úthurcolkodolt a 
déli sorra, régi berendezésével együtt.

Egyébként Londonban kevés az irodalmi taverna, politikai pedig egyáltalán 
nincs is, hiába zengett róla ódát Johnson doktor. Amióta kifejlődött a klub
élet, a klubok hatalmas méhkasokként gyűjtik magukba az irodalmi és poli
tikai rajokat. Minden politikai pártnak megvannak a saját külön klubjai', 
némelyik 5—6000 taggal. írók és színészek klubja - a Garrick, íróké és tudósoké 
az Athenaeum. Semmiféle taverna vagy kávéház nem képes akkora kényelmet 
nyújtani és olyan kitűnő asztalt kínálni, mint egy előkelő, gazdag londoni klub. 
Gazdagságukra jó példával szolgál a konszervativok vezető-klubja, a Carlton. 
A klubpalotát — némi kis ízlésbeli eltévelyedéssel — a velencei Szent Márk- 
könyvtár mintájára építették. Azonban a homlokzatot rossz hazai kővel rakták 
ki s a kíméletlen londoni időjárás a köveket pocsékká porlasztotta. 1923-ban 
átépítették a homlokzatot, most már jófajta kővel, s ez a kis kozmetika a 
klubnak 60.000 fontjába, vagyis másfélmillió pengőjébe került. — Nem szegé
nyebb a liberálisok vezető klubja, a Reform sem. Ennek a palotája — hason
lóan indokolatlanul — a római Farnese-palota mintájára épült és a költ
ségek 80.000 fontig ágaskodtak fel.

És rnosl egy nagy kérdőjel vetődik elénk. Az idegen lépten-nyomon belé- 
botlik Anglia királyainak emlékeibe, de hol találhatja meg Londonban a 
költők királyának, Shakespeare-nek nyomát? Hol vannak a tavernák, ahol 
költőtársaival a híres »elmecsatákat« vívta? Hová lett a Vadkanfő-höz címzett 
korcsma, Falstaff tivornyáinak színhelye?

Bizony, ezeknek már a nyoma sincs meg. Elpusztultak az 1666-iki nagy 
tűzvészben, vagy pedig elsöpörték őket a terjeszkedő modern London ucearom- 
bolásai. Shakespeare-nek még a karosszékét sem mutogatják, pedig az angol 
komfort hazájában a históriai karosszékek bizton számíthatnak a halhatat
lanságra. Beszéltem Drvden és Johnson doktor karosszékéről s hozzátehetem 
még példaképpen, hogy az emlékkergető turista megcsodálhatja Shakespeare 
szülőföldjén a költő feleségének a karosszékét; ha pedig Gloucestershire vidé
kén utazgat, beleülhet abba a karosszékbe, amelyen I. Károly király vér
tan úskodta végig főbenjáró perének tárgyalását.

Shukespcare-ék találkozó helyeiről csak annyit tudunk, hogy legkedvesebb 
tanyájuk volt a Mermaid, vagyis a Hableány. A londoni útikönyvek köt<o 
lességszeruen megemlítik, hogy a híres kocsma valamikor a Cheapside-en 
várta mindennapos vendégeit, a Friday Street és a Bread Street között. Töb
be! aztán nem beszélnek róla. Akit érdekel, milyen élet folyt a Hableány
ban, ' el kell néhány korbeli adatot olvasnia.

351



A fiatal Beaumont költői levelet intézett Ben Jonson-hoz, a Hableány- 
társaság alapítójához Hízelkedve panaszkodik benne, hogy mióta megfordult 
a Hableányban, nincs többé bizodalma a saját ehnésségéhez. Majd így foly
tatja a verset:

Mi mindent értem én meg 
A Hableányban! Röppent ott a szó,
Mint elszikrázó, fényes tűzsziporka.
És éle ha robbant, tréfa, móka pezsdült,
Olyan volt az, mintha a mókaszerző 
Egész víg lelkét abba ölte volna!

Egy másik kortárs leírja a már említettem plmecsatát Shakespeare és Ben 
Jonson között. Mint tengerésznemzet fiához illő, hasonlatát a tengeri élet
ből veszi.

»A nagy tudású Ben Jonson spanyol hadi gályához hasonlított: mély járatú 
volt; súlyos, de lassú. Shakespeare viszont olyan volt, mint egy angol hadihajó: 
könnyebb terhelésű és fürgébb; akárhonnan támadt a szellő, gyors fordulattal 
feszítette elébe a vitorláit, annyival elmésebb és ötletesebb volt a sző a 
csatában«.

A Hableányon kívül még két tavernát látogatott Shakespeare és társasága.; 
Egyik volt a Falcon, vagyis a Sólyom a Temze túlsó partján. A másik a 
City bejáratánál akasztotta ki cégtábláját, amely szerint címe egyszerűen ez 
volt: The Devil. Vagyis az ördöghöz. A törzsvendégek között a leghívebb 
volt Ben Jonson, itt alapított Apollo Club címen kis irodalmi társaságot. 
Ebből a kocsmából sem maradt egyéb, mint a társaság jelképe, egy Apollo 
mellszobor, amely ma is látható a nagymullú Child-bankház helyiségeiben, 
— valamint egy ártatlan anekdota. Eszerint a kocsmát a közelben tanyázó 
ügyvédek is látogatták; ha valamelyik az irodájából leszaladt löncsre, a köz
ben érkező kliens ezt az örvendetes szövegű cédulát találta az ajtaján: Gönc 
to the Devil. Vagyis szabadon fordítva: »Elmentem a pokolba«.

Be kell még számolnom azzal a kocsmával, amelyet Shakespeare a IV. 
Henrik királyban tett halhatatlanná. Ez volt a híres Boar's Head, a Vadkanfő. 
Itt ütötte fel a kövér Sir John Falstaff főhadiszállását, itt tivornyázott a köny- 
nyelmti királyfival, a színdarab szerint itt öblítette torkát két pint borral, 
amely roppant mennyiségű italhoz csak félfillér ára kenyeret evett meg. A Vad
kanfő valamikor a London Bridge-től északra, a mai négyes ueeakeresztezés 
helyén volt található, pontosan azon a helyen, ahol utóbb IV. Vilmos király 
szobrát állították fel; De a szobor olyan silány volt, hogy még a rossz 
szobrokhoz szokott londoniak szemét is bántotta s most három éve szép 
csendesen átszállították Greenwichije. így hát az erzsébetkori idők emlékein 
merengő utas kénytelen azzal beérni, hogy a Vadkanfő hült helyét IV. Vil
mos szobrának hült helyén lehet megtalálni.

Valami azért megmaradt belőle. A régi, eredeti címtáblája. Ezt a londoni 
Guildhall múzeumában őrzik kegyelettel ma is.

S vájjon a Hableány cégére hová lett?
Megmondja Keats, az antik görög világ rajongója, az ő pogány világából 

vett képpel. Azt írja a »Hableány-tavernához« címzett versében, hogy egy 
csillagász felfedezte a kocsmacégért a zodiakusz táján, ahová valamely titokzatos 
erő felröpítette. És ott, a csillagországbeli Hableány cégére alatt üldögélnek a rég 
elköltözött törzsvendégek s nagyokat koccintgatnak, mint annak idején ide- 
lenn a jófajta, tüzes spanyol borokkal!
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• •Már Angliában is?.
Londoni levél

Emlékeznek még kérem »Madame Anaslasie«-ra, a világháború egyik leg
ellenszenvesebb kreatúrájára. «Anastasie őnagysága« — akit a vicclapok álta
lában mint sovány, szúrós szemű, álszent vénkisasszonyt ábrázoltak — volt 
Franciaországban a háborús cenzúra gúnyneve, mint aki mindenbe beleüti az 
orrát, mindenütt bűnözők után szaglász, mindenütt hazaárulást szimatol s az 
ember legelemibb léljogaiba is minduntalan beleavatkozik.

Í91S ősze óta úgy festett a dolog, mintha ez a szörnyeteg végkép kipusztult 
volna az utolsó ágyúlövéssel. Csakhogy aztán elkövetkeztek az u. n. autoritárius 
uralmak, amelyek ilyen vagy olyan köntösben, de mégiscsak újra életre támasz
tották a száz év előtti szentszövetségnek ezt a leghívebb szolgálóját.

Az egyetlen Anglia volt Európában az a hely, ahol Madame Anastasie már 
a háború alatt sem igen tudott erőre kapni, a háború után pedig pláne nem jut
hatott szóhoz, talán egy területet kivéve: a filmcenzurát, ahol még az angol 
közvélemény is — eléggé sajátságosán — kibékült a gondolat hatósági szabályo
zásának lehetőségével.

Újabban azonban, úgy fest a dolog, a gondolatelnyomás ragálya lassanként 
behatol az angol nyelvterületre is. Elébb csak künnt a gyarmatokban vagy az 
angol vezetés alatt álló független államokban, de most már mayáiban az anyaállam
ban is felüti a fejét, sőt az ország fővárosát is fenyegeti sötét ölelésével.

A dolog eléggé messzi kezdődött nehány hónappal ezelőtt: az indiai császár
sághoz tartozó Birma államban, amelynek fővárosában, Rangunban a lakósok 
tüntetést rendeztek egy maliammedán könyv ellen, amelyben saját vallásukra 
nézve súlyosan sértő dolgokat véltek találni. A tüntetők a tartományi kormány
zótól azt követelték, hogy tiltsa be a könyvet.

A legutóbbi július folyamán aztán már valamivel közelébb jelentkezett a 
fekete pestis. Capetown-ban a Délafrikai Unió angol állampolgárai követelték 
népgyűlésen, hogy az angol hatóságok tiltsák be egy bar írónő könyvéi, aki 
azt állította, hogy a búr háború idején az angol csapatok rendszeresen és szer
vezetten köveitek el a búrokkal szemben kegyetlenségeket.

Most augusztusban pedig már Londonra is átcsapott a cenzurás áramlat. 
A Londonban élő hindu muhammedúnok az Eastend-Hallban nagy népgyűlést 
és utána tüntető felvonulást tartottak egy 16 évvel ezelőtt megjelent könyv, II. G. 
We l l  s ismert Világtörténete ellen, amely mostanában jeleni meg liindusztáni 
fordításban. A muhammedúnok népgyűlése azt követelte, hogy az angol kormány 
tiltsa be Indiában a Világtörténetnek a terjesztését, mégpedig a következő mon
datok miatt:

— Muhammed élemedett korában egész sor nőt vett feleségül. Élet folyása, 
a mi szemünkkel nézve, egészben nem volt valami nagyon épületes. Úgy látszik, 
hogy meglehetősen hiú, fukar, zsugori, alattomos, önmagával szemben is kevéssé 
őszinte ember volt, akii azonban őszinte vallásos szenvedély töltőit el. Egy paran
csokkal és előírásokkal leli könyvet mondott tollba, a Koránt, s ezekről a szabiní- 
nyokrói azt állította, hogy Isten sugalmazta őket neki. Az irodalom és a bölcselet 
szempontjából ítélve azonban ez a könyv nem egészen méltó a maga állítólagos 
isteni eredetére ...

Eddig még mindig csak angol, de idegen eredetű alattvalókról volt szó, akik 
elvégre nem növekedtek fel a H a b e a s  c o r p u s - b i l l  lelkiségében s így nehe
zen képzelhetik el azt az állami axiómát, hogy a betű arra való, hogy az embe,-
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rek a gondolataikat szabadon közöljék embertársaikkal, s csak ha aztán az de
rülne ki, hogy ezek a gondolatok másra nézve sértők vagy sérelmesek, akkor 
lépjen közbe a független bíró.

Legutóbb azonban már olyan eset is adódott Londonban, amely az angol 
léleknek bizonyos körökben való messzimenő meg]ertözöttségéröl tanúskodik.

Két angol hírlapíró, a nemrég elhunyt Cecil G er at hy, aki a D a i l y  Ma i l  
spanyol haditudósítója volt, és William F o s s, aki még nemrég az utóbbi hetekben 
megszűnt M o r n i n g  P o s t  munkatársa volt, elhatározták, hogy a spanyol ese
ményekről egy őszinte könyvet írnak. Gerathy küldte a nyersanyagot és a fény
képeket, Foss szerezte be hozzá Londonban a szükséges dokumentációt lapokból, 
levéltárakból, személyes információkból. Robert Hal e ,  az ismert kiadó vállalta 
a könyv kihozását, mégpedig augusztus 22-ére. A szokásos ismertetési példányokat 
elküldték a lapokhoz, azzal a kéréssel, hogy a könyvet csak a mondott napi 
után ismertessék. E kérés ellenére azonban a D a i l y  E x p r e s s  már augusztus 
közepén cikket tett közzé, amelyben — anélkül különben, hogy a könyv, T h e 
S p a n i s h  Ar e n a ,  tartalmát közelebbről ismertette volna — azt ajánlotta a 
szerzőnek és a kiadónak, hogy a könyvet sürgősen vonják be, mielőtt még a kö
zönség kezébe kerülne, mert egész sor olyan állítás van benne, amely súlyos 
rágalmazást pert akaszthat a nyakukba. Márpedig tudjuk, hogy ezen a téren az 
angol bíróságok könyörtelenül súlyos Ítéleteket szoktak hozni.

Foss, az életben lévő szerző éppen operációs kés alá készült feküdni, amikor 
ez a cikk megjelent, a kiadó pedig vidéki otthonában nyaralt, ahonnan lóhalá
lában sietett vissza a fővárosba. Hale most újra elolvasta és ügyvédeivel is elol- 
vaslatta a könyvnek kifogásolt passzusait, s arra az eredményre jutott, hogy az 
összes szétküldött recenziós példányokat visszakérte. Kisérő levelében ugyan azt 
állította, hogy csak lényegtelen változtatásokról lesz szó s hogy ezek végrehaj
tása után a könyv egy heti késéssel mégis csak meg fog jelenni. A szerző maga 
viszont a nyilvánosság előtt tiltakozik kiadójának ezen állítása ellen. Szerinte ő a 
könyv minden egyes mondatáért vállalja a teljes jogi felelősséget. Ami persze 
nem elegendő, meri hiszen a bírósági ítélet rendesen 'a kiadót is igen érzékeny 
pénzbüntetésekkel szokta sújtani.

A kifogásolt mondatok különben két spanyolországi haditudósítóra vonat
koznak, akiket Franco tábornok letartóztatott, de aztán angol intervencióra sza
badon bocsátott és hazaszállított, s akikről a könyv azt állítja, hogy tudatosan 
hamis információkat küldtek lapjaiknak. Ez az a pont, ahol természetesen nehéz 
bizonyítani s ahol Foss könnyen elcsúszhatik.

A dolog pikantériája azonban voltaképpen nem itt van, hanem ott, hogy Foss 
a közel 600 oldalas könyvben bőséges leleplezésekkel szolgál holmi állítólagos 
zsidó-szabadkőmüves-bolsevista világkomplottról. Ebbe belevonja majd az egész 
Fíeet-street-et (az angol lapvállalatok uccáját), aztán Áthall hercegnét, aki ugyan 
konszervaliv képviselő, de mégis a baloldali Spanyolországgal szimpatizál, továbbá 
a canlerburg-i dékánt, aki ugyancsak spanyolbarát politikát képvisel (a köztár
saságiak értelmében), végül pedig magát a Foreign Office-t is, mint amely állí
tólag sugalmazza az angol sajtó fasiszta-ellenes hadjáratát.

A könyv, amint látszik, eléggé széles skálán dolgozik s meglehetősen nagy 
körökéi támad. Éppen ezért szörnyen kár, hogy ilyen illetéktelen cenzúrával 
elibeváglak a könyv változatlan megjelenésének. Mégis csak sokkal érdekesebb s, 
ami jő. az igazságnak sokkal jobban megfelelt volna, ha a könyv eredeti formájá
ban jött volna ki s aztán a szerzőnek alkalmat nyújtottak volna, hogy független 
bíróság előtt bizonyítsa be vádjait. így viszont a szerző mindig arra hivatkozhatik
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majd, hogy az illetéktelen cenzúra beléje fojtotta a szót s így nincs módjában 
a maga vádjait a nagy nyilvánosság előtt is bizonyítania.

Egyébként egy újabb, kisebb méretű sajtóbotrány is — bizonyos vonatko
zásainál fogva —- szintén a cenzúra fejezetébe kívánkozik. Arról van szó, hogy 
Sir Thomas Cook, Norfolk konszervativ képviselője s a N o r f o l k  C h r o n i c l e  
kiadója, az angol parlament levélpapírján, amelyre csak gummibélyegzővel nyom
ták rá Cook magáncímét is. lapját, mint hirdetésekre igen alkalmas orgánumot 
ajánlja a címzetteknek. Levelében aztán ez a mondat is előfordul: »Hirdetési 
árainkban bennfoglaltatik az igeit tisztelt hirdetők áruinak kedvező szerkesztőségi 
ismertetése is«. Főként ez a mondat az, amely joggal hívja ki a kritika szavát, 
mert hiszen a kiadói üz l e t nek  a lap s z e l l e m i  részével való ilyen konkubi- 
nátusa csakugyan nem egyéb, mint a szellem, a gondolatszabadság prostitúciója.

Amikor a fennebbi cenzurás törekvésekről olvasunk, jól esik ezt a legutolsó 
híradást is olvasnunk: úgylátszik Angliában azért még sem halt még ki a betű
embereiből a belső tisztesség kategorikus 
próbálkozáson háborodni. S akkor talán í 
nép egészséges életösztönén. . .

MANNINGER VILMOS: A SEBÉSZET
DIADALUTJA
(A Búvár Könyvei, VII. Franklin- 

kiadás. 236 oldal, 66 képpel és 36 táb
lávalj. Manninger professzor legneve
sebb és amellett legszerencsésebbkezű 
sebészeink első sorába tartozott. Ope
rációiról csodahirek keringtek. Annál 
érdekesebb most ez a könyve, amely 
ugyan a »sebészet diadalul ját« köny
veli el, egyben azonban erőteljes hangon 
követeli a két nagy orvostudománynak, 
a sebészetnek és a belgyógyászatnak az 
eddiginél sokkal behatóbb együttműkö
dését, sőt nem átall egész sor olyan 
esetre rámutatni, amelyben ő, az elis
mert sebész, a belgyógyászat eszközeivel 
ért el igazi eredményeket, mint ahogy 
a hormonkutatás új utjai csakugyan 
sok olyan betegséget utalnak az »ada
golás« felé, amelyeket eddig menthe
tetlenül »bicska alá« küldött az orvos. 
Ezt a tudományiam fejlődésmenetet 
vizsgálja Manninger az őskori koponya- 
lékeléstől kezdve a nagy görög, római, 
arab és renaissance-kori orvosokon ke- 
keresztül máig. A szerző tudvalevőleg 
egyben az orvostörténetnek is művelője 
s így nincs rajta mit csodálkoznunk, 
hogy könyvét páratlan érdekességű il
lusztrációkkal kiséri. Végül külön fe
jezetet szentel az orvostudomány kö
zeli jövőjének, az orvosképzés reformjá
nak, amely kapcsolatos a társadalom 
teljes átalakulásával. A 19. században az

parancsszava, még fel tudnak az ilyen 
másikfajta cenzúra is letörik az angol 

Semper Vidor

individualizmus volt az úr: medicinális 
kísérője a házi orvos volt. Ma a társa
dalom tagadhatatlanul szocializálódott: 
az orvosi betegellátás is ennek megfele
lően tömegrendelésbe ment át. A tay- 
lorizmusnak vagy fordizmusnak ezen a 
téren egészen külön veszedelmei van
nak, amelyeket Manninger igen életre
való javaslatokkal kívánna megelőzni.

TURÓCZI-TROSTLER JÓZSEF:
AZ ELSŐ MAGYAR SZONETT
(Faludi és a gáláns költészet. Kny. az 

»Irodalomtörténet« c. folyóiratból, 10 o.) 
Turóczi-Trosller a magyar irodalom 
kultúrhistórikusa. Minden egyes tanul
mánya egy-egy remekbe szabott részlete 
a magyar szellemi múlt reáliáinak. Most 
pl. Faludi Ferenc egy pipaversével kap
csolatban bemutatja az európai pipaver
sek három ősforrását, mindhárma Ang
liából származott a világra. Az egyiknek 
szerzője az 1570—1G38 között élt Sir Ro
bert Aytoun, a másiké az 1588—1G67 kö
zött élt George Wither, s a harmadiké a 
17. század második felében élt André 
Lombard londoni prédikátor. Innen szár
mazik át a pipaversek divatja Francia- 
és Németországba, s Faludi ezzel a köz
vetítéssel kapcsolja be a maga pipató
riumát az egyetemes európai gondolat- 
világba.
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Papirmalom
í r á s j e l e k .  Mi a jogi paragrafus? — Két egymásbazavarodott kérdőjel. — 

Mi a katonai érdemrend? — Egy elterpeszkedő felkiáltójel. — Mi a tudós fejel 
— Egy felfuvalkodotl pont. — Mi a könnycsepp! — Vessző, amely valamely
félbemaradást jelképez. — Mi a koporsói — Háromdimenziójú gondolatjel.

*
V a l a m i t  felírtam egy cédulácskára. Most, hónapok múlva kerül elém 

Csodálatos rejtvény lett belőle. Olyan közel hozzám — az én kreatúrám — és 
elvesztette a kontaktust velem. Én pedig elvesztettem a kulcsáé. Én tettem 
hozzáférhetetlenné más számára — s a magam fegyverével vert. ítélkezem 
felette — papírkosár!

*

A l e g k e d v e s e b b  f ű z f a p o é t a  — akiről szobrot kellene csinálni — 
a »m e i n e  l i e b e  K e m e t e r«, a II. József császár fehérneművarrónűje, akit 
a finom császár finom, selymes fehérneműje prűd és lelkes költeményekre ihle
tett a német-római birodalom magas urához. Hogy ezek vájjon milyen rosszak 
voltak — szerencsére nem maradtak fenn — nem tudjuk. A császári kritikus, 
a kritikusok klasszikus módján bizony nem nézte a lelkesedést és a szerelmet, 
amelyet a szegény fehérneművarrónői szívben felkeltett, ki éppúgy el-elmélked- 
hetett a világ, a ritmus s a harmónia felett az ingek, mint néhai Hanns Sachs 
mester a cipők előtt — és bizony csúnyán lepiszkolta — nem Kernelemé asz- 
szony jobbik, hanem kevésbbé sikerült alkotásait. Megérdemelte a hiú nőszemély? 
Vagy egy nagyon érzékeny fakadó érzelmet tépett durván ketté a császári kritikus? 
Ki tudja? S ki tudja, ábrándozott-e az ingei felett valaha is többé Kemeterné Iaz 
ő fanyar, cinikus és hatalmas megrendelőjéről, míg a csipkezsabókat és man- 
setlákat apró öltésekkel a helyükre varrta?

*

' K ö n y v  tiír. A könyvtár élő organizmus. Születik, fejlődik, véleménye van, 
ezt néha — bár lassan és óvatosan — változtatja is. Van, amit szégyel és ta
kargat, — s van, amivel páváskodik. Meg is öregszik, megcsontosodik gazdájá
val. Vájjon meghal-e? Néha hirtelen halált mutat: eladják, elárverezik — néha 
csak apró sebeket szenved, elajándékoznak belőle. Néha, mint az embert, meg
lopják. Néha, ha elfelejtünk mit hol keresni: gáláidul a gazdájával szembe for
dul. — néha váratlanul megvigasztalja. Van rendes és rendetlen, — és egyénisége 
van még abban is, hogy hogyan rendes. Külsejében, csoportozatában, vagy 
abban, hogy gazdája, mely példányait szereti. Ha más lesz a gazda — a könyv
tár megmarad. De hogy a lelke megmarad-e? alig hiszem. Utánahal gazdájának.

*

A poca.  Azt tanuljuk róla, hogy a legnagyobb szégyen, piszok, rendetlen
ség. Pocokság, ha közelebbről akarom körülírni az infantilizmus szót. (Mint
egy a toll taknyosságának látható jele.) Pedig nem így van A poca: a ténta- 
mohóságnak és annak a jele, hogy szent révületben úgy siettél, hogy észre sem 
vetted, mennyire túlságosan megmártottad a tollat. (Ami pedig, mint c l ou- ja 
az egésznek, őszinteség-rohamomban nem mellőzhető: természetesen egy konkrét 
poca adott lelki alkalmat erre, a hogyismoiuljamcsak, lelki pociira.)

*
( T é m á t  t ú l í r n i .  Témát túlírni lehet. A legjobbat, a középfinomat is. 
Például ezt. S akkor üresen fordul a papírmalom.

W a g n e r  L i l l a
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í RÓK "
ARCKÉPCSARNOKA#

Ady a  m érlegen
A Toll, az a rendkívül rokonszenves magyar irodalmi folyóirat, amely, 

tíz év előtti megindulásakor az »összekúszált fogalmak tisztázását« tűzte ki 
céljául és amely e tíz év alatt, mostoha körülményei között is híven szolgálta 
ezt a célt és a szabad véleménynyilvánítás ügyét, második decenniumánakí 
küszöbén újra Ady-ankét rendezésével lepte meg olvasóit. Mindannyian jól 
emlékszünk még a lap első Ady-vitájára. Kosztolányi Dezső hírhedt pamfletja 
kavarta fel és a kérdéshez Ad}’ kortársai (sőt jobbára évtársai) szóltak hozzá. 
A jubiláns szám Ady-vitájának tíz résztvevője közül heten a mai, ú. n. »har
mincas« nemzedékhez tartoznak. Azokhoz tehát, akiknek gyerekkorára esik Ady 
Endre elindulása. Az első vita érdekes volt és ’tanulságos. Érdekes volt és 
tanulságos, egyszerűen azért, mert mindig hasznos, ha elveket szegeznek le, lía 
véleményeket cserélnek ki. A mai fiatal poéták részvételével lezajlott vita azon
ban még külön érdekességgel is szolgál. Élesen rávilágít dolgokra, amelyeket 
eddig nem egészen értettünk, titkokat bontogat, amelyekről eddig csak sejtéseink 
voltak. E hozzászólás írója először arra gondolt, hogy csak elvi magasságból 
fog szólni dolgozatában. Úgy találta, hogy a vitában csak Ady Endre személye 
és költészete a fontos és így elhatározta, hogy írásában nem említi névvel az. 
ankét résztvevőit, csak körülírja, aposztrofálja őket. A hozzászólások többszöri 
alapos és figyelmes elolvasása után — bár jól ismeri a hozzászólók mindegyi
kének költői munkásságát — le kellelt mondania e tervéről. Kéri az olvasód,, 
hogy a magyarázatot e cikk végkövetkeztetésének levonásáig engedje el.

Az új Ady-ankéthez Bálint György, Fodor József, Forgács Antal, Füsi Jó
zsef, Hollós Lajos, Iíomlós Aladár, Németh Andor, Sós Endre, Vas István és 
Weöres Sándor szóltak hozzá. E cikk keretéből természetszerűleg kiesik Iíomlós 
Aladár, Fodor József és Németh Andor személye. Komlós Aladár régi, tíz 
év előtti cikkével vesz részt a vitában, Németh Andor és Fodor Józsefi' 
pedig egy nemzedékkel előbbre vannak, mini azok, akik miatt ez az írás meg
született és akikkel szemben súlyos ellenvéleményt óhajt bejelenteni Füsi 
József rövid írásának utolsó mondatából nyilvánvalóvá válik, hogy csupán, 
egy bizonyos oldalról állt neki a kérdésnek és nem az egész Adyról kívánt 
szólni. Sós Endre sem szállt le nagyobb mélységekbe. Vele szemben csupán 
Ady Lajost és szép Ady-életrajzál szeretnek megvédelmezni. Bálint György 
megjegyzéseiről lesz még szavunk a továbbiak során.

Marad tehát a négy ismert és elég sűrűn szereplő fiatal költő Közös vonás 
csak egyetlenegy van írásaikban: egyikük sem szereti, egyikük sem vállalja Adyt. 
Félszeg mozdulatokkal kapálóznak ellene és hosszan elmondott, nagy igyeke
zettel megindokolt véleményük röviden így foglalható össze: »Nem mondom 
kérem, nagy költő volt az az Ady, de azért alapjában véve elég vacak kis 
poótácska volt«. Mmdannyian írnak — mert hiszen egy átfogó hozzászólásban 
ez nem is hallgatható el —- Ady politikai költészetéről. Ennek szuggesztivitását 
egyikük sem tagadja, de létjogát — és a politikai költészetét általában — nagy
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mellébeszéléssel kétségbevonják. Sőt Hollós Lajos még a halott Ady nyilván
való megtépázásától sem riad vissza és »szerepvállalásnak« nevezi azt a köbér 
szetet, amelyről az Ady-élet és az Ady-rnű minden ismerője tudja, milyen belső 
kényszerűségekből fakadt. »Hamis csengésük nem teszi kétségessé politikai versei 
hitelét. Ezt csak maga Ady tette volna kétségessé, ha életben marad 1919 után . . .«
— írja, de nyilván útközben észreveszi, milyen siílyos szót mondott ki és 
így folytatja: »Bár ez sem biztos: egy új magatartás, melynek magvát magában 
hordta, nem cáfolja meg régi őszinteségét«. (Tehát: hamisan csengett, de 
őszinte volt. Viszont: ha életben marad Ady, rácáfol önmagára.) Ez a ta
gadva állító hang, ez a sanda pillantás, ez a jobb kézzel bal fület vakaró 
suta gesztus közös vonása mind a négy hozzászólónak. De vájjon milyen jogon 
beszél ily fölényesen »szerepvállalásról« az, akinek neve szocialista lapokban 
és silány fél-pornográf revükben egyként otthonos? Hol itt a »szerep« és hol 
a példaadó »magatartás«?

Vas István igen helyesen felveti az illetékesség kérdését, ő — mint elmondja
— akkor ábrándult ki Adyból, amikor egy bécsi mulatóban az egyik asztal 
mellől, e szavakat hallotta egy magyar fiatalember szájából a lokálhölgyekre 
vonatkoztatva: »Mennyi asszony van és mind a másé«. — »Elvégre — úgymond
— az ember nem lelkesedhet olyan költőért, akit annyi silány alak idéz útón- 
útfélen. . .« Az embernek eláll a szava. Hát ilyen gyökértelen a »poéta doctus«? 
Az olvasmány-élmény csak ennyi benne? Vájjon nem vállalja-e az »ej uhnyem« 
tragikus szépségét, mert minden nyavalyás dunai vadevezős ezt fújja, amikor 
nekidűl a lapátnak? Vájjon kivetette-e a könyvtárából Goethét, mert kávéházi 
asztalok mellett elhaladíában minden vizesnyolcastól hallhatta már, hogy »Da., 
ewig Weibliche zieht uns hinan«? Berzsenyire, Petőfire, Aranyra hivatkozik, mint 
védőbástyákra az »Ady-féle« költészet ellen. Nagyon olcsó érv ez. Nincs ócs
kább fogás, mint egymástól ily távoli korok költőit egymáshoz mérni. Költőket, 
akiket e korok ezer és egy szempontból máskép determináltak. Ami Petőfiben, 
Aran3?ban, Vörösmartyban időtlen és örök, Adyban is az. Ezt jól tudja Vas 
is, mert hiszen egy oldallal tovább — bár időközben minden értékét fanyalogva 
elvitatja, — leírja, hogy »minden magyar költő közül a legpontosabban tudott 
fogalmazni«. Cikke során ismételten felveti a kérdést, hogy jogosult-e egy
általában hozzászólni az Ady-problémához, végül is vallomást tesz, hogy Tóth 
Árpádot, Juhász Gyulát, sőt még Dayka Gábort és Faludi Ferencet is közelebb 
érzi szívéhez, mint Adyt. Juhász, Kosztolányi, Tóth Árpád rendben van. De 
hogy a bájos és finom Daykát és a derék Faludyt szívesebben fogadná szívébe, 
mint Adyt? A faluvégi Kopaszdomb szépségekben gazdagabb, mint a Mont
blanc? Ez egyszerűen nem igaz!

Weöres Sándor jóformán eleve lehetetlenné tesz minden vitát, ő már tizen
három éves korában (!) idegenkedett Adytól. »Úgy éreztem, hogy torz és ki
csavart írások« — írja. A gyermekkori élmények döntő jelentőségét nem tagadjuk, 
de ebben a formában enyhén szólva felelőtlenség erre hivatkozni. Megállapítja, 
hogy Ady7 ma már főleg a »laikus verskedvelők olvasmánya«, akit Mécs Lászlóval 
és Farkas Imrével együtt olvasnak. Majd következik egy mondat Ady politikai 
költészetéről. Végül is kijelöli helyét a magyar irodalomban. A torz és ki
csavart írások költőjének helye »valahol« Petőfi és Balassi mellett van. Az 
olvasó már-már meghatódnék ennyi kegyesség láttán, de nincs még vége a 
mondatnak: » ... a nagy féktelenek, az önmagukkal elfoglalt és eltelt kevéshúruak, 
a korlátlan szenvedély megszólaltatói közé tartozik«. Egy csapásra három zsenit 
agyonütni mindenesetre imponáló teljesítmény egy »önmagával eltelt« ifjú forma
művésztől.
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Forgács Antal — miként Hollós Lajos — az új esztétika tegnapelőtt 
délután négy óra óta divatossá lett műszavait galagyolja. »Szerep«, — »maga
tartás«, »szerep« — »magatartás«. Szerep és magatartás nélkül egy lépést sem 
tesz. És minthogy az elefántcsonttorony lakói közé tartozik ő is, Ady vad 
viharainak zúgása közben a szigorú esztéta szerepében igen kétes magatartást 
tanúsít. Vele is nehéz vitatkozni. Minden második mondatában tagadja Ady 
értékeit és minden másodikban koncedálja. »Adyt ma már úgy lehet olvasni, 
mint ahogyan egy költőt szokás, hol elragadtatással, ihol tartózkodással. . .«, 
majd később: »....a jóformán csak a szerep kedvéért írott versek...« és utóbb 
ú jra ... »Az esztétika mértékével mérve talán könnyűnek találhatjuk e verseket, 
de jelentőségük... óriási még ma is«. Még tovább; »Éktelen, torz alkotások e 
költemények«, de. »éktelen, torz művek is lehetnek tökéletes műalkotások. És 
Ady versei ilyenek«. És így tovább elejétől végéig. Elmélet' megállapításai is 
vitathatók és súlyos tévedéseket tartalmaznak. »A költő munkája — írja egy 
helyütt — a lélek béklyóba verése«. Forgács Antal pszichoanalitikus kultúrájú 
író és mint ilyennek, ismernie illenék azt a régi és gyalogjáró igazságot, hogjT 
az alkotás egy konfliktustól való szabadulás kísérlete. Mint költőnek pedig 
ismernie kellene azt a fáradt voltában is felszabadult érzést> ami egy maradék
talanul kifejezett hangulat papírra-rögzítése után fogja el a költőt. »Kifejezett« 
hangulat, — írom. De honnan is tudhatja ezt Forgács?! Hiszen szerinte »a 
költőnek fogalmazni kell tudnia és nem kifejezni«.

Mondanivalónk összegezése felé közeledünk. Idézzük még egyszer emlékeze
tünkbe a négy költő egy-egy mondatát. Hollós: »Egy elmúlt korszak legkifeje
zőbb művésze volt«. Vas: »Hiába határoztam e l . . . ,  hogy Ady nem érdekel, 
hiába nem olvastam a verseit. . .  mindig emlékezetembe tolakodott néhány 
verssora, mely bátrabban, igazabban, találóbban szólt, mint az összes maiak,.« 
Weöres: »Költészetének maradandósága ma már bizonyos«. Forgács: »S mi,
fiatal költők, akár tetszik, akár nem, kénytelenek vagyunk hallgatni rá«.

És ez a mondat megmagyaráz mindent. Ez a »kénytelenek vagyunk«. Min
den berzenkedés, minden idegenkedés nem egyéb, mint a derék és lisztes másod- 
rendűség berzenkedése és idegenkedése. Ezek az egyébként szabályos és be
hízelgő hangú poéták egyszerűen képtelenek elviselni Ady irdatlan nagyságát. Egy 
cpigon-kor szülöttei ők és ez az epigon-»szerepük« magyarázza Ady-ellenes »maga
tartásukat«. Irígylik Adyt, mert vállalni merte »a szabadság kényelmetlenségeit«, de 
ők, maguk >a kötöttség, a rend kényelméből« kifelé sandítva valami állítólagos 
»esztétika« kétes szemmértékével próbálják lemérni Ady gigászi figuráját. Ez 
a körülmény tette lehetetlenné a cikk írója számára, hogy neveli említése 
nélkül, csak körülírással emlegetett névtelen ellenfelekkel hadakozzék. Mert semmi, 
de semmi a világon nem jellemző ezekre az egyébként hibátlan poétákra.

És ennyi kényszerű személyeskedés után, hadd lépjen ki a személytelen
ségből e cikk írója maga is. Hadd. szóljak végre első személyben a még
hátralévő pár sorban én is. Az u. n harmincasok nemzedékéhez tartozom. Isme
rek egy pár költőt, ismerek egy pár irodalmat, de Ady Endre, amióta csak 
olvasó-magam at tudom, mindennapos olvasmányom és még mindig jelent a 
számomra kinyilatkoztatást. Bálint Györggyel együtt én is vallom, amit ő vall 
A Halottak Élén-ről, Füsi Józseffel együtt én is vallom, amit ő vall Ady politikai 
tanításáról. Kétségtelen hibáival, számtalan erényével vállalom, vállalom, szere
tem Adyt. -Ékes magyarnak soha szebbet Száz menny és pokol sem adhatott; 
Ember az embertelenségben, Magyar az űzött magyarságban, Ujból-élő és ma
kacs halott«. ifj: Vajda János
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Egy enciklopédia lapszélére
Nincs szerencsénk az utóbbi időben megjelent magyar irodalomtörténeti 

összefoglalások legtöbbjével. Ahány történeti vagy lexikális munka újabban nap
világot látott, csaknem valamennyivel szemben kénytelen volt a szakember 
különvéleményt hangoztatni. Most itt van előttünk az elgondolásában kifogás
talan, megvalósításában hézagot pótló Dormándi-féle Kis Enciklopédia, amelynek 
az élő irodalomról és az irodalomtörténetről szóló részét Németh Andor írta. 
Kétségkívül nehéz helyzete volt, hiszen 46 oldalon valóban keserves feladat 
a világirodalom múltját és jelenét összesüríteni, de azért mégis kissé értetlenül 
állunk a nyilvánvalóan jó szándékkal megírt tanulmány egyik-másik stiláris 
és tartalmi különössége előtt.

Az utóbbiakra szorítkozva: már maga az anyag felosztása is áttekinthetet
len, sokszor zavaros, aminthogy feleslegesen bosszantja az olvasót az is, hogy 
az egyes munkák és könyvek címeit minden megokolás nélkül, összevissza* 
hol eredetiben, hol magyar fordításban kapja; pl. »a Minna von Barnhelm, az 
Emilia Galolli és a Bölcs Nátán«. (580. 1.) Wallenstein-lrilógia, Orlcánsi szűz, 
Wilhelm Teil,' Braut von Messina. (581. 1.) Atala, Az utolsó Abencerragok, Génié 
dn Christianisme. (585. 1.) És így tovább ...

Sajnálatosan kevesetmondó jellemzést ad a tanulmány Kazinczgról és Köl
csey r öl csakúgy, mint például Bgronról és Shelleyről, akinek költészetét el
intézi azzal, hogy »az angol líra nagy büszkesége«. Katona Józsefről ezt írja: 
»Külön meg kell említenünk Katona József kecskeméti ügyészt, aki Bánk bán 
című tragédiáját beküldte egy pályázatra, de még csak meg sem említették,
majd kinyomatta darabját, de még mindig nem vettek róla tudomást, Bánk
bánja négy évvel halála után került először színre, azóta drámairodalmunk 
legnagyobb értékei közé soroljuk.« (Nem lett volna jobb ehelyett néhány szóban 
jellemezni- miért soroljuk a Bánk bánt a legnagyobb értékek közé?) Stefan 
George-ről azt olvassuk, hogy »szinte goethei tisztasággal, goethei nyelven szólal
tatja meg verseit«. Ebből a nyolc szóból bizony nem igen tudja meg, aki
eddig nem tudta: mit jelentett George költészete... De még különösebb, hogy 
Baudelaire-nek és VerJaine-nek még a nevét is csak az Adyról szóló bekezdés
ben említi, aminthogy bizonyára csak tévedésből került a legújabb Kor irodalmi 
áttekintésébe Andersen neve. •

A leghatározottabban tiltakoznunk kell azonban az ellen, hogy »Gyulai Pál 
munkája nagyobbrészt negativ«, — bizony az nagyon is pozitív volt, minden
éles támadása és itt-ott elfogult állásfoglalása ellenére is. Ha Gyulai Pál gorom
bán ki nem áll a tehetségtelen dilettánsok ellen, nem tudjuk: ma hol tartana 
a magyar irodalom és a magyar kritika ...

A mai irodalom ismertetésénél a tanulmány teljesen elejti Romain Rolland vagy 
Galsworthy jelentősségéi ugyanúgy, mint Tóth Árpádét vagy Juhász Gyuláét; 
egész sor komoly írót csak egy-két, semmitmondó könyveim kíséretében említ 
meg, de még ezek közül is kihagy fontosakat és nagy munkásságuakat. (Álta
lában: a tanulmány irodalomtörténeti része sokkal sikerültebb, mint az élő 
irodalom rajza). Végül: Kölcsey híres költeményének címe Vanitatnm vanitas 
és nem Vanitatum vauitatis; a Babbit Nobel-díjat kapott, de azt visszautasító 
szerzőjének a vezetékneve pedig Lewis és nem Sinclair. Ilyen elírásoknak tudo
mányos munkában mégsem szabadna előfordulniok! (K. i.)
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állami nyomda és kiadó akkori igazgatójának kezdeményezéséi: hajlandó a L i t e 
r a t  u r á t  a saját kiadásába átvenni. Hosszas, színes tárgyalások kezdődtek. 
Végük az volt — s igazán nem a szerkesztő hibájából —, hogy az illető fél-állami 
vállalkozás ma g a  indított egy konknrrens könyv-f oly óiratot, eleinte sűrűbb, 
később ritkább megjelenéssel. kimondottan azzal a célkitűzéssel, hogy a folyó
iratnak kijáró postai könnyebbségeket a kiadó könyvszállitmányai részére hasz
nálja ki! Ezt a kis üzleti fogást persze a nagyközönség nem sejtette; s bár 
igazán szeretettel kitartott a L i t e  r a t  u r a  mellett, a tagadhatatan tény mégis 
az volt, hogy a L i t e r a t u r ának éveken keresztül számolnia kellett ezzel a 
konkurrenssel, amely állami tőkék és befolyások felhasználásával egyszerűen fel
csapott y>nyakragyütt zsidónak«, ahogy a magyar paraszt a későn került konkur- 
renst meg szokta tisztelni.

Említsük meg itt mingyárt azt is, hogy a L i t e r a t  u r a  fennállása óla, ezen 
kívül még vagy tizenöt más tiszavirágéitü könyvfolyóirat is megpróbálkozott a 
konkurrenciával. A legkedvesebb közülök az volt, amelyet maga a könyvkert ŝ- 
kedők és könyvkiadók hivatalos képviselete indított el, s el is érkezeit vele sze
rencsésen e g y  számig! Mi nem győztük közben eleget hangsúlyozni, hogy ne
künk a L i t e r a t u r a  fenntartása nem élvezet, nem presztízskérdés s főként 
nem üzleti érdekünk: ám tessék, vegyék át, szívesen átadjak, de csak annak a 
biztosítása fejében, ha most aztán már az összes érdekeltségek összefognak s 
együttesen, az összes erőket kihasználva, fognak a magyar könyv kulturális 
szerepéhez méltó, közös, magazinszerű könyvfolyóiratot kiadnil Ez nem történt. 
Ehelyett egyremásra burjánzóitok fel, ismételjük, különböző üzleti és testületi 
érdekeltségek címén konkurrens folyóiratok. Volt olyan, amelyik el is ért majd
nem egy egész évfolyamot, volt olyan, amely kifelé megjátszotta a független 
kritikus szerepét, de titokban pénzt kért a közlendő ismertetésekért. Aztán sorra 
bedöglöttek, előzőleg azonban mégis csak bajt és gondot szereztek nekünk.

Külön fejezete aztán a L i t e r a t u r a  odisszeájának az adóügy. Ha nem 
lennénk az áldozatai, kacagnunk kellene rajta: hogy', minő címeken hajszoltak 
rajtunk mindenféle adókat a kitűnő adóhatóságok »hasznothajtó vállalatunk« fe
jében. Pontos könyvvezetésünk kimutathatja, hogy e lap szerkesztő-kiadója soha 
semmiféle címen, sem mint szerkesztő, sem mint kiadó, sem mint cikkíró soha 
egyetlen fillért nem vett fel a »vállalatától«. ennek ellenére havonta kapta és 
kapja a felszólításokat, intéseket, befizetőlapokat, végrehajtói látogatásokat úgy is, 
mint pénzes kiadó, úgyis mint magát részegre kereső munkatárs. Közben pedig 
gyakran adó>dik úgy, hogy a saját zsebébe kell nyúlnia, hogy pillanatnyi nehéz
ségeken átlendítse a lapot!

Ellenben az olyan források, amelyek egyébként minden kis zsaroló alkalmi 
»folyóirat«, vagy »közgazdasági szemle« előtt megnyílnak, mint például a T éb e 
szokásos pausáléi, a L i t e r a t u r a  előtt szorgosan zárva maradtak, ehelyütt 
bővebben nem részletezendő okoknál fogva.

Újabb stáció. A szabványos folyóiratok életrajzához rendszerint az tartozik 
hozzá, hogy a nyomdájuknak egy vagy több szám előállításának áréival adósok 
maradjanak. A L i t e r a t u r a  ezzel szemben büszkeségét látta abban, hogy nem
csak, hogy nem tartozik a nyomdájának — nem a mostaniról, a régebbiről 
van szó —, hanem rendszerint még mi adtunk egy-két számnyi költséget elő
legbe. A vége az volt, hogy, az illető nyomda tönkre ment, s utána derült léj,y hogy 
a nála bizománybán fekvő papírunkat is illetéktelenül használta fel a saját céljaira!

Hóit ezt is kibírtuk. Miután azonban éreztük, hogy kell mellénk valamely erő, 
s miután azt láttuk, hogy nem akad olyan kiadó vagy nyomdavállalat, amely a 
maga jéAfelfogott üzleti érdekében elvállalná a L i t e r a t u r a  kiadását, megegye
zést létesítettünk egy napilappal, a M a g y a r  Hí rlappal ,  közös előfizetések



bevezetése dolgában. Ez a megegyezés mindkét fél részére bizonyos előnyökkel 
járt: a L i t  er a t ura  számára főként az inkasszó lebonyoíiiása terén.

Már azt hittük, végre sikerül a lap sorsát nyugodtabb mederbe terelnünk. 
Ekkor elkövetkezett az idei március 13-ika, a sorsterhes ausztriai eseményekkel, 
amelyeknek hazánk gazdasági életére való kihatáséit majd csak az évi mérleg 
lezárása után lehet lesz kellőképpen felmérni! A — bevalljuk — ezúttal nem egé
szen indokolatlan pániknak első áldozata ismét a magyar betű volt: a könyv- 
vásárlás szinte egyik pillanatról a másikra egyszerűen leáliott, a tavaszi könyvnapot 
elmosta a jjolitika s ettől kezdve a magyar betű sorsa egyáltalán ebek harmin- 
cadjára került. Az első vészjel az volt, hogy a L i t e r a t u r a  legrégibb, legkilar- 
lóbb barátai közéd nehányan kénytelenek voltak, az új viszonyokra való tekin
tettel., az előfizetést beszüntetni. Azután következett a M a g y a r  H í r l a p  meg
szűnése s ezzel az eddigi jólbevált inkasszó-rendszerünk felborulása. Ami ennek 
a régi hírű napilapnak összeomlása körül lejátszódott, annak drámai peripétiái 
messzi meghaladják a L i t e r a t u r a  kereteit, de viszont élénken illusztrálják a 
mindenkor egyazon nagytőke hihetetlen rövidlátását...

Most tehát itt állunk újra egymagunkban. Ugylátszilc, mégis a schilleri igé
nek van igaza, amely szerint »az erős magánosán a legerősebb«.. Persze, Licsit 
savanyú-szőllő szerű ez a vigasztalás: inkább önmagunkban tartjuk vele a lelket, 
mert iigy érezzék. hogy a L i t e r a t u r ának van hivatása, amely független a 
napipolitika esélyeitől, hisztériáitól. Van hivatása mindenféle drótsövényeken 
belül és kívül! S ezért az elhivatottságért érdemes addig harcolni, amíg egyál
talán bírjuk a harcot! Tizenhárom nehéz esztendővel, ezer hűséges jóbaráítal 
mögöttünk, akik minden változatok között kitartottak a L i t e r a t u r a  mellett, 
neki merészkedünk a szürkénél is szürkébb jövendőnek. Kérjük: tartsanak lei 
továbbra is velünk, vegyenek részt nehéz munkánkban azzal, hogy megkísérlik 
a leheteti nt is: új előfizetőket szerezni a L i t e r a t u r  ónak!

Összeszoritott foggal, a szabad magyar betűért való harc kemény elszántsá
gával vágunk neki a bizonytalan jövendőnek. Guai ,  c h i  lo t occa!

M a g y a r o k  V i l á g l a p j a  c men 
P é c h y H o r v á t h  R zsőnek, az is- 
mert úti- és regényírónak felelős szer
kesztésében évente tízszer megjelenő új
ság indult meg. Szerkesztősége és ki
adóid; a ala: Budapest, Vili., Kendcr- 
u. 39. Évi előfizetése 5 pengő. Az előt
tünk fekvő szám érdekes híreket hoz 
a magyarság érdekköréből mind az öl 
földrészről.

*

Öles b e t ű k  hirdetnek a francia új
ságokban egy, a közeljövőben megje
lenő új könyvet. A könyv címe »A mez
telen Amerika« és ha a sokatígérő be
harangozásnak hinni lehet, a könyv 
pontosan megismerteti az olvasómul »a 
jenkik testét és lelkét« és ha akadna 
olyan elfásult olvasó, akit a könyv meg
vásárlására még ez sem csábítana, — 
ciidkusok számára a könyv hirdetői a 
következő kérdést írták az öles hirdetés 
balsarkába: »Ismeri ön Uncle Sam uno
kahúgait? Ugy-e nem?...«

A h í r e s  B at  a-g y ár négy nagyösz- 
szegű irodalmi díjat alapított cseh és 
szlovák költők jutalmazására. A négy 
díjat elsőízben 1939 március 7-én fog
ják kiadni. A pályázatokat a bizottság 
titkárához, Jaroslav Kolman Cas s i us -  
hoz kell küldeni.

*

»S z ö k é s  B u d á r a « címmel — U tele 
do Budina — írt regényt Vladislav 
V a n c u r a cseh író. aki egy Prágában 
tanuló magyar diáknak és egy cseh 
diáklánynak szerelmi történetét dol
gozta fel.

A havonta kétszer megjelenő 
LITERATURA

szerkesztéséért és kiadásáért 
SUPKA GÉZA dr. felel.

A Literatuia szerkesztősége és kiadó
hivatala: VI., Aradi-utca 10. Telefon: 
12-66 í8. — Szerkesztőségi órák: kedden 

és péntekén 11—1-ig.
Madách-nyomda, Bpest, IX. Lónyay-u. 18/b. Tel. 187—084. Feíelős: Tobik Islván.



BESZÁMOLÓ A SZELLEMI ÉLETRŐL
A LAFONTAI NE- TÁRSASÁG,  A MAGYAR IRODALMI ÉS 
MŰVÉSZETI SZÖVETSÉG,  A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK ÉS 
LEVÉLTÁROSOK E G Y E S Ü L E T E ,  A MA GY A R  KULTUR-  
SZÖVETSÉG,  A VAJDA JÁNOS- TÁRS ASÁG ÉS AZ UMBE 

IRODALMI KÖZLÖNYE

{New- Yorker)
— Nekem nagyon, tetszik ez a Napoleon- 

életrajz, amit írt kedves Nyavalgássy úr, 
csak attól felek, kicsit sokat tett bele a 
saját egyéniségéből. . .
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H á r o m  ú j  k ö n y v
lc é * t

ZsacáMUot dobott a<z Itt!
Kapisztrán János gazdag és csodálatos élete áll a regény 
középpontjában, de körülötte felvonul a XV, század első 
felének egész viharos, izgalmas, történelmet formáló világa. 
A r a  4'— pengő, egészvászonkötésben 6'— pengő

fy. Sxoíove^cslU
P o t e m k i n

Szolovejcsík varázsvesszője nyomán életre kel előttünk 
a XV1I1. század végének Oroszországa, És megismerjük 
az igazi Potemkint, az önmagával s a világgal harcoló, 
örökösen vívódó orosz óriást, aki hazájáért élt és halt 
s aki türelmes gőggel viselte ellenfelei rágalmait.
A r a  4'— pengő, egészvászonkötésben 6‘— pengő

(faetye, Sava
G y ó g y í tó  k é s

George Sava »Gyógyító kés«-e, az önéletrajzi irodalomnak 
ez a világszerte nagysikerű alkotása, olyan életsorsba nyújt 
betekintést, melynek fordulatait a legkalandozóbb képze
let sem tudta volna így kitervelni. Azon túl, hogy életrajza 
egyike a legérdekesebb, mindvégig drámai feszültségű 
önvallomásoknak, Sava könyve ma különösképpen idő
szerűnek tekinthető. Ez a könyv szipte matematikai követ
kezetességgel mutatja meg, mire képes az akaraterő, cél- 
tudatosság, rettenthetetlen kitartás és az elhivatottságba 
vetett szent hit.
Á r a  4'— pengő, egészvászonkötésben 6'— pengő

N c ^ t t R i n i h c t ő K  m i n d e n  R ö n y v e í b o l f b d n
SINGER ÉS WOLFNER IRODALMI INTÉZET KIADÁSA



ELFELEJ ETT I BÓK
A 19. század magyar miszticizmusa

(Komjáthy Jenő)

A miszticizmus a 19. század második felében vesz újra nagyobb lendületet, 
amikor az emberiségnek a tudományba, a tiszta észbe vetett százesztendős 
vérmes hite megrendült. Brnnetiére jelentette ki először teljes határozottsággal 
a »tudomány csődjét«, mutatott rá arra, hogy a tudomány sem vihet közelebb 
a végokok megismeréséhez. Már Brunetiére megkezdte a küzdelmet a katoli
cizmus restaurálásáért, ő azonban inkább a tételes vallás felé akart visszavezetni. 
l)e túl a dogmákon, túl a tételes vallásokon, itt is, ott is megint felbuggyannak 
a felszin alól a forrón misztikus áramlatok, amelyek azonban most új vallást 
nem tudnak létrehozni, hanem csak művészetté, költészetté sűrűsödnek. Ez a 
látható és megfogható világon messze túlmutaló sóvárgás, misztikus vágy indítja 
el Maeterlinck-nek irodalmi munkásságát is, flamaml honfitársa, a csudálatos 
Ruysbroeck«, útján.

A 19. század utolsó negyedében nálunk is fellép egy költő, aki egyénisége 
és különösen munkásságának egészére nézve egyedülálló jelenség a magyar iro
dalomban, s már csak ezért is méltán kihívja és megérdemli csodálatunkat. 
Ez a költő Komjáthy Jenő.

Komjáthy elsősorban és végső fokon misztikus költő, ennek a szónak nem 
a nálunk megszokott, hanem eredeti értelmében. Elfordul a reális világtól, 
s soha egyetlen sorában sem cseng ki az utána való vágyakozás. Tekintetével, 
egész arcával a szellemvilág felé fordul. »Látom a szellemek világát, Látom 
a fényt, az ősnapot«. Földöntúli szenvedély hajija, fölötte lángviharok zúgnak, 
lelke Istennek visszhangjává, az örök fény visszfényévé lesz. »Álmot látok, amely 
nem álom« — kiált fel ama másik világ lakójaként. A földöntúli látásra, a misz
tikus vízióra legmegkapóbb példa Rejtelmek című költeménye. Valahogy olyan
féleképpen társalog itt már a holtak szellemével, mint Novalis éjhimnuszaiban.

S repülve mindig sebesebben,
Fürdőm a zajló fényelemben,
Óh mérhetetlen gyönyörök!
Meglátom arcod’’, titkos Isten,
Fönséges és örök!

(Eulhanázia)

361



Mint minden misztikusnak a figyelme, a Komjáthyé is a titkos Isten felé 
fordul. Neki nincs szüksége konkrét fogalomra: a szenvedő Krisztusra, mint 
sok keresztény misztikusnak, azért, hogy rászálljon a misztikus mámor, sőt 
nála az isién fogalma is eívontabb, éterikusabb lesz, valami körülhatárolhatatlan, 
l.ifejezheletlen snmmum bontan lebeg előtte, nevezi őt világok szivének, eszme 
nek. fénynek, ősúrnak.

Erről a Megfoghatatlanról mondja Dionyziosz: Gott ist Nichts, Augustinus 
Gott ist Alles, Eckehart: Gott ist weder Dieses, noch Jenes, wie diese mannig
faltigen Dinge: Gott ist Eines. Komjáthy pedig A fatalista című versében a 
következőket:

Egy arcot néztem én csak 
Szüntelen, némán és merőn,
Melynek visszfénye minden,
Mely mindig van, meri sose lön.

Már a magasbaszállás, az istenkeresés, az egyetlen fény után való rohanás 
is gyönyör volt, s azután elérkezik a legnagyobb boldogság:

A végtelennek 
Vizei zengenek
S kilép a lelkem önmagákul.

(Vágyom a bűvös..,.)

Ez már az eksztázis állapota. Itt már semmi tartalma nincs a tudatnak, 
tehát nem is tudják ezt az állapotot leírni a misztikusok.

Pár reszkető igét rebegtem 
De mit láttam leírni nem indám.

(Palágyi Menyhértnek)

mondja Komjáthy is. Ili már voltaképpen nem is lát semmit a misztikus, 
nem szemléli már többé sem önmagát, sem Isteni, sem e kellőt eggyévállan, 
csak átérzi kimondhatatlan boldogságban. Erről írja Szent Teréz: Ezen a fokon 
már nincs többé érzés, hanem csak élvezet, anélkül, hogy az ember tudná, 
mi az, amit élvez«. Komjáthy is csak töredezett mondatokban dadoghat róla. 
»Az eszme él, vérem patakzik«. »Elégek én, ragyogva fényben . »Öh mennyi üdv! 
Oh mennyi fény! A végtelenben élek én«.

De Komjáthy tovább megy, úgy érzi, hogy lelke most már nem csak 
istenlakta ház, hanem amit imád, az egyedül önnön leikéned: lelke. Ha álmodom: 
Isten vagyok«, — jelenti Jvi nagy határozottsággal, s tudjuk, hogy nála az 
álom az egyedüli valóság. Hussein al Halladsch, arab misztikus (meghalt 921-ben 
mondott ehhez hasonló szavakat: »Én Isten vagyok (ezért a bagdadi imám halálra 
ítélte), én ő vagyok, akit én szeretek és ő, akit én szeretek, én vagyok .. .<

Komjátliynak Csak tartsatok című költeményében az önmaga iránt való 
elragadtatás már határtalan:

Közül etek vájjon ki látott 
Erőm teljében fény leni? 
És üdvözölve, koszorúsán 
Ki látón engem zengeni?
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Ki látott járni pompafényben 
A zúgó tengerek fölött1? 
Közületek ki látta lelkem’, 
Midőn a napba költözött?

Ki látta színem változását, 
Midőn a lélek elragadt?
Ez elcsigázott gyönge testen 
Ki látott nőni szárnyakat?

Mérhetetlen vágy ragadja meg, hogy istenként uralkodjék mindenek fölött:

Szivem hatalmas szóra dobban,
Magam fölé emelkedem 
És érzem mindegyre jobban,
Hogy úr vagyok a lelkeken!
A koszorút már szövi lelkem ...

(Himnus)

Egyik legutolsó költeményében, a Diadalénekben, pedig így ír:

Ur vagyok a lángon,
Ur vagyok a vészen,
Az égi hatalmat 
Kiküzdve merészen.
Itt állok az élet j
Napfényteli halmán
Ur vagyok a lelkek 1 , , ( j
Roppant birodalmán j |
_ _ _ _ _ _
Óh jertek utánam 
Ti fénykeresőek ...

A társai közt biborpalástosan, aranykoszorúsan járó Empedoklesz jut itt 
eszünkbe, aki a pvlhagoraszi lélekvándorlás alapján istennek képzelte magát, s 
így prédikált: »Én pedig halhatatlan istenként többé nem halandóként járok 
közöttetek, mindenkitől tisztelve, ahogy illik, szallagoktól és virágkoszorúktól 
övezve. Mihelyt kísérőimmel, férfiakkal és nőkkel, a virágzó városba érkezem, 
istenként imádnak; és ők követnek tízezren, hogy megtudakolják, merre az 
üdvösség útja«.

S azután eljön az a korszak, amelyet a misztikusok a lelki szárazság korá
nak, a szellem sötét éjjelének neveznek, Komjáthy ezt így fejezi ki: »Árnyék 
borult rám, néma, hosszú«. Ezek a pesszimisztikus hangú költemények körül
belül égj harmad részét teszik ki költészetének. Közben megénekli a létezésnek 
mérhetetlenné dagadt kínját, megírja paroxizmusig fokozott sirámát (Siralom). 
Óriási önvád marcangolja:
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A gyászruhát magamra öltöm 
S arcom’ rémülve rejtem el:
Nincs bűn ez óriási gömbön,
Melyet nem én követtem et!

( Önvád).
Irtózom önmagámtól s borzadok, 
Szemein a benső örvényekbe néz ...

(Az »Apokolipszis«-bői).

Mindezek erre a misztikus korszakra jellemző motivumok. Honvágy emészti 
a másik világ, a halhatatlan gyönyörök világa után, s rémülten érzi, hogy az 
ősi álok a porba sújtja. Minden misztikus által megfigyelt érzéseket mond ki 
ezekben a sorokban:

Annak, ki egyszer égbe járt 
A földi lét nem tűrhető.

(Kit megcsapott...)

S keresi tovább, kereesi újra a titkos Istent, érzi, a cél most is: istenné 
lenni. El akarok égni című kölleménye az égi gyönyörök után való misztikus 
sóvárgást adja vissza, olyan költö sóvárgását, aki az élve égbe-ragadtatás ekszta
tikus állapotát már megélte.

Sl akarok égni,
Magasba lobbanni,
Magamat még élve 
Az égbe ragadni.

Át akarok halni 
Magasabb életbe,
Lángolni akarok 
Az örök tüzekbe'.

El akarok égni 
Gyors emésztő kéjjel 
S összeölelkezni 
A szép istenséggel.

Arcán ittasodni 
Szép ölébe hullni 
Tündöklő keblére 
Akarok borulni.

Mindenné omolni,
Semmiségbe dűlni,
Szét akarok esni 
S megint összegyűlni.
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örökké hamvadni 
És örökké égni,
Haldokolni folyvást,
S mindörökké élni!

Nagyszerű kinyilatkoztatása ez a költemény annak az intuitiv, érzelmi 
jellegű, tehát ösztönös, homályos elgondolásnak, amely után a misztikus vá
gyakozik. S ennek a vágynak és szavakba szinte nem is önthető földöntúli
élménynek hasonlóan megragadó költői példáját csak kevés misztikus adta még.

Komjáthy most újra csak nem áll meg, úgy érzi, hogy a lelkében égi
gondok virrasztanak, hogy ő a világ világa: Messiás, aki azért jött, hogy 
embert emberré tegyen (ez a szó itt egyenlő jelentésű az istennel), hogy újjá
szülje őket. Dalai kiteljesednek, a szeretet dalaivá lesznek. A Jelenések című
költeménye a szeretet gyönyörű himnusza. A szeretet kiömlik a lélekből, szerte
folyik az egész mindenségben, éltet, megszépít mindent és visszaömlik a lélekbe. 
A lélek nagy boldogságban teremt, szemlél és teremtetik, nagy nyugalomban, de 
egyúttal örök misztikus remegésben él.

De Komjáthy szeretete nagyon különös szeretet: tárgynélküli, illetőleg a 
szeretetnek tárgya maga a szeretet. S így ez az amor mysticus nem lehet meg
váltó szeretet az emberiség számára, csak azoknak a keveseknek a számára, akik. 
mint a költő, az eksztázis állapotában alanyilag eggyé lesznek vele.

Azok, akiket a költő meg akar váltani, akiket maga után hiv, hogy vele
együtt lássák az égi tetőket, semmiképpen sem zavarják m,eg az ő Én-Isten-látását, 
egybefolyását, mert az ő számára tulajdonképpen csak ez a két-egy lény az élő 
valóság, mindenki másnak csak árnyszerű lét jutott ki. Ezt a misztikus illúziót, 
amely az Ént fogadja cl egyedüli létezőnek s ezt kiterjeszti az egész mindenségije, 
a kozmoszt a maga egyéniségével tölti be, többféleképpen nevezték már: nárciz- 
musnak, egocentrizmusnak, az újkori filozófia pedig solipsizmusnak hivja.

Üdvözítő Végtelenség,
Hadd ömöljek hát benned szét!

Magában már nem fér e lélek 
Ez üdv, e kéj határtalan.

Szétáradok a mindenségben....
énekli a költő.

Kötetében (A homályból 1876—94.) utolsó költemény a Diadalének, amely
ben mégegyszer, utoljára felcsendül az Isten- és a Megváltás motívuma, s 
feltör a lelkek roppant birodalma felett való uralkodás istenmámora — s 
azután hirtelen kiiobban a fény. Harminchét éves volt még csak ekkor. Már 
régen súlyos idegbajjal küzdött, — úgy látszik, ez a beteges állapot, mint 
minden egyes esetben beigazolódott, szükséges velejárója annak, hogy a miszti
kus az elragadtatás, az unió állapotát a legteljesebben megélhesse, — de a 
vég mégis váratlanul, még orvosai által is szinte megmagyarázhatatlanul kö
vetkezett be.

Komjáthynak több bírálója arra az eredményre jutott, hogy Komjáthy 
filozófiája nem mély filozófia. De Komjáthy elsősorban nem is filozófus, ha
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nem misztikus. A misztika pedig nem filozófiai rendszer, egyáltalában nem 
rendszer, hanem érzelem, a lét szétáradása, az első görög metafizikustól 
Xenophanes-tői tételbe foglalt ősi egységérzésnek: minden egy (lien Lai pan) 
átélése.

A mindenségnek csarnokában
Áll lángbet ükkel: Minden egy,

énekli Komjáthy is. Később az eksztázis magasán ezt az érzést így kiáltja ki 
magából:

Én vagyok a minden.

A misztikus filozófia másik tétele a lét és a gondolat azonossága, amelyet 
először Parmenidesz fejezett ki (to gar auto noein esztin te kai einai). De 
ez is érzés volt, mielőtt filozófia lett volna belőle, s ez az érzés a primitiv 
emberben még olyan hatalmasan élt, hogy elmosta a határt a gondolat és a 
valóság, a szellemi és a tárgyi világ között. A szubjektív feltétlen szabadság
érzés, a determináló tényezők fel nem ismerése következtében a primitiv ember 
azt hitte, hogy a mágikus alkotó erő birtokában van. »Már él, ha érzem, gon
dolom« — mondja Komjáthy is. Más helyen pedig: »Úgy érzem, mintha mind
öröktől Ur volnék, végtelen, szabad, Úgy érzem, új, csodás világot Vagyok 
képes teremteni«.

Ez filozófiának bizony kevés, s Komjáthy költészete — mint minden misz
tikus költészet — alig is több, mint ennek a gondolatrendszernek érzelmi ki
mélyítése. Ez az érzelem, ez a rajongás körülbelül kétszáz költeményben ömlik 
szét, s ezért valahogy kicsit egyhangúvá válik. Másik oka pedig az egyhangú
ságnak az, hogy Komjáthy nem volt analitikus elme, nem volt érzéke az árnya
latok iránt, a tudat disszolucióját nem figyelte meg olyan pontosan, mint ahogyan 
ezt egyik-másik misztikus költő tette. De lehet, hogy nem is figyelhette meg, 
mert nála hirtelen következett be az eksztázis állapota. A homályból roppant 
gyorsasággal emelkedik fel a zajló fény birodalmába, ahol minden egyformán 
ragyog, tündököl, s ő úgy érzi, hogy örökös gyönyörben úszik, ég, de elégni 
mégsem tud soha, meghal s minden pillanatban újraéled. Ennyi és sohasem 
más és sohasem több az, amit érez, mert fokozás itt már nem lehetséges. tDe 
éppen ez a baj. A végtelenben él, de a mi szemünk előtt elhomályosulnak a 
végtelenbe nyíló perspektívák.

A harmadik ok pedig, amiért olvasás közben néha még az unalom érzése 
is felbukkan bennünk, az, hogy a nyelve, bármilyen csillogó is, a nagy fény- 
özönben lassankint megkopik, üressé válik. Nem szimbolikus, mindig változó 
színpompájú képekben beszélő nyelv az övé, hanem választékos, éteri finom
ságú szavak zúgó-zengő áradata, amely megszakítás nélkül folyik, ömlik strófá
ról „strófára, költeményről költeményre; úgy érezzük, hogy bennünket is ellen
állhatatlanul sodor magával, s amikor már azt hisszük, hogy az óriási hullá
mok messzire ragadtak, s egy szabad pillanatunkban körülnézünk, csodálkozva 
látjuk, hogy a háttér, fölöttünk az ég, alattunk a mélység ugyanaz.

Elolvastuk a vaskos kötetet. Becsuktuk. Félretettük. De még várunk 
Századvég van. És mi várunk teljesebb időkre, többre, valami másra. .

És eljön az is! Somogyi Mária (Debrecen)
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ÍROK
ARCKÉPCSARNOKA

Habtól imák... dmükedntk... unték&zneU..
Mi van velük, mi történt velük, micsoda hatalmak kezébe estek, micsoda erők 

kényszerítik őket, hogy két regény közölt se hallgassanak, hogy két könyv 
között is szóljanak az olvasóhoz, hogy elmondják, mit csináltak augusztus 
nyolcadikén délután, mit álmodtak az előző éjszaka s hogy hány sorral ha
ladtak előre az új regény írásában? Mi történt velük s a világgal, hogy harminc 
éves korukban már naplót írnak és önéletrajzot s hogy ötvenéves korukra 
már köteleket töltenek meg emlékeikkel? Mi van emögölt a lebirhatallan köz
lési vágy mögött, hogy mind beszélnek, ki elfúllan és lihegve, ki múltidéző, 
csendes elrévülésscl, ki pedig derűs mosolygással, ki-ki a tulajdon vérmérsék
lete szerint. Az ember kissé aggodalmas érdeklődéssel lapozza az elébe tornyosuló 
emlékező írásokat, naplókat és választ keres a feltoluló kérdésekre. Márai 
Sándor verssorai jutnak az eszébe:

»Mert mindent le kell írnom, látod, s oly sok az emlékem, lassan, mint egy
Az életből mégis betű lesz, s nyoma sem marad, hogy itt élek.a [népnek,

De ez a válasz sem kielégítő. Az életből — persze - betű lesz az író 
keze alatt s keze nyomán. De hogy »nyoma sem marad?« Ez már, sajnos, 
nem az írókon múlik. Nyilván nem azért gyónnak legjobbjaik is megrendítő 
gyónással munkájukról, gátlásaikról, kételyeikről és félelmeikről, hogy nyoma 
se maradjon. Tanuságtételnek szánják s bizonyságnak, hogy ők a helyükön 
álltak mindvégig. De a világba fülelünk s a zaj, ami felénktől': nem e vallo
mások visszhangja. Archimedes homokba írt köreit barbár hordák készülnek 
széttlporni! Oh, nyomuk sem marad?!

*

EGY AMERIKAI ÍRÓ PARISBAN

Julien Green naplójegyzeteinek első kötete most látott napvilágot. (Journal 
1928- 1934-. Plon-kiadás, Páris.) Néhány alkalommal már vallottam róla, hogy 
mit jelent számomra ez a nagyszerű író, s ha nem lenne igaz szívügyem, 
hogy minél több olvasó figyelmét fordítsam feléje, hogy minél több olvasóval 
osszam meg élvezetét és szeretetét, annyit írnék csupán e könyvéről, hogy írók
nak való olvasmány.
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Az ilyen naplójegyzetek, önvallomásszerű írások általában magyarázatul, kul
csul szolgálnak írójuk egész munkásságához. Green könyve nem kulcs és nem 
magyarázat: igazolás! Azok, akik ismerik és szeretik Greent — de nyilván azok 
is, akik nem szeretik — eddig is valahogy így képzelhették, amelyekről vall, 
a dolgokat. Szegény Karinthy Frigyes írt valahol az egyszeri olvasóról, aki v 
szerint »az írónak nincs semmi rezsije, — az csak leül a fehér papír elé és ír .. .« 
Nos, Green könyvéből most megtudhatja az a derék olvasó, hogy milyen »rezsi
vel« dolgozik az író, hogy mit ad bele s mit fizet rá erre a munkára. íme, 
mulatóba néhány vallomás erről: »1928 szeptember 21. Regényem 16-1-ik oldalát 
írom. Azt hiszem, ezen a lapon sikerült a bennem levő szomorúság legmélyére 
hatolnom. De ne beszéljünk róla s alakítsuk történetekké apró fájdalmainkat... 
Október 5. Regényem 178-ik oldala. íme, mi az igazság e könyv körül: én vagyok 
mindenik személye... Október 10. Hatalmas szórakozás is .ám az a regényírást 
A 180-ik oldalon dolgoztam... nagyon nehéz... de két-három órai munkával 
sikerült...»

Vájjon észrevették-e, hogy az Anyaggal folytatott küzdelmen kívül mi van 
még e sorok mögött? Az első feljegyzés szeptember 21-ről kelt, az utolsó 
október 10-ről. És ez alatt az idő alatt — 19 nap — tizenhat oldalt írt
»effektive« az író, akinek ugyebár nincsen semmi »rezsije«. De hát lehet, hogy 
mindez valóban csak íróknak való olvasmány. Azoknak mindenesetre gazdag 
lanulságú. Julien Green azonban nemcsak erről ír s nemcsak a mesterségről, 
ha munkájáról van szó. Beszámol olvasmányairól, utazásairól, köztük egy láto
gatásról szülőhazájába, Amerikába, író-barátai társaságában elköltött ebédjeiről 
és vacsoráiról, s hogy miről vitatkoztak közben. Minden áldott nap ellátogat 
a Löuvreba egy-egy kedves képe elé és mindig feljegyzi naplójában benyomásait. 
De író, író, író a nap huszonnégy óráján keresztül. Nem tudom, más hogy 
van vele, én mindig boldog és heves szívdobogást érzek, amikor ilyeneket olvasok 
»December 19 Téli nap alkonyatán, fekete kapubolt alatt a portásfülke üveg-' 
fala mögött egy gázlámpa ég. Micsoda szép regénykezdet ez! Ma egy teljes órán 
keresztül nem tudtam másra gondolni, mint erre a csodálatos képre. . .« Vagy 
ezt: »Augusztus 12. ...mindazonáltal mindig a könyvemre gondolok. A nap 
minden órájában. És semmi kétség, a legfontosabb munkát neem akkor vég
zem, amikor irok — hanem amikor alszom«, igen, az életből betű lesz és e 
hat munkás esztendőben eltöltött, betűvé vált életet olvasva, szorongással és 
rémülettel látjuk, micsoda gálád erők és hatalmak lesnek az íróra. Oh, oldala
kat idézhetnék még, amelyeken munkájáról ír és vall! Ahol elmondja, hogy 
a Le Visionnaire talán a legkülönösebb valamennyi regénye közölt, de hát 
— ki tudja — mindez az eszelősség, nem hatolt volna-e tulajdon életébe, ha 
le nem írja, ha ki nem írja magából?! Ugyanitt írja: »Ma szerencsével dolgoz
tam. Egy mondat, amelyet már majd egy éve keresek álmodozva, a legnagyobb 
természetességgel meglelte helyéi; eszembe jutott, amikor az esőt néztem szobám 
ablakából«. Érzik már, érzik valahogy, hogy mi az, amikor az író az »élet- 
veszély«-ről beszél? De ez csak az ártalmatlanabbja! Ez ellen van fegyver az 
író kezében. De fenyegetik súlyosabb veszedelmek is. Nyolc-tíz oldalanként ol
vasunk erről. Szorongva, vacogva kérdi, lesz-e háború, meg lehet-e vájjon men
teni a békét, befejezheti-e megkezdett munkáját. Még abból is lelkiismereti kér
dést csinál, hogy vállalja-e, aláírja-e a kiadója által kínált tizenötéves szerző
dést? »Micsoda háborúk, micsoda forradalmak fogják elsöpörni ezt a szerző
dést 1945-ig!« — írja és mindez persze nem hisztériás rémüldözés. A dá
tumok azonosíthatók s ha visszalapozunk az akkori napilapokba, találkozhatunk 
az élettel, amelyből ezek a riadt betűk lettek Julien Green új könyvének 
lapjain. A napló, amelyben egyébként gyakran és megdöbbentő őszinteséggel
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mondja el mulatságos vagy éppen szorongásos álmait, 1931 december 12-ével 
véget ér. Ezt egy körülbelül ötvenoldalas regénytöredék követi. »Les pays lointains« 
a címe ennek a töredéknek, amelyet saját vallomása szerint nem óhajt folytatni. 
Kár, hogy nem folytatja. S hogy nem fejezi be: szegényebbek lettünk a 
naturalista Green-nel. (1850-ben játszódik Amerikában). De így, első nagy ütemei
ből is az ismert gyönyörű greeni muzsika csendül fel. S vajha csendülhetne 
még tovább is és sokáig! De gonosz szelek tépnek bele a kéziratpapirba és 
miért dadogjak én, búcsúzván ettől a bekezdéstől. Arról a bizonyos másik 
életveszélyről sokkal meggyőzőbben és felkavaróbban beszél Green maga: * Gyű
lölöm a politikát! A politika az oka, hogy mindaz, amit szerelek, veszélyben van! 
Fenyegeti az egyéni szabadságot, fenyegeti az ember boldogságát és zavar a 
munkámban. Tiszta szívből hiszek az irodalomban és a művészi munkában... 
Hol a helyem a mai világban?... Nem tudom...«

* * sic

AZ OLASZ 1 RÓ OTTHONÁBAN

Láthatóan nyugodlabb légkörben dolgozik, de legalább is derűsebb vérmér
sékletű író az olasz Marino Moretti. írói önvallomásainak és feljegyzéseinek 
— 327 oldalra terjednek — ezt a meglepő ellentmondásszerű címet adta: Scrivere 
non e necessario (Mondadori-kiadás. Milano 1938). A cím nem valami kiábrán
dulás leszűrt tanulsága. A cím — magyar vonatkozású. A címet — essünk túl 
a szégyenen — egy ártalmatlan kis szélhámostól, egy -világjáró magyar írótól«, 
bizonyos Vörös Zoltántól (?) vette kölcsön épületes beszélgetésük során. De 
azért nincs baj. Moretti — mint éppen ebből a fejezetből kiderül — jól 
ismeri a magyar irodalmat, az igazit is. A könyv tartalma egyébként sem a 
címül szolgáló tagadó mondat bizonygalása. Magyarul ezt a címet adnám a 
könyvnek: »Felkei*esik az embert«. Az író ül a cesenalicói villa toronyszobájában 
és dolgozik. Közben állandóan felkeresik. Kik keresik fel? Olvasók, »rajongók« 
keresik fel. Csodálatos, hogy többnyire bolondok és szélhámosok. Mindenesetre 
igen mulatságos figurák. Majdnem mindegyikük pompás alkalom, hogy egy-egy 
fejezet Íródjék róluk, s hogy közben »belessenek az író műhelyébe«, hogy 
közben hol tudatos, hol önkéntelen vallomások mondassanak el közönségről, 
olvasókról, írói alkotásról, mesterségről, egyebekről. »Egyáltalában nem szere
lek elbeszélni — írja egyhelyütt—; elbeszélni valamit, magáért az elbeszélésért, 
olyan ez, mintha az űrben lógnék egy szál tollal a kezemben«. De hát Moretti 
nem lóg az űrben. A földön áll mindkét lábával és mosolygó szemmel nézi 
ezt a mosolyra méltatlan világot.

* * *

A NÉMET ÍRÓ A HISTÓRIÁBAN

Van író, akihez minden rezdületében és minden idegszálán át eljön a 
külvilág. Ilyen író Julien Green. Van, akihez fura emberkék alakjában jön el 
és ő ezeken keresztül alkotja meg világképét. Ilyen például Marino Moretti. .És 
van olyan, akinek élete együtt indul és együtt alkonyul hazája egy nagy kor
szakával. Ilyen író a német Rudolf G. Binding. Binding ma 71 éves és önéletrajza 
(Erlebtes Leben. Rütten & Loenig-Verlag), amelyet egy véletlen juttatott kezembe, 
bár tíz évvel ezelőtt jelent meg, nagyon is . beleillik e cikk keretébe. Binding 
elmondja könyvének előszavában, hogy élete együtt folyt a német császárság 
életével. Első maradandó gyerekkori emléke: a győztes német csapatok vissza
térése 1871-ben. Az. előszó olvasása után az olvasó mohó érdeklődéssel forgatja
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a lapokai és abban a hitben, hogy valóban történelmet kap majd egy ember 
életén keresztül, de legalább is egy ember életét a történelemben. Végül is, 
sajnos, egyiket sem kapja. Az első oldalakon még reménykedhetek, hogy talán 
majd lepereg előtte néhány évtized a német polgárság életének filmjéből, de 
az író mondanivalóinak kusza vonalai között ez is elvész. Valószinűtlenül egye
netlen könyv, de valószinűtlenül érdekes, megkapó részletekben igen gazdag. 
Egy gyönyörű és csodálatos olasz nyár leírása, az író egy tudathasadásszerű 
betegségének őszinte története, egy csaknem titokzatos, álomszerű Szilveszter- 
éjszaka leírása a háború utáni hónapok egy kifosztott, sötétségbe borult, ájult 
német kisvárosában, kompoziciós hibái ellenére is maradandó emlékű olvas
mánnyá teszik Binding könyvét, amelyben hellyel-közzel felleljük a wilhelminus 
idők viszontagságainak és ellenszenves megnyilvánulásainak óvatos bírálatát is. 
(A háborút csak néhány sorban érinti, mert erről egész könyvet írt »Aus dem 
Kriege« címen). Binding — úgy tudom — a mai Németországnak is olvasott 
és elfogadott írója. Álmodozásra és szemlélődésre hajlamos leikével, nem tudom 
mit irhát most, révedező, merengő tekintetével, nem tudom, mit nézhet most 
a hetvenegyéves öregember?

* % *

AZ ÓCEÁNIAI ÍRÓ EURÓPÁBAN

Ötvenkét évvel ezelőtt született az ujkaledoniai Nouméa-ban Franco Carcopino- 
Tussoli, az a furcsaéletű ember és egykori kabaré-énekes, akit ma Francis Carco 
néven ismer az európai olvasóközönség. Francis Carco, számos nagysikerű regény 
szerzője, az Académie Goncourt újdonsült tagja, A voix basse címen most már 
harmadik emlékező kötetével (Albin-Michel-kiadás, Paris) lép a közönség elé 
és mint azt egy francia folyóiratba írt cikkével nemrégiben bejelentette, 32 
esztendős korában rendszeres naplóvezetésbe kezdett.

Francis Carco a »fantaisistes« néven ismert francia költőcsoporthoz tartozott. 
Rendszertelenül elmondott, meglehetősen csapongó modorban közölt emlékeiből 
érdekesen rajzolódnak ki a többi fantaisista költő arcvonásai. A háború és az 
azt követő évek nehéz szárnycsapásai még távol, távol suhognak e könyv boldog, 
hetyke felelőtlenségben eltöltött éveitől. Tristan Deréme, Jean Pellerin, Pierre 
Mac Orlan, Paul-Jean Toulet, Francis James figurái bukkannak elénk a fura, 
csípős argot-ban megírt könyv lapjairól, sőt még áz öreg Bourget is átúszik 
időnként a színen. Érdekes és némi elégtételt nyújtó érzés olvasni Carco könyvét 
s megtudni belőle, hogy ime, nemcsak a magyar határszéleken éltek szegény, 
reménytelen, Pestre és Párisba álmodó Juhász Gyulák. A francia kisvárosokban 
is voltak szomorú, sorsukkal mindig elégedetlen előljárósági tisztviselők: a fok
városba vágyó nosztalgiás költők, furcsa, iszákos kisvárosi fenegyerekek.

Carco könyvében nem esik szó közvetlen vonatkozásban mesterségbeli kér
désekről. Mégis számos utalást találunk benne a régebbi Carco-regényekre, ezek
nek forrásaira, témáikat felbukkantó és elindító körülményekre. Sőt, az utolsó 
oldalakon még munkamódszeréről is elejt egy-egy futó megjegyzést.

*  »  *

Archimedes homokba írt köreit barbár hordák készülnek széttiporni. De 
ezek a körök bevájódlak mélyen, mélyem a földbe. Láthatatlan, de megmérhetetlen 
mélységekben forognak tovább, tovább! Nem árthat nekik már semmiféle rontás. 
»Az életből mégis betű lesz«. S a Betű ma az egyetlen valóság, egyetlen igazság!

Ifj. Vajda János
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RÓ k  F l R t S ü  
É L E T E

A kardtól az operálókésig
Egy orvostanár életútja

Egy 17 éves kis tengerészkadet, — Tamerlan mongol herceg leszármazottja,
— a cári Oroszország összeomlása ulán a fehér hadseregben harcol a vö
rösök ellen. A háború sok kegyetlenkedése, a céltalan öldöklés felháborítja, 
A sok esztelen pusztítás láttára elhatározza, hogy életét az emberi élet meg
mentésének szenteli és orvos lesz. A véletlen a sebészet felé irányítja érdeklő
dését: barátját súlyos-sebesülten hozzák a szanitécek a lűzvonalból hátra és 
csak azonnali operáció segíthetne rajta. De orvos nincs a közelben. Erre a 
fiú — lángban tüzesített — zsebkésével szedi ki a golyót barátja testéből, 
s ezzel megmenti őt.

A fehér hadsereg feloszlatása után Perzsiába menekül. Minden vagyona 13 
pengőnek megfelelő összeg és egy — műszertáska, amit a hadikórházból ho
zott magával. Elszegődik rakodómunkásnak egy karavánhoz és így jut el Bag
dadba, majd onnét Konstantinápolyba. A török fővárosban mindenek előtt a
— börtönnel ismerkedik meg, ahová azért csukják, mert nincs útlevele. Amikor 
kikerül: egy börtönbeli társát az angol kórházba segíti és az orvosok munkájá
nak láttán még jobban megerősödik az a vágya, hogy ő is orvossá legyen.

Egy török államférfi nagylelkűsége ragadja ki a legsötétebb nyomorból és 
annak segítségével jut el Szófiába. Itt gépész lesz a cukorgyárban. Nappal dol
gozik, éjszaka tanul, mert az érettségire készül. Le is vizsgázik, kitüntetéssel. 
De állását elveszti, mert a munkások sokat kellemetlenkednek a »herceg«-nek, 
akinek rangja sérti az ő proletár-öntudatukat. Erre leteszi a címét és nevét. 
Régi családnevén él tovább. így vállal újabb állást. Most fütő lesz a szülészeti 
klinikán.

HERCEGBŐL FŰTŐ
így akarja összegyűjteni — napi 2.50 pengős keresetéből — az egyetemi 

tandíjat. Amikor csak teheti: belopódzik a bonctani órákra és figyeli a ma
gyarázatokat, a munkát. Közben éjszaka leoson a hullakamrába, ahol sötétben, 
tapogatódzva próbál boncolgatni. Később nagy hasznára lesz ez a titkos gya
korlat, mert tapintóérzéke és ujjai rendkívül kifinomulnak Lassanként apró 
szolgálatokat végez a bonctan tanárának, aki felfigyel az ügyes szolgára. Hova
tovább preparálásokat is rábíz, végül demonstrátori mimkát végez a profesz- 
szor mellett. ,ial ,

Szófiában nem iratkozhatik be az egyebemre. Szíve vágya, hogy Párisba 
jusson, ahol a menekült orosz diákokat támogatja egy erre a célra alakult 
bizottság. Iszonyú nehézségek és nélkülözések közepette, a vonat ütközőjén 
utazva, teszi meg a 12 napos utat, de végre Párisba jut'.
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SEBÉSZETI SZÉPÉSZET
Kiéhezve, lerongyolódva érkezik meg és újabb három hetes nyomorúsá

gon vergődik keresztül, amelyből úgy menekül, hogy felfedezi magában a — 
jövőbe-látó képességet. Egy francia arisztokrata dámának tenyeréből megjósolja 
a jövőt és ezzel magára tereli a hölgy figyelmét és jóindulatát. A tőle köl
csön kapott pénzből ruhát szerez magának, aztán álláshoz jut. De milyen munka 
ez! A hercegi sarj, az egykori tengerésztiszt egy kis párisi szállóban súrol, 
padlót kefél... Később —• óriási karrier! — pincér lesz. Most már »olyan 
jól megy a sora«, hogy közben az egyetemre is bejárhat. Irtózatos fizikai és 
idegbeli megerőltetést vállal magára, amikor a napi 18 órai megfeszített pin
cén munka közben és éjszaka még tanul is. És minden vizsgáját kitüntetéssel 
teszi le!

Átmenetileg egy időre felcseréli a pincéri munkát a színpadi világosító 
állásával. Egy ballet-társulatnál működik és itt eszmél rá, — amikor az egyik 
táncosnő vakbelét kioperálják, — mennyire fontos a sebészet esztétikája. Ez 
is olyan tapasztalás, aminek később nagy hasznát veszi.

EGYENESBEN
Ismét pincérkedik, amikor szerelmi csalódása elűzi Párisból. Most Firen

zébe kerül, ahol folytatja kettős életét, ugyanúgy, mint Párisban. Amikor az 
egyetemen a harmadik esztendőt sikeresen befejezte: mégis megbosszúlja magát 
a túlerőltetett szervezet és felmondja a szolgálatot. Összeesik és súlyos gyomor
fekéllyel kórházba kerül. Amikor felgyógyul, megszerzi a doktorátust, tanárainak 
javaslatára állami ösztöndíjat kap és kinevezik tanársegédnek a kórbonctanra. 
Most tehát hivatalosan végezheti azt a munkát, amit Szófiában suttyomban 
végzett.

Később az egyik klinika alorvosa lesz és hamarosan rámosolyog a boldog
ság más formában is: gyönyörű fiatal leány-paciensével egymásba szerelnek. 
El is jegyzik egymást és készülnek az esküvőre. De a végzet közbelép. Meg
jelenik az a másik, a párisi nő, aki miatt egyszer már elrontotta az életét és 
feldúlja boldogságát. Az eljegyzés felbomlik. Ez olyan fokú lelki depressziói 
vált ki belőle, hogy otthagyja kitűnő állását és elindul a világba csavarogni. 
Az öngyilkosság gondolatával foglalkozik, de egy hirtelen orvosi beavatkozás meg
győzi arról, hogy neki, mint orvosnak, kötelessége élni — az emberiségért.

HAPPY END
Münchenbe megy, ahol hamarosan felismerik nagyszerű képességeit és egy 

vakmerő műtét sikere után, 26 éves korára kórházi főorvos lesz. Négy év 
múlva már eléri ifjúkori vágyálmának beteljesedését: Londonban gyógyíthatja 
a betegeket.

Ez a fantasztikus életregény valóság. Aki átélte, az Georges Bankoff pro
fesszor, London egyik legkeresettebb sebésze ma. A történteket »Gyógyító kés< 
címen írta meg önéletrajzában, amely most jelent meg a könyvpiacon — nem 
kis szenzációt keltve. De soha jobbkor, mert soha nem volt akkora szüksége a 
fiatalságnak arra, hogy ilyen életekből tanuljon, optimizmust, bitet, reményt 
merítsen. Gyönyörű példája ez az élet annak, hogy törhetetlen akarattal, szívós 
energiával — a sorscsapások ellenére is — mindent elérhet a tehetséges 
ember. (r. m.)
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A félszemű muszka ciklops
Patyomkirmak, Nagy Katalin kegyencének rehabilitálása

Az utóbbi évtizedek nagy rehabiütálási divatja, amely Szokraleszlől a Bor- 
giákon keresztül Rembrandtig, s persze a közelebbi múlt megannyi félreismert 
nagyságáig vezetett, most egy újabb, a világhistória színpadán eddig hamis be
állításban szereplő, egyéniség újfajta megítélését eredményezte. Grigor Alexandro- 
vics Patyomkin (orosz helyesírás szerint: Potemkin), Tauris hercege, a főhőse 
annak az érdekfeszítően megírt regényes életrajznak (Singer-AVolíner kiadása;, 
amely egészen mélyről kavarja fel a nagy cárnőnek eddig javarészt inkább fél- 
ponyva-írásokból ismert, kétértelmű korát; s ebből a kavargó, erotikából és 
romantikából összeszőtt állampolitikai rémregényből tiszta körvonalakban emel
kedik ki most annak a neuraszténiás, csupa ellenmondásból .kevert, lángeszű 
mignon«-nak az alakja, akit korlársa, Ligne herceg találóan nevezett el orosz 

kolos: zusnak«.
A köztudatban Patyomkin herceg neve mindörökre összeboronálódolt az 

ú. n. Potemkin-falvak fogalmával. Papendekli-házak, kulissza-templomok em
léke rajzik fel az emberben e szó hallatán, amelyeket a herceg állítólag akkor 
állíttatott fel az országút mentén, amikor a cárnőt elvitte Déloroszországba, 
hogy megmutassa neki azokat az eredményeket, amelyeket boszorkányosán rövid 
idő alatt sikerült a törököktől még alig-aUg visszafoglalt Ukrajnában elérnie. 
A legenda szerint messzi földekről terelt ezeknek a tessék-l'ássék-falvaknak a falai 
elé ünneplő gúnyába bújtatott muzsikokat, akik boldog hurrázással köszön
tötték a hatalmas Anyuskát, hogy aztán újra visszakergessék -őket kancsukás 
rabszolgasorsukba. A »Potemkin-falvak« fogalma ezóta általában a blöffölésnek, 
a »fenn az ernyő, nincsen kas «-gondolkozásnak szimbóluma volt.

Az új Patyomkin-életrajz írója, akinek minden során látszik, hogy egészen 
alaposan tanulmányozta az egykorú forrásokat, mindenekelőtt ezzel a legendával 
számol le: kimutatja, hogy ezt a rosszindulatú mendemondát Patyomkinnak egy 
rosszindulatú ellenfele, egy Helbig nevű szász diplomata költötte, hogy ezzel 
is diszkreditálja a cárnő mindenható kegvencét a világ szemében.

Azután sorra kerül Patyomkinnak ez a »kegyenc«-voUa is. Arról persze szó 
sem lehet, hogy Katalint fehérre lehessen mosni az alól a vád alól, hogy való
ságos férfiháremet tartott személyes szolgálatára. Maga a cárnő beismeri, min- 
gyárt a Patyomkinnal való barátsága kezdetén, egy sajátkezüleg írott Őszinte 
gyónás« formájában, hogy Patyomkin előtt már négy kedvese volt; az is bizo
nyos, hogy Patyomkinnal való nagy szerelme múltával — éppen Patyomkin 
ügyes politikájából — újabb »mignon«-ok is teljesítettek szerelmi szolgálatot 
a cárnő hálószobája körül. S végül azt sem lehet letagadni, hogy Mária Terézia 
hosszú éveken keresztül csak azért nem kötött államszerződést az oroszokkal, 
meri annyira utálkozott II. Katalin szerelmi életétől,, hogy általában csak »az a 
némber« címen emlékezett meg császárnői kollégájáról.

Ellenben kiderül most a cárnő és Patyomkin legintimebb levelezése alapján, 
hogy ez a két nagyvonalú ember — mert a nag3rvonalúságol Katalintól sem 
lehet megtagadnunk — csakugyan őszintén szerelmes volt egy ideig egymásba, 
annyira, hogy titokban törvényes házasságra is léplek; s amikor a nagy szerelem 
már kihunyóban volt, akkor is megmaradt kettejük között a közös nagy munkavágy 
és alkotói ösztön bámulatos közössége: kifelé megjátszották az egymásból kiáb
rándult szerelmeseket, de titokban váltott apró kis papírszeletek formájában ön
maguk mulattak legjobban azon, mennyire sikerült a világot félrevezetniük s 
mennyire - a múló szerelmi indulatoknál sokkalta mélyebb — bensőséges ba-
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rútság s egy újraépítendő államóriás megalapozásának teremtőkedve fűzte egy
máshoz egészen közel a hatvanesztendős asszonyt és az ötvenesztendős férfit.

Patyomkin nem volt a tiszta erkölcs ércszobra: ezt persze nyugodtan elis
merhetjük. Kedvenc mondása ugyan úgy szólt, hogy »A pénz por, az ember min
den«, — de ugyanakkor szinte mániákusa volt a pénzszerzésnek, igaz nem 
magáért a mammon birtokáért, hanem azért, hogy valósággal beteges fantázia- 
igényeit kielégíthesse. Kapható volt arra, hogy a török háború kellős közepén, 
közvetlenül az ostromlott török vár falai alatt, mélyen a földben mesebeli palotát 
építtessen magának, tükörtermekkel, fürdőkkel; az sem egyszer történt meg 
vele, hogy sok milliós költséggel versaillesi slilű kastélyt építtetett magának, 
hozzátartozó díszparkkal, vízesésekkel, s amikorra az épület elkészült, mégcsak 
arra sem érdemesítette, hogy megnézze, hanem úgy, amint volt, nyomban tovább 
elherdálta az első jelentkezőnek. Az is bizonyos, hogy már a cárnővel való 
házassága idején annyira nem vette komolyan a íérji hűség parancsát, hogy 
egyszerire öt — unokahugával folytatott szerelmes viszonyt (ami miatt magára 
is vonta nagyon erkölcsös édesanyjának sírig való haragját!), nem szólván az 
ugyancsak egyidejűleg lebonyolított számtalan másfajta szerelmeskedéseiről.

Viszont, ha rájött az órája, akkor hetekre elzárkózott az élet minden vidám
ságától, bevonult a klastromba, szőrcsuhát öltött, szakállat eresztett s napok 
hosszat körmét rágva elmélkedett az élet múlandóságán, minden földi dolgok 
hiúságán. Valami hihetetlen nosztalgia élt benne, valamilyen sóvárgás a nagy 
Ismeretlen után», s mivel ezt elérnie nem sikerült, minduntalan erőt vett rajta, 
s minél idősebb lett, annál inkább, a nagy neuróták, a ciklothvm hajlamú 
szellemóriások örök búbánata, a spleen. S hogy csakugyan ő is beletartozott az 
emberiségformáló nagy neuróták nyugtalan gárdájába, annak a legjobb bizony
sága az örök utazási szenvedélye, a helyváltoztatás folytonos kényszere, amely 
sok-sokezer versztnyi utak tételére késztette a fagyos hidegekben. Ha ez a letar
giája rájött, ha elfogta az életrunalom és a búskomorság, akkor nem mosdott, 
nem fésülködött napokon, heteken keresztül, de mégcsak nem is öltözött fel, 
hanem bő fésülködőköpenye szolgáltatta egyetlen öltözékét, úgyhogy még alsó 
fehérnemű sem volt rajta. S ilyenkor, ha egyébként a reprezentációs kötelességek 
kényszere éppen ki is parancsolta ilyen hangulatában az emberek közé, kapható 
volt arra, hogy' ebben az ócska kopott köpenyben, csupasz lábszárral, kócos fejjel 
fogadja idegen uralkodók követeit, jelenjék meg hölgytársaságban vagy udvari 
bálon, vagy utazzék egy-egy város alapkőletételére, ahol a felvonuló néptömegek 
bámulva meresztették szemüket a gondozatlan, ápolatlan, félszemű »ciklops«-ra.

Az új életrajz finom lélekelemzéssel mutat rá arra a kétfajta eszme
körre, amely Patyomkin lelkét még a depresszió legsutább óráiban is, sőt akkor 
tán még inkább eltöltölLe: szenvedélye a vallási viták iránt, amellyel ez az alap
jában szabadgondolkodó voltaireánus műiden vallás papját nyomban befogta 
egy teológiai eszmecsere zűrzavaros hámjába, s másrészt szenvedélyes, szinte 
már misztikus vágyódása minden iránt, ami a Keletet jelentette: emberek, föld
részek, szokások, könyvek irányában. Ez a két nagy szenvedélye persze nem is 
áll egymástól annyira távol, hiszen Ázsia, minden nagy vallások bölcse je, volta
képpen évezredek óta mered felénk mint egy gigászi, megoldatlan kérdőjel s 
varázslatába — m i r a g e  d’o r i e n t  — ejt mindenkit, akit el nem nyom a 
szürke hétköznap.

Az új Patyomkin-életrajz ezekkel a szellemi táviatokkal messzi kirugasz
kodik az immár szokványossá vált rehabilitációs biográfiák sorából: új, nekünk 
ismeretlen lelki világokba tör utat. A taurisi hercegnek jövő évben esedékes 
bicentenáriuma alkalmából bizonyára nagy keletje is lesz ennek a könyvnek.
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Hozzászólás Reményi József cikkéhez
A Literaturü szeptember 1-i számában háromoldalas cikket olvastam Az 

író értékelése a pilóta-korban« címmel és amennyire örültem annak, hogy 
írója a tehetséget nem az író keresete szerint méri, annyira elszomorodtam azon, 
hogy — sajnos — sem a kiadók, sem pedig a közönség nem gondolkozik 
hasonlóképpen. Csak — megintcsak sajnos — nem oszthatom optimista nézetét 
arra vonatkozólag, hogy a kiadók is majd megunják egy napon a közönség 
»feltétlen« kiszolgálását és foglalkoznak egyszer igazi irodalommal is. Hogy 
mennyire pesszimista vagyok ezt illetőleg, azt úgyis hiába indokolnám ezer 
okkal, az optimisták úgysem fogadják el, de hogy nem egyedül látom sötétnek 
a helyzetet, azt bizonyítja egy egészen elsőrendű kiadó véleménye, akivel a 
napokban beszéltem, s aki a belga kiadókat képviselte nemrég Leipzigben.

Ez a kiadó, J. L. Kryn, nemcsak Belgiumban, hanem Angliában is ismert, 
s azonkívül egy igen nagy példányszámú flamand irodalmi folyóirat főszer
kesztője, rendkívül művelt ember s kiadási szakmája: a művészeti könyvek. 
Ez a kiadó — egyike a kivételeknek — csakis magasszínvonalú irodalmi miivel 
ad ki, még ha rá is fizet és saját szomorú bevallása szerint bizony többnyire 
láfizet. Reménytelenül adja ki a legnívósabb könyveket flamand és francia nyelven, 
mert maroknyi olvasóközönsége üzleti szempontból nem jöhet számításba. Azon
felül Kryn még a könyv külalakjára is választékos gondot fordít, illusztrációit 
az antwerpeni remekmunkák nívóján hozza, s rég éhenhalt volna szegény, ha 
különben nem lenne nyelvtanár, parlamenti fordító, meg miegymás, s felesége 
nem volna olyan állhatatosan dolgos, mert ugyan ki hinné, hogy egy ilyen 
európai nevű kiadó felesége reggeltől késő estig kénytelen durva házimunkái 
végezni azért, hogy férje tovább élhessen hóbortjának és kizárólag igényes mun
kákat adjon ki.

Ezt a kiadót Cromtnelynck is öreg bolondnak tartja (igen jó barátja), mert 
egyetlen garast sem keres, sőt titokban minden keresetét ráfizeti az üzletre, 
csupán azért, hogy néhány régi rendelője megkaphassa, amit olvasni szeretne. 
Valljuk be, ez így nem üzlet; egy aranyos szakmabeli idealistáról van szó, aki 
a lelkén túl mindent belead a könyv kiállításába', s neki Köszönheti néhány igazán 
elsőrendű fiatal flamand író, hogy nem halt éhen, mert ráadásul még előlege
ket is adott ismeretleneknek. Ilyen rizikóval persze csak kevesen mernek üzletel 
vezetni. Ugyancsak tőle tudom azt is, hogy nem is egyszer nagy összegei aján
lottak fel neki gazdag, de tehetségleien dilettánsok, adná ki munkájukat neve 
alatt. Ezt az üzletet aztán dühösen visszautasítotla azzal, hogy becsülete és neve 
az van ugyan, ha pénze nincs is, s melegen ajánlotta, forduljon az illető) 
Párisba, ahol sokkal könnyebb ilyenformán Kiadót találni.

Franciaországban majd minden ^ezdő író újabban saját költségén adja 
ki első művét, mert az első kéziratot — hisz ez köztudomású! — mindenki 
elutasítja azzal az ügyes elgondolással, hogy a kockázatot előbb viselje a másik. 
Igen sok francia író — akiket odahaza pedig kéken-zölden irigyelünk világ
nyelvük miatt — tarthatna előadást arról, hogyan sütötte el első kéziratát. Itt 
van például a közismert Pierre Benoit esete, aki hiába házalt annakidején az 
Atlantis kéziratával, míg egy napon valamelyik barátja meg nem sajnálta és 
el nem vitte Albin Michel-hez, aki aztán kiadta először tízezer példányban az 
ajánlásra, de anélkül, hogy elolvasta volna. Midőn látjta, hogy a könyv igen 
gyorsan elfogyott, újabb húszezret hozott, majd ötven és százezer példányban 
adta ki. a munkát. Később egjdk kiadó barátja gratulált neki és érdeklődőit, 
vájjon mi a véleménye a könyvről. — Az »Atlanlis«-ról? — csodálkozott Albin 
Michel, nem olvastam, majd megnézem a moziban. (Éppen abban az időben 
készültek a filmfelvételek). Albin Michel viszont egészen egyszerűen »marchand
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libraire«, őt az üzleten kívül aztán igazán semmi sem érdekli. Elsőrendű üzlet
ember, mondják a kiadók, de a könyvekhez egyáltalában nem ért, még kevésbé 
az irodalomhoz. Innen is világosan látszik, hogy a könyvkiadás: üzlet, viszont 
az irodalom egészen más valami. A végén már azt kell hinnünk, hogy aki 
tényleg az irodalomért él és irodalmat ad ki, annak alig van létjogosultsága.

Saját tapasztalatomból is tudom, hogy irodalmat lehetetlenség elhelyezni, 
csakúgy mint verseskötetet. És éppen a napokban olvasom a Cassandre című 
irodalmi folyóiratban, hogy két kiadó — angol és amerikai — névszerint James 
B. Pinker & Son (London) és Pinker & Mörrisson (New-York) újból kiírtak 
egy »irodalmi Grand Prix«-t »a la Ostende-i lóverseny«, 8000 angol font összeg
ben, a beérkező legjobb »irodalmi« (kacagj bajazzo, avagy minő visszaélés a 
szóval!) műre, s már Össze is állították zsűrijüket.

A verseny mellesleg ugyancsak felemészt néhány garast, tekintettel arra. 
hogy tíz különböző nyelven lehet a pályamunkákat beküldeni. Hogy melyek 
e nyelvek, azt a folyóirat nem közli, de kétlem, hogy a magyar közte van. 
Már most mindnyájan kérdjük, inirevaló ez az »irodalmi« lutri, mert hogy az, 
mindenki tudja. S azt is, hogy írókon kívül mindenki résztvesz majd a pályá
zaton, például a képkeretezőm fia, aki most tizenhét éves, s míg felrakott nálam 
egy újonnan keretezett képet, szemlesüíve és titokzatosan elárulta, hogy regényt 
írt és most beküldi a pályázatra a »Grand Prix«-re; úgy látszik nem félt a 
konkurrenciától, mert mingyárt ki is szedte a biciklitáskájából a kézirat egy 
részét és mohón olvasni kezdte, zamatos brüsszeli argot-val s még azt is 
megengedte, hogy beletekintsek. Attól eltekintve, hogy a helyesírási hibák majd
nem olyan sűrűn hemzsegtek benne, mint a crevette-ek Ostendében, igen érdekés 
mű, lévén benne két gyilkosság, egy darab szöktetés és igen sok szereleim, 
tette hozzá Pierre élénk gesztusokkal és kedvesen Kacsintott hozzá. Kivánom 
egészségére a tisztelt kiadóknak és zsűrinek, minthogy ilyen úton keresik az
irodalmat. Szegények, — mert hazájukban nem is találnak különben néhány 
igazán értékes irodalmi művet?! Már előre sirt az előbb említett helyi kiadó 
mi vár ismét a szakmabeliekre, mert hogy az ilyen »Grand Prix«-t a világ 
minden nyelvére le fogják fordítani, az egyszer bizonyos. Ha már így van, 
kívánjuk tiszta szívből, hogy újra magjrar író nyerje el.

Amit Reményi úr a nyelv lehetőségeiről ír, az valóban igaz. A magyar 
nyelven írók bizony elesnek a világpiactól, helyesebben a magyar irodalom.
Bár igaz az. hogy íróink egyikét-másikát sikerrel fordították le idegen nyelvre, 
de én valahogy keservesen gondolok mindig a fordított munkákra. Hányszor 
volt módomban a fordított magyar írásokat, ellenőrizni! S mindig keserűen 
lettem le a könyvet, mindig azzal az érzéssel, hogy útközben elveszett valami; 
talán nem is valami fontos, mert hisz a fordítás lelkiismeretesen .készült, s
mint fordítás jobb nem is lehetett volna.; de mégis mintha semmi köze sem
lenne az eredetihez. Ugyanily kétségbeesetten láttam viszont Julien Green egy 
könyvét magyar fordításban: nem volt többé francia könyv és nem hozta Green 
különös térbeli kitolását, arányos mondatait, a kifejezés hamisíttatlan izét, azl 
a valamit, amiről bárhol rá lehet ismerni az írójára, két mondatból is. Elmosódott 
a könyv portréja, s már csak annyira aránylóit az eredetihez, ahogy egy 
viaszos vászonra nyomott »Kermesse flamande« konyhába való takaréktűzhely
ei lenző Breughel festményéhez. •

Most szeretnék egy pillanatra megállni az írói felelősségnél is, amiről Reményi 
úr oly helyesen ítél, s csupán azt nem hiszem el, amit ő mégis remél, — 
mindenáron, t. i. azt, hogy a magyar kiadók törődni fognak az irodalmi 
értékkel is stb.', stb., mert majd belátják... Itt meg kell jegyeznem, hogy 
a magyar kiadók tévednek, amikor azt hiszik, hogy kiszolgálják az igazi olvasó- 
közönséget. Erre bátor vagyok egy egészen megbízható példával szolgálni, amely
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korántsem egyedülálló. Egyik ismerősöm több mint tíz éve nem olvas magyar 
könyvet. Az illető rendkívül művelt européer s midőn kérdőre vontam, ezt 
válaszolta: »Magyarországon számomra nem adnak ki könyvet, a kiadók velem 
nem törődnek, olvasnék én eleget, ha kaphatnék igazi irodalmi értéket. De 
sajnos, csak hig anyagot kapok és erre nem pazarolhatom sem időmet, sem 
szememet. így kénytelen vagyok francia és angol irodalmat olvasni s két 
könyvkereskedőnél állandó számlám van, mert azért havi 30 pengőért mindig 
veszek könyvet«. íme egy a sok közül, aki feltétlen olvasna magyarul, ha őt 
is kiszolgálnák; de a kiadók úgylátszik nem számolnak a művelt elite-tel, úgy 
veszik, mintha kihalt volna teljesen a finom 'és igényes közönség. Lehet, hogy 
kevesen vannak és számukra kiadni nem üzlet, vagy legalább is nem jó üzlet: 
de minden nagykiadó vállalhatna mégis évente legalább egy százszázalékos iro
dalmi munkát, illetve kéziratot és merem állítani nem menne tönkre emiatt 
Minden kiadó csak egyetlenegyet, de aztán igazi igényes munkát mindenféle 
dimenzióban!

Dehát én nem vagyok ilyen jóhiszemű és velem együtt a többiek sem, akik 
ismerik az üzlet szerkezetét. A kiadók is vállalnak kockázatot, elismerem, de 
olyan nagyot, hogy színtiszta irodalmat is kiadjanak, azt már nem, legkevésbé 
nálunk, kedves jó Reményi uram, kérem sohase higyje. Már-már az a gyanúm, 
hogy a »keep smiling« jeles amerikai jelszó kissé önt is elszédítette s azért 
reméli, hogy az »egyre sokasodó igényes irodalmi ízlésű olvasó majd végül is 
fel fogja hívni a kiadók figyelmét a művészi szempontból meg nem alkuvó 
írókra és költőkre.

Bár úgy lenne!
(Bruxelles) Kovács Margit

HARS JÁNOS: A DEBRECENI
ARITMETIKA
(A legrégibb magyar matematikai 

munka teljes szövege, magyarázata, 
kritikája. Közi. a debreceni tud. egye
tem matem. szemináriumából, Í4. füzei. 
Sárospatak, 1938- 168 oldal.) Debrecen
ben, 1577-ben jelent meg ez az első 
magyar matematika, Hoffhalter Rudolf 
városi nyomdásznál. Ki volt a szer
zője, ma már nem lehet bizonyosan 
tudni; a nyomdász, aki a könyv be
vezetését maga írta, azt mondja, hogy 
egy ismeretlen férfi adta át neki a 
könyv kéziratát. Általában, úgy vélik, 
hogy a debreceni főiskola akkori ta
nára, Laskai János írta. Az első kiadás
ból ma már csak egyetlen példány van, 
a Nemzeti Múzeumban. A könyv jó 
üzletnek bizonyult, mert már öt év 
múlva második, és kilenc év múltán 
harmadik kiadást kellett belőle kibo
csátani. Hárs János bibliográfiailag 
pontos szövegben közli ennek a leg
régibb magyar matematikának eredeti 
szövegét, bevezetőül pedig kitűnő, a 
laikust is érdeklő áttekintést ád úgy a 
számolás fejlődéséről általában, mint 
különösen a magyar matematika törté

netéről a 16. századot megelőző idők
ben.

VITÉZ TEMESY GYŐZŐ:
SASOK ORSZÁGÁBAN
(»A Magy. Földrajzi Társaság Könyv

tára«. 211 oldal, 45 képpel és 12 térkép- 
vázlattal). A Zog-Apponyi-esküvő a Sa- 
sok-országát, Albániát, kétségtelenül a 
világérdeklődés első vonalára rugtatta, 
s nálunk itthon még külön szeretetteljes 
figyelmet váltott ki. Ettől az aktuali
tástól azonban el is tekintve kitűnő gya
rapodása a magyar földrajzi irodalom
nak ez a könyv, mert hiszen szerzője 
már a világháború alatt éveket töltött 
ott lenn, figyelő szemmel bejárta, vé
gigkutatta Albánia legelhagyottabb völ
gyeit * és hegyeit s főként a lakosság 
eredeti lelkiségére jellemző dolgokat 
jegyzett fel. Nopcsa báró klasszikus 
muhkálatai után sem végzett a szerző 
hiábavaló munkát: nemcsak folytatta 
azt. a háború után tudományos értelem
ben, hanem ki is teljesítette a friss élet- 
meglátás ezer apró vonásával, jellemző 
epizódokkal. Élénken írott, élvezetes 
könyv.
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Londoni levél
. ■ . London, szeptember

Hosszú cikkek foglalkoznak az angol irodalmi lapokban I). Wilson Mac- 
Arthur könyvével, amelynek »They sailed for Senegal« (Szenegálba hajóztak) a 
címe. Apróbbfajta francia-angol háborúskodás lett belőle, mert a francia tör
ténészek szerint MacArthur kissé túlzott keménységgel Kezelte XVIII. Lajos francia 
király korának politikusait. Pedig a kitűnő író csak a történelmi igazságot dol
gozta föl regényformában. Inkább az a meglepő, hogy erről a ragyogó témáról 
még nem írtak könyvet. Géricault francia festő egész sorozatban örökítette meg a 
Medusa« tragédiáját. S a könyv, amelyet erről a tragédiáról írtak, éppoly 

színes, megrázó és emberi, mint a festmények.
* * *

Daphne du Mander, a Gollancz-kiadócég őszi nagy sikerének szerzője, érdekes 
családból származik. Erről a családról irta első könyvét, amelyet aztán apjáról, 
Gerald du Maurier-ről, a nagy színészről írt életrajz követett. Nagy siker volt 
harmadik könyve is, a »Jamaica Inn«, amely a 18. század angol csempészvilágát 
kelti életre. De valamennyinek sikerét felülmúlta a »Rebecca«, amelyből rövid 
idő alatt ötvenezer példány kelt el s amelyet mint a nagy angol regény-hagyomá
nyok méltó képviselőjét köszöntöttek a kritikusok. A második feleség problémáját 
írta meg a fiatal írónő, a második feleségét, akinek örökké küzdenie kell az első 
asszony csodálatos, fojtogató emlékével s aki a végén mégis diadalmaskodik. 
Emberibb, mélyebb regény régen nem jelent meg az angol könyvpiacon, s a 
Rebecca« bizonyosság arra, hogy Huxley, Lawrence, Priestley és Powys isko

lájának a fiatal nemzedékben is méltó követői vannak.
' * * *

Myron Brinig amerikai író, aki főleg az amerikai bányavárosok életét festi 
regényeiben. Uj könyve, a »May Flavin«, amely egyszerre jelent meg Angliában 
és Amerikában, egy érdekes asszonyi sorsot követ. May Flavin egy ir rendőr 
gyermeke; a rendőri szolgálata közben lelövik. May nővérének vőlegényébe 
szerelmes és Mike a végén valóban őt veszi feleségül; hogy aztán, hatodik gyer
mekük megszületése után, egyszerre faképnél hagyja. May legidősebb fiát, aki 
gengszterek közé keveredik, vetélkedő banditák lövik agyon. Egyik lánya apáca 
lesz, a másik tanító; de ikergyermekei, egy lány és egy fiú, híres táncosokká 
válnak s mire May ötvenéves lesz, mindent megadnak neki, amit csak kívánhat. 
A végén, rövid időre, Mike-t is megtalálja s visszajut abba a falusi békességbe, 
amelyről apja álmodozott. Érdekes és jellegzetes regény, amely újszerű kereszt- 
metszetét adja a mai amerikai életnek és a századforduló óta átélt fejlődésnek.

* *
Horace McCoy annak az iskolának egyik jelentős tagja, amelynek alapítója 

Hemingway s amelyet John O’Hara, Louis Paul, Damon Runyon és mások 
követnek az amerikaiak közül. A teljes cinizmus, a legvégső szókimondás iskolája 
az, amely kissé modoros enfant terrible-hangján is jelentősei alkotott.

McCoy első könyve, a »They shoot horses, don't they?« (A lovakat agyonlövik, 
ugye?) egy maratoni táncverseny pokláról szólt, amelynek egyik részvevő táncos
nőjét egy férfi könyörületből agyonlövi. A történetet az amerikai halálosítélet 
szövegének egyes mondatai szakítják mieg s valóban megrázó emberi dokumentum. 
Második könyve gengszterhistória volt, a címe »No pockets in a shroud« (A halotti 
lepelnek nincs zsebe.) Harmadik, új könyve, amely »/ should have stayed home« 
(Otthon kellett volna maradnom) címen jelent meg, vád és véres támadás Holly
wood ellen, ahol McCoy nemrégiben néhány hónapot töltött mint szcenárium- 
író. Nem a sztárok, nagyfizetésű írók és rendezők életét festi, hanem a szegény
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statisztákét, a kiszolgáltatott, kiuzsorázolt kisemberek sorsát. Egy döbbenetes 
erővel megrajzolt nimfomániás nő s egy ártatlan fiatal fiú tragédiája tölti 
be a regény széles keretét, amely jelentős állomás McCoy egyre érdekesebb 
alkotásainak útján.

* * *
Charles Givens is amerikai témát választott »'The Doctors Pills are Stardust« 

című regényének. A vadnyugati romantika halódó állomásáról szól ez a könyv 
a kis bányavárosról, amelynek dombjain kiapad az érc s amelyet halálra ítélnek. 
Egy öreg orvos s fiatal unokaöccse állnak a történet középpontjában. Az öreg 
doktor káromkodó, bagózó, istentelen ember, de rajongva szereti a vadnyugati 
életet s mindazokat, akik körülötte vannak. Tragikus küzdelmet vív a bányatulaj
donosokkal és csalódva látja, hogy unokaöccse másra vágyódik, mint erre* a 
szűk, céltalan életre. Ez is olyan szakasza az amerikai életnek, amelyet Európa 
alig ismer s amelyet Givens sok tehetséggel állít olvasója elé.

* * *
Flannagan »County Court «-ja, amely két irodalmi díjat is nyert, szintén 

erről a tájról szól. Középpontjában egy furcsa figura áll: félig bolond, félig zseni, 
amolyan modern faun, aki sip helyett hegedűn játszik s nimfa helyett parasztlányt 
kerget. Az egész história egy tárgyalás körül forog: az egyik zsugori parasztot 
holtan találták s feleségét vádolják a gyilkossággal. A bíró, az ügyész, a nagy
városból jött rendőrök, a tárgyalás közönsége érdekes mintába olvad össze. 
A végén — bár nem a bíróság előtt — kiderül, hogy a faun-hegedűs végzett az 
öreg paraszttal, akit fölöslegesnek és kártékonynak« tartott. Persze, nem esik 
bántódása, aminthogy a természet elemi erőit, amelyeket a görög világ faunjai, 
nimfái és szatirjai jelképeztek, nem lehet börtönbe zárni. Sokszínű, elgondol
koztató história a »Country Court«, amelynek nagy sikere volt Amerikában

* * *
Elmer Davis is amerikai író. Könyvének címe kissé megriasztó: »The Great 

American Novel« — a nagy amerikai regény. Ez az a regény, amelynek megírásáról 
minden amerikai író álmodik s amelyet az amerikai kritikusok szerint még nem 
írlak meg. Davis regényének egy Hollmer Ziegler nevű újságíró a hőse, aki 
hasonló álmokkal indul el. De aztán belesüllyed az újságírás taposómalmába, 
megházasodik — bár nem azt a nőt veszi el, akibe egész életén át szerelmes , 
gyerekei születnek, felnőnek, beteg lesz, s amikor sorsdöntő operáció előtt 
áll, lezárja laza naplójegyzeteil. Ezek a napló jegyzetek teszik ki a könyvet. Nem 
tudjuk, hogy Homer Ziegler túléli-e az operációt vagy sem s hogy valaha 
megírja-e a nagy regényt, amely a naplójegyzetekben folyton átalakul, — de 
sorsa példázata minden író-mesterember végzetének, aki a napi kenyérért való 
küzdelemben nem jut igazi vágyainak megvalósításához. Amellett a finom irónia 
és sokszor maró gúny mesterműve is »A nagy amerikai regény«.

* * *
Uj regényt írt J. Bi. Priestley is »The Doomsday Men« címen. Félig Wells, 

léiig Edgar Wallace ez az új Priestley-könyv, amely kissé kiábrándította a 
Faraway- és a -Good Companion« szerzőjének híveit. A világ teljes elpusztítására 

törnek az »ítélet Napjának Emberei« és Priestley szabadjára engedte fantáziáját. 
Ebben az évben három premierje volt a termékeny írónak, aki színházi vállal
kozásba is kezdett. Remélhetően jobb regényeket fog írni — és kevesebb szín
darabot. Walpole új regénye viszont kimagasló siker. A >Joyful Delaneys« egy 
kedves, vidám család története, amelyben sok a derű és sok az emberi érték.

Tábori Pál d'r.
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H A Z A I

UDÓ
N em  a s z ü l e t é s  esztendejének és 

az élettartam hosszának véletlene teszi 
ki az író nagyságát — Petőfi a maga 
mindössze huszonhat esztendejével igen 
rosszul járna ilyen mérlegelés mellett 
—, hanem az író művészi és emberi 
kvaitásai. H e r c z e g  Ferenc tehát csak 
kitűnő Ízlésről tett tanúságot, amikor 
eleve tiltakozott hetvenötödik születés
napjának hangoskodó megünneplés ? el
len. Ha mi most mégis a tisztelet és 
az elismerés hódoló szavával köszönt
jük a magyar írók nesztorát ezen az év
fordulóján, akkor ezzel nem akarunk 
Herczeg Ferenc jogos óhaja ellen véteni. 
Fje szeretnők aláhúzottan hangsúlyozni 
ebből az alkalomból is, hogy éppen mi. 
akik a p o l i t i k u s  Herczeg Ferenccel 
szemben néhányszor emeltük f l tilta
kozó szavunkat, viszont a szeretet és az 
őszinte nagyrabecsülés köszöntésével üd
vözöljük a hetvenötödik évforduló al
kalmából is az ír ó  és az e mb e r 
Herczeg Ferencet. Az írót, akinek 
»Eizánc«-a a monarchia alkonyán kor
szakos memento volt a halálukba induló
népek számára; és az embert, akit nem 
egyszer láttunk, amint egész mellel ál
lott ki írótársainak igazsága mellett, a 
betű szent jogai mellett, szemben egy 
egész társadalom rövidlátó üvöltésével 
is. Gondoljunk csak a most elhunyt 
Karinthy egyik keserves perére, ahol 
Herczeg egész férfi módjára állott a 
vádlott oldalán a bíró elé, hogy tanú
ságot tegyen a szellem szabadsága mel
lett. E z t  a Herczeg Ferencet szivünkbe 
zártuk s eljövendő korok számára szo
morú korszakunk számára mentőtanú
nak őrizzük!

*

É p p e n  öt  v e n é l e t é v  adatott meg 
K a r i n t h y  Frigyesnek s ezfzel a korai 
elmúlásával méltón sorakozott be író- 
halottainknak abba a félelmetes gárdá
jába, akik az utóbbi évek során mind 
sűrűbben és sűrűbben vádolják korai

S K Ü L F Ö L D I

S Í TÁS OK
halálukkal az ifjúságukat megmérgező 
háborús, és a férfikorukat lehervasztó 
háború-utáni kort és emberiséget. Csak 
a legutóbbi kilenc esztendő listájából 
néhány kiütköző név: Cholnoky László, 
Osvát Ernő, Színi Gyula, Krúdy Gyula, 
Pakots József, Miklós Jenő, Móra Fe
renc, Lambrecht Kálmán, Surányi Mik
lós, Kosztolányi Dezső, Leffler Béla, 
Felekig Géza, Dóczy Jenő, Juhász Gyula- 
Komáromi János, Nagy Endre . . . mind- 
mind csupa olyan értéke a magyar szel
lemiségnek, amely befejezetlenül, tragi
kus koraisággal ment el közülünk s 
mindegyiküktől még visszamaradt sok 
teljesíttetlen ígéret! Felőrlődtek az em
bertelen időkben, a betevő falatért ví
vott méltatlan küzködésbcn, amikor 
boxbajnokok, labdarugók és légi soffó
rok nevétől hangos a világ, mozisztárok 
milliókat keresnek, de a szellem alkotó 
emberét a holnap gondja fojtogatja és 
szive-agya talentumát favágó-munkával 
a kolduskenyér aprópénzére kénytelen 
felaprózni. Igen, mert hányszor panasz
kodott Karinthy nekünk is, borongás 
estéken, kean-i kétségbeeséssel, hogy a 
közönség »röhögni akar«, a pénzéért, s 
ő, a puszta megélés kedvéért, kénytelen 
bohócsapkát csörgetni, holott várako
zik a Nagy Mű, az »Enciklopédia«, 
amely őnélküle az Idők méhében tneg- 
születetlenül marad. Karinthy aggo
dalma, sajnos, túlságosan komolynak bi
zonyult. Nincs többé, aki a torzót be
fejezze ...

A La I7 o n t a i n e I r o d a l m i  T á r- 
s a s á g szeptemberi ülését francia nyel
ven Szent István király emlékének szen
telte. Lukács György b. t. t , a Társaság 
társelnöke előadást tartott István ki
rálynak franciaországi vonatkozásairól, 
s utána István korabeli énekeket Len
gyel Dezső és Piláthy György francia 
fordításában Kulcsár Irma adott elő.

_____
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A L i t e r a t u r a  szeptember 1-i szá
mában közölt Gyóni-verssel kapcsolat
ban — amelyhez különben pótlólag meg 
kell jegyeznünk, hogy a vers csupán a 
nálunk, a költő eredeti kéziratából kö
zölt formájában ismeretlen, mert hiszen 
egyébként több budapesti napilapban 

' és vidéki hetilapban is megjelent annak 
idején és természetesen megjelent a 
költő gyűjteményes kötetében is —

* J á n o s  s y  Gábor volt országgyűlési 
képviselő, a magyar irodalomnak min
denkor lelkes pátrónusa, a következő 
megszívlelésreméltó sorokat küldte hoz
zánk:

— Gyóni Géza önként ment a világ
égés kezdetén a szabadkai ujságírj- 
aszlal me löl a —przemysli pokolba, 
a halálba és emberfölötti gyötrelmek 
között a hadifogságból a — halhatat
lanságba. Miért nem hozzuk haza az 
ő és Mihály öccse hamvait a krasz- 
nojarszk-gorodoki temetőből s tesszük 
le a magyar róna ölébe, a gyóni sir- 
kertbe, a »szentéletű öreg, néhai pász
tor«, az édesapa s az áldozatos életű 
édesanya sírjai mellé? Mikor teljesít
jük a nemzeti kegyelet és hála, a 
nemzeti becsület szent kötelességét, 
mikor? ...
A L i t e r a t u r a  természetesen a leg

nagyobb lelkesedéssel csatlakozik Já- 
nossy Gábor melegszívű kezdeménye
zéséhez, amelyet ezennel tisztelettel to
vábbit a Magyar Irodalmi és Művészeti 
Tanács színe elé, amely illetékesen és 
hatékonyan tárgyalhatja le ezt a kér
dést az összes érdekelt hatóságokkal 
(kultuszminisztérium, küliigy, Nemzeti 
Bank, orosz követség slb.)

*
A Magyar Könyvtárosok és Levéltáro

sok Egyesülete október 6—9 között rész
ben az Akadémián, részben a Levéltár
ban, részben pedig az Iparművészeti 
Múzeumban második kongresszusát tartja 
meg. Az egyes szakosztályi ülések rend
kívül gazdag tárgy sora az idén sok vo
natkozásban meghaladja a szorosab
ban vett szakemberek érdeklődési kö
rét. Nyilván igen nagy fontossága lesz 
mingyárt az első nap témájának: a 
Halotti Beszédet tartalmazó Pray-kódex 
új történeti értékelésének. A második 
nap témái közül emeljük ki — mint a 
mostanában nagyon dívó őskutatás 
egyik kivirágzását — a székely nemes

ség igazo'ásáról szóló előadást. Ugyan
ezen a napon fontos felvilágosításokat 
várhatunk a különböző szerkesztősége
ket érdeklő tárgykörből a folyóirat- 
repertóriumokról és az ujságldvágalok- 
ról szóló előadásoktól. A harmadik nap 
ismét elsősorban szorosabb szakkérdé
seket (selejtezés, s'.a'isztika stb.) ölel fel. 
A negyedik nap érdekes újítást hoz: a 
könyvtárosok és levéltárosok nyilvános 
panasznapját, amikor is nem egyéni, 
hanem elvi jelentőségű kifogásaikat és 
dezidei áfáikat adhatják elő a kongresz- 
szus tagjai. Az utolsó nap egészében a 
magyar kultúrintézmények légvédelmi 
kérdéseil szolgálja.

*
J o h n  D y nc l  e y P r i n c e, az észak

amerikai Colnmbia-egyetem professzora, 
hosszú évek óta éppoly lelkesedéssel, 
mint tudományos elmélyült ség gél fog
lalkozik a régi magyarság nyelvészeti 
múltjával. Két ilyen tárgykörű érteke
zése is fekszik előttünk. Az egyik a 
J o u r n a l  of  t h e  A m e r i c a n  
O r i e n t a l  S o c i e  t y-ben jel nt meg 
s a magyar nyelv ősi török hagyatékát 
vizsgálja; a másik a P r o c e e d i n g s  
A m e r i c a n  P h i l o s o p h i c a l  So
c i e t y  hasábjain jött ki s a magyar 
nyelv szláv kölcsönanyagát mutálja be. 
Mindkét értekezés még a szüléiéit ma
gyarokra is rendkívül tanulságos ered
ményeket szűr le és egész szószedeteket 
közöl a kölcsönszavainkról. Prince ta
nárt a La Fontaine-Társaság külső tag
jai közé választotta.

*
1939-b e n l e s z  h é t  s z á z  é v e  an

nak, hogy a kunok Magyarországon le
telepedtek. A Vajda János-Társaság en
nek az évfordulónak megünneplésére a 
kun kerületek összes irodalmi és kultu
rális társaságainak s a kunság ható
ságainak bevonásával nagyszabású ün
nepet tervez, amely — a kunok török 
eredetére való tekintettel — egyben a 
török-magyar barátság dokumentálását 
is szolgálni fogja. A fővárosban rendé-, 
zendő reprezentatív kun-estélyen kívül 
a Vajda János-Társaság egyúttal a 
Kunságban vándorgyűléseket is tart 
az év folyamán, amelyek keretében 
Petőfi halálának kilencvenedik évfor
dulóját is megüti. A Társaság ezúton is 
felhívja a kun megyék és városok kul
turális egyesüléseit, hogy a vándorgyű-



lések dolgában lépjenek a Társaság el
nökségével (VI. Gróf Zichg Jenő ucca 
1) érintkezésbe.

*

M a r k o w i t z  A u g u s z t a ,  a néw- 
yorki közkönyvtár magyar származású, 
kitűnő könyvtárosa, ezidei európai pi- 
henőútját arra használta fel, hogy a 
Fővárosi Pedagógiai Könyvtár helyisé
geiben a legújabb amerikai gyermek
képeskönyvekből egy válogatottan finom 
és megejtő kiállítást rendezzen. Sok ere
deti ötlet, fölényes technikai tudás és 
— a Disney hazájánál szinte magától 
értetődő — ötletes rajzkultúra jellemzi 
a könyveket. Legnagyobb meglepetésünk 
azonban az volt, hogy a megnyitáson 
jelenvolt szakemberek egybehangzó véle
ménye szerint a legsikerültebb alkotás 
egy magyar-amerikai művésznő könyve 
volt, aki még hozzá a magyar ősmon
dákat közvetítette a túlsó kontinens kö

zönségéhez. Ezt az örvendetes tényt 
különben maga Amerika is méltányolta, 
mert az idei könyvszépségdíjat ez a 
könyv nyerte el Newyorkban. Marko
witz Auguszta különben a kiállítás be
zárulta után az egész gyűjteményt a 
Fővárosi Könyvtárnak adományozza.

*

A P r i x  S a n  Re mo (Comitato Per
manente Premi San Remo, Italia) 1939 
januárius 31-iki lejárattal 50.000 lírás 
díjat tűz ki ama külföldi író számára, 
aki legjobban és legmegértőbben tag
lalja az olasz irodalmat vagy pedig vala
melyik nevesebb olaszt írót. A pályamun
kát hat példányban kell beküldeni, a 
beküldött pályázatokat nem adják 
vissza. A zsűri fenntartja magának a 
jogot, hogy esetleg a pályázaton részt
vevőkön kívül is ajánljon díjazásra 
olyan írót, akinek 1938-ban megjelent 
műve, a bírálók véleménye szerint, leg
jobban megfelel a kitűzött célnak.

(Nemzeti Színház). Az erdélyi Bátho
ryak és az itáliai Borgiák között tagad
hat atlanul van sok közös vonás. Úgy 
ahogy a vérbeli olaszokká lett Borgiák 
igazában spanyol eredetűek, úgy a 
a Báthoryak is Svábföldről kerültek Ma
gyarországba. Mindkét dinasztiában van 
egynázfő, uralkodó, mindkét dinasztia 
a saját érdekeinek erőszakos, a véreng
zéstől sem irtózó képviselője. Ha a Bor- 
gia-nők közül Vanozza képviseli a kis
polgári, ájlatoskodó elemet, a Báthory- 
asszonyok közölt Zsófia a bigot né
niké; viszont ami női-tigris-természet 
szorult Lucreziába. azt bőséggel viszont
látjuk Báthory Erzsébetben, a »csejtei 
szörnyetegben«. Csoda-e, ha ebben a 
párhuzamban Cesare-térmészet is akad: 
fajtájának utolsó, hatalomra, asszonyra, 
prédára éhes kivirágzása, akit Erdély
ben Báthory Gábornak hívnak. Az er
délyi história kitűnő lélekismerő je, Asz
talos Miklós, tudatosan ejtette el az 
utolsó Báthory jellemzésében a históriai 
nagy fordulópontokat, az erdélyi diplo

mácia piemonti sakkjátékait, s helyes, 
vagy legalább is ma divatos érzékkel 
inkább az anekdolikus, a Cesare Borgia- 
szerű anyagot tornyozta fel egy Haupt- 
und Staatsaktion-ná, néhol egyenesen 
victorhugói vagy éppen sardoui fordu
latokkal. A magyar történeti színjátékok 
örök veszedelmét, a kacagányos ana
kronizmusokat a rendezés lehetőség sze
rint iparkodott megkerülni.

A havonta kétszer megjelenő 
UTERATURA

szerkesztéséért és kiadásáért 
SUPKA GÉZA dr. felel.

A Literat ura szerkesztősege és kiadó- 
hivatala: VI., Aradi-utca 10. Telefon: 
12-66-48. — Szerkesztőségi órák: kedden 
és pénteken 11—1-ig. — A Literatura 
csekkszáma 249.226. — Az évi 24 szám 
előfizetése 10 pengő (10 márka, 80 Ké, 
300 lei, 130 dinár, 2 dollár). — Nem 
kért kéziratokat nem őrzünk meg, így 

azokért felelősséget sem vállalunk.
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— Halló! Halló! Ott a „Haladó Század* 
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H /V Z A I 'S

U DÓS
KÜ L F Ö L D I

Í TÁS OK
E gy m a g y  ar  í r ó  l o n d o n i  ka r- 

r i e r j e. T á b o r  i Pál dr., a L i t e r a-  
t u r a  londoni tudósítója, 1937 novem
berében költözött Londonba, ahol Ke
lemen Kálmánnal, Földes Jolán férjével 
és Mr. Maurice Arram-mel, London 
egyik legelőkelőbb ügyvédjével megala
pította a World Literary Service-t. Ez 
az ügynökség régi hiányt pótolt Angliá
ban, ahol a fordítási jogokkal alig fog
lalkoztak. Kilenc hónap alatt a leg
fontosabb kiadók és ügynökségek együtt
működését szervezte meg s a világ min
den országában szerzett összeköttetést. 
Az ügynökség éppúgy ad el olasz köny
vet Angliában, mint magyart Lengyel- 
országban; egész sereg kitűnő angol író 
tartozik k iensei közé. Természetes, hogy 
a magyar irodalomnak és íróknak kü
lönös propagandái csinálnak. Mi n d e n  
h ó n a p b a n  j e g y z é k e t  adnak ki új 
íróikról és könyveikről, amely a vi
lág S00 legfontosabb kiadójának cí
mére megy. Tábori dr. ugyanakkor to
vábbra is szolgálja a magyar kiadók 
külföldi könyv-szükségletét, mint a Mid- 
european Literary Service londoni igaz
gatója. Ezenfelül ő fordította le Harsá
nyt Zsolt Galilei-életrajzát, amely még 
ebben az évben jelenik meg az előkelő 
George Routledge & Son cégnél. Ez a 
nyolcszázoldalas könyv a kiadó prog
ramjának reprezentatív része; komoly 
remény van arra, hogy a Book Society 
valamelyik havi járandóságának vá
lasztja meg, ami 10—12.000 példány 
külön eladását jelenti. Táborinak még 
ebben az évben két regénye is jelenik 
meg a Pallas Publishing Co.-nál, »2V o 
T i m e  L i k e  t he  Pas  amely Arbe 
szigetén játszódik és »S o n o f a s ma l l  
n a t i o n «, amely a kis nemzetek fiai
nak sorsát tárgyalja egy kalandos élet 
keretében. Ugyancsak a fenti kiadó 
számára írja meg a Lyons-vagyon törté
netét: színes képet fest az óriási ven
déglő- és szállodás-vállalat fejlődéséről.

Azonkívül belső munkatársa Tábori a 
londoni Pallas rövidesen meginduló szín
házi havilapjának, a S t a g e  D oo r-nak. 
Magyar lektora a Metro-Goldwyn-Mayer 
filmvállalatnak s ebben a minőségében 
természetesen igyekszik a magyar írók 
érdekeit tőle telhetőén szolgálni. Mind 
ennek tetejébe aztán cikkei jelentek meg 
a B o o k s e l l e  r-ben, a Gu i d e  a n d  
I d e a  s-ban, a glasgow-i E v e n i n g  Ti- 
mes-ban. Tagja a Foreign Press As- 
sociation-nek. Hatalmas, hasznos és 
magyar munka az, amit Tábori Pál ott- 
künn elvégez! *

A g ö r ö g  »P a r n a s s z u s « Irodalmi 
Társaság valóban iskolapéldája annak, 
■hogyan lehet a legegyszerűbb eszkö
zökkel, különösebb anyagi támogatás 
nélkül, igazán nagyvonalú szellemi mun
kát végezni és ezzel egyidejűleg még 
a szociális munkába is bekapcsolódni. 
A »Parnasszus«, amely döntő szerepet 
játszik a görög szellemi életben, 1865- 
ben született Athénben, mégpedig — 
diák-önképzőkör formájában. Mégy kö
zépiskolai diák alapította az egyesüle
tet, amelynek mindjárt a »Parnasszus« 
címet adták és az első esztendő üléseit 
a szülői házban tartották. Itt olvasták 
fel egymásnak az ifjú titánok »alkotásai
kat«. Apránként szélesedett ki a »par
nasszisták« köre, még mindig diákok
ból. De ezeknek a diákoknak a sorá
ban már ott találjuk mindazokat a 
neveket, amelyek később a modern gö
rög szellemi élet élén szerepellek és sze
repelnek még ma is.

A diákok irodalmi egyesülete, fenn
állásának hetedik évében már nemcsak 
irodalmi és művészeti,, hanem szociá
lis célokat is tűz ki a maga számára. 
A lelkes fiatalemberek megalapítják* 
tisztán a maguk erejéből, a szegény 
elhanyagolt gyermekek iskoláját, ők ma
guk szedik össze az uccán a gyer
mekeket és ők maguk tanítják őket



E LFE LE J E TT  í RÓK
A szatmári katolikus temetőben 

nyugosznak Ady nagyszülei
Igéim zengők, bővek, nagyok, 
Papoknak ivadéka vagyok ...

Vagy tíz esztendővel ezelőtt Ady-emlékünnepélyt rendeztünk Szatmárott. Az 
ünnepségre meghívtuk a szomszédos Szilágyból Ady Endre édes anyját, özvegy 
Ady Lőrinené, született Pásztor Mária nagyasszonyt is, aki szíves készséggel 
tett eleget a meghívásnak.

A nagyasszonnyal folytatott beszélgetés közben egészen véletlenül feltettem 
az obiigát kérdést: volt-e már Szatmárott?

— Annyira voltam, — felelte Ady Lőrinené, — hogy itt születtem.
Aminek hiteles törlénete a következő.

PÁSZTOR DÁNIEL TISZTELETES UR 
GYŐZÖTT

Pásztor Dániel, Ady Endre anyai nagyapja református lelkész volt Ér- 
mindszenten.

A fiatal tiszteletes itt beleszeretett a hires szépségű Kabay Rozáliába, aki 
ugyan vagyonos, de mégis csak egyszerű falusi birtokos szülők leánya volt.

A vidék »társaságbeli« famíliái jobban szerették volna, ha a papjuk benősül 
egy úgynevezett »kimondottan úri portába«; de Pásztor Dániel szerelmes volt, meg 
nem alkuvó, haj thal atlanul gerinces.

Négy-öt éven át lelkészkedett Érmindszenten, de közte és az orroló birtokos
osztály között nemcsak hogy nem állott helyre a béke, hanem annyira kiélé
sedéit a viszony, hogy egy vasárnapon tiszteletes uram előtt bezárták a templom 
ajtaját.

Hogy kik voltak, micsoda helyi potentátok a pap-ellenes mozgalom vezetői, 
ki tudná ma már megmondani. Nevüket alaposan elmosta az idő. De sok-sok 
évtizedek múltán mégis Pásztor Dániel tiszteletes győzőit: pár évvel ezelőtt, 
amikor Ady Endre mindszenti szülőházának falában elhelyeztük a költő relief
jét, Pásztor Dániel uram unokájáról, Ady Endréről prédikált a késői lelkész
utód ugyanabban az érmindszeníi református templomban, amelyet annak idején 
bezártak a nagyapa előtt. És az egykor fennen ágálok unokái, dédunokái, akik 
ott szipogtak a padsorokban, még az utódaiknak is büszkén fogják elmesélni, 
hogy részesei voltak a halhatatlan költő emlékére tartott ünnepségnek. Három 
emberöltő is eltelt, de végül Pásztor Dániel tiszteletes uram győzött perlőin.

NINCS KÖZÉPÚT
Amikor a templom ajtajának lezárásával a botrány nyíltan kitört, tiszteletes 

uram befogatott, szekérre ült és behajttatott Debrecenbe, hogy ott székelő püs
pökétől kérjen orvoslást méltatlan nagy sérelmére.

A püspök úr közép-utat ajánlott: változtasson eklézsiát a tiszteletes, hogy
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ezzel helyreálljon a mindszenti nyáj békessége. Mindjárt fel is ajánlott részére 
valami Isten háta mögötti falut.

Pásztor Dániel, büszke, nyakas magyar, Haragosan vágta be maga után a 
püspöki iroda ajtaját, hazaszekerezett, otthon megírta lemondó levelét, ismét 
fogatott, megint szekérre ült, Szatmárnak fordította a szekér rúdját, itt ki
hallgatásra jelentkezett Hám János római katolikus püspöknél, akinél bejelen
tette, hogy áttér a római katolikus hitre.

GAZDATISZT, ÚTBIZTOS .. .
Az áttérés megtörtént és Hám János püspök gondoskodott egyházának új 

hívéről: kinevezte Pásztor Dánielt gazdatisztnek a püspökség szatmár-zsadányi 
birtokára.

De Pásztor Dániel ebben a stallumban sem maradt sokáig. Otthagyta Zsa- 
dányt, beköltözött Szatmárra, ahol — valószinüleg a püspök protekciójára — 
kinevezték vármegyei útbiztosnak.

Itt született 1858-ban Mária nevű leánya, aki szülei halála után vissza
került Ermindszentre egyik nagybátyjához és ott ment férjhez Ady Lőrinchez.

A szatmári római katolikus egyház anyakönyvi feljegyzése szerint:
1858 április havának 4. napján született Pásztor Mária, kinek 
édes apja: Pásztor Dániel, curator viarum (útbiztos), édes anyja: 
Kabay Rozália. Keresztapja: Gönczy Mihály, keresztanyja: Kabay 
Karolin. Keresztelte: Badzey György, lelkész.

A CSALÁDNAK NINCS SZERENCSÉJE 
A PAPI PÁLYÁN

A Szalmáron született Márián kívül Pásztor Dánieléknek volt egy idősebb 
fiúk is: Lajos. A fiú meg Érmindszenten született, de már Szalmáron járt 
iskolába. Kispap lett belőle. A szemináriumban azonban rajtacsipték, hogy gúny- 
verseket költ tanárairól, mire kitették a szűrét a püspöki papneveldéből. Pásztor 
Dániel megpróbálta, hogy a fiút felvétesse a nagyváradi szemináriumba, de 
szalmán »Beschreibung«-ja olyan rossz volt, hogy Váradon sem vették fel, 
mire Pásztor Lajos beállott katonának.

Katónáéknál pedig öngyilkossá lett.
Sohasem tudta meg senki, mi adta kezébe a fegyvert.

ELHALNAK PÁSZTOR DÁNIELEK
Négy és fél éves volt a kis Mária, amikor édesanyja meghalt.
Amint azt a szatmárnémeti római katolikus egyház halotti anyakönyvében 

található feljegyzés bizonyítja:
1862 november 18-án Pásztor Dánielné, leány-nevén Kabay 
Róza 36 éves korában a Kőhíd utca 140. szám alatt, bilosa — 
epéshideg — következtében a szentségek felvétele után meghalt. 
Eltemette: Laurenszky Ferenc lelkész.

Két esztendőt sem kell egészen lapoznunk, újabb bejegyzést találok a ha
lálozási anyakönyvben:

1864 április 7-én Pásztor Dániel, vigil penes viarum (útbiztos), 
Kispalád utca 227. szám alatt a szentségek felvétele nélkül 
apoplexia — szívszélhűdés — következtében elhunyt. Temette: 
Polácskó János lelkész.

NEM TALÁLJUK A SÍROKAT
Egy egész napot bolyongtam a szatmári római katolikus sírkertben a te

mető csőszével, de nem tudtunk Ady Endre nagyszüleinek sírjára ráakadni. 
Abból az időből, amikor ők elhaltak, nincs meg a temető katasztere, a sirkő- 
rengelegben pedig semmi nyomra sem tudtunk akadni. Dénes Sándor
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E k s z t á z i s  a  h u s z a d i k  s z á z a d b a n
Ady miszticizmusa

Még 1921-ben megjelent Földessy Gyulának egy tanulmánya Ady miszticiz
musáról. Babits a »Nyugat« egyik legközelebbi számában válaszol, s azt fejte
geti. hogy Ady nem misztikus költő; de egy későbbi írásában Ady szimbolizmu
sát mégis á keleti misztikusokéhoz hasonlítja.

Ady misztikus költő ennek a szónak különös értelmében. A misztikus ugyanis 
voltaképpen a legnagyobb életigenlő, mert ő már a földön élvezni akarja a 
mennyei boldogságot. Amit a jámbor hivő csak a feltámadás után remél és 
vár, ő mindazt a gyönyörűséget már a földi életben el akarja érni. A valóságos 
életbe vetíti bele a mennyei fénysugarakat, s ez a glória isteni fényességet 
von az ő földi alakja köré, amely már nem is földi, hanem isteni, mert benne 
él az Isten, ő az Isten. És vájjon ki igenelte jobban az életet, mint Ady? Éppen 
ezgrl az eszközei sem voltak olyan szubtilisek, mint a többi misztikuséi. Nő, 
bor, betegség az ő szurrogátumai, s felfokozott szellem-tornákon át, mámor- 
tornákon át tör célja felé. ő többet akar. mint minden volt misztikus: nem 
akar istenné válni, mint ember akarja megélni a nagyszerű misztikus élményt: 
a Véges és a Végtelen nagy ölelkezését. És volt-e misztikus valaha, aki maka- 
csabbul, nagyobb kitartással tört volna célja felé, aki annyi fauszti sikertelen 
feltörés után újra és újra megkísérelte volna a lehetetlent? És mert lehetetlent 
akart, véges ember számára elérhetetlent, az eredmény nem lehetett más, mint 
tragikus bukás. Tragikus bukás az ember számára, a művész számára pedig 
a legnagyobb, amit ember elérhet: ezernél több csodálatos és megcsodált költe
mény, a titáni ember isteni harca és isteni yy őzei me.

Ady érkezése a legnagyobb csoda. Az ő útja Végtelenből a Végtelenbe szinte 
társtalanul íveli át a magyar ugart, ezen az úton Petőfi géniusza kísérte csak 
el egy darabig, de egyedül Ady költészete lett teljes és maradéktalan kifejezése 
az egész ember egész életének. A Urában Ady mindenki másnál nagyobbat 
alkotott. V

Ady szemlélete az a sajátságos szemléleti mód (illumináció), amely a saját 
bensőnk egységének az analógiájára tökéletes egységben akarja a dolgokat meg
ragadni. Az illuminációnak a kifejezésmódja képszerű, szimbolikus. Ady szim
bolizmusa tehát nagyon mély gyökerű — mint általában a misztikus költőké —. 
nem t art pour tart, szimbolizmus a szimbolizmusért, hanem az ő legbensőbb 
énjéből fakad, a világszemléletéből.

Ady, mint minden misztikus, a dolgok ősforrásának megismerésére törek
szik, s ezt az ősforrást ő is önmagában találja meg. Az első pillanattól kezdve 
mindvégig a saját Énjére koncentrálja tehát minden figyelmét, mindent önmagá
ban érez meg, fedez fel, s ez a csoda még saját magát is megborzongatja, úgy 
érzi, hogy nagy rendelések játszanak vele. (A mindent hurcolva). De Ady eközben 
a misztikus befeléfordulás közben nem szakad el a külső világtól, mert számára 
ez a látható világ nem külső világ, az is benne él. Itt, ezen a ponton tér el Ady 
legjobban minden eddig élő misztikus költőtől, ő nem jutott el a via mysti.ca 
első fokára, a világtól való elszakadás állapotába, de nála erre nincs is szükség 
mert ő egy volt ezzel a világgal is. De ez, a misztikus látás azt eredményezte, 
hogy a külső világ egészen más színben és formában jelenik meg az Ady- 
versekben, mint ahogy azt többi költőinknél megszoktuk.

A nő benne sarjadt asszony-része, s ha elhagyja, úgy érzi, valaki útra 
vált belőle (Valaki útra vált belőlünk). Fáj ez az elszakadás, fáj ez a kettéválás, 
s vágyakozik a misztikus örök egybeforradás után (Hiába hideg a Hold). A be
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lelj esült szerelem elérhetetlen Csók-kisasszony (Megcsókolom Csók-kisasszonyt, 
Az alvó Csók-palota, Asszonyok a parton). Mert beteljesülés, a beteljesülésben 
való csitulás, ilyen nincs a sóvárgó ember számára, minél jobban sóvárog 
utána, annál kevésbbé. Még a misztikus élmény, amely pedig már a lehető leg
nagyobb beteljesülés, sem ad csitulást, csak új vágyat fakaszt.

A magyarságnak a sorsát is önmagában érzi, éli, látja. Soha, soha bús 
magyar poéta ennyire nem volt még egy bűnben, vészben és poklok tűzében 
a fajtájával. Senki nem ostorozott, gúnyolt, jajongott, ama bibliai látókként soha 
így előre nem látott még itt sefnki, nem intett, nem óvott olyan féltőn, retUegő 
szeretettel — az egy Széchenyit kivéve —, mint Ady. Az ő sorait Széchenyi is 
elmondhatta volna magának és a magyarságnak két-egv voltáról: »A Sors, a sorsa: 
A sorsom nagy tragédiája«. Ha a tragédia beteljesülése Széchenyiben nagyobi) 
is volt, de a bűnben, vészben, múltban, vétekben való egy-vállalás és -élés Adyban 
teljesebb.

Magába olvasztotta fajtájának ezeréves múltját, sőt a messze, ismeretlen ős- 
magyar életet is, Napkelet minden megálmodott álmát. Az ő verseiben az ős
idők óta élő-való magyar érzések, magyar gondolatok, magyar fájdalmak vágy
nak életre kelni, »ezernyi leigázott, kidalolatlan, magyar nyár«. A magyar szivek
ben összesűrűsödött magyar titkok, szépségek, bánatok újraélője és kidalolója. 
az ezredévek óla alvó, szunnyadó, csak némán kisértő ó kitalálásoknak új dalosa 
ő. Összeborul benne Kelet és Nyugat, messze múlt és mai világ.

A kezdetien Kezdet, az ős-misztérium Adynál így nyer kifejezést:

Valami szent nagy éjszakán.
Vad nászban megfogant az élet.

* (A csókok átka)

Mintha Valentinus-nak, az alexandriai nagy misztikusnak az elgondolása jelen
nék meg ezekben a sorokban, csak valahogy reálisabb, érzékelhetőbb formában.

Azután megnő az Élet, az élete, összezúg a tegnap és a ma. Ha .Jártam már 
Délen, Nem először sirok, Ha fejem lehajtom. Valamikor lyányom voltál, Fájdal
mas bús kisértő, Űj s új lovat című költeményeit elolvassuk, döbbenve kell 
nekünk is ráeszmélnünk arra, ami eddig talán csak a tudatunk alatt élt, hogy 
születésünk nem kezdete az életünknek, aminthogy a halál sem lehet vége. (A 
születés előtti lét feltételezése a keresztény tanítással ellentétes felfogás, de mit 
számít a dogma az átélés nagyszerűségéhez képest?! Hiszen a vallásalapítókat 
is vallásos élményeik rendkívülisége avatta Krisztusokká, Buddhákká.) Ebből a 
misztikus révületből az átélés pillanatában kivész minden misztikus homály, 
érezzük, magunkon érezzük átömieni a Végtelenből Végtelenbe rohanó Élet zúgó 
áradatát. Születés, halál nem kezdet és vég, csak egy-egy másfajta hullámvelés. 
Bennünk van minden, minden ős illat és szin és jövendő forma. Ady az élmény 
pillanatában ragadta meg és fejezte ki mondanivalóit, azért olyan megrendíLően 
egyszerűek, világosak azok, amiket mond. s azért olyan homályosak és dadogok 
azok a misztikusok, akik a révület állapotából kiesve próbálkoznak számot adni 
arról, amit olt éltek át. Ady > érinthetetlenségének is itt van a gyökere.
Ami alulról nézve érthetetlen, az az elragadtatás magasán egyszerű és világos.
Arany ugyan óva int ettől a talajt elveszítő lendülettől, örök kár, hogy az ő 
zsenijéből ez hiányzik, éppen csak ez. Vörösmarty is akkor alkotta meg legszebb
költeményét, amikor engedett ennek a lendületnek, helyesebben, amikor ez ellen
állhatatlanul magával ragadta

Adynál a »Határtalanság világai fényeskednek«.
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Nagy éjszakába mintha hullnánk,
Csoda-világba, végtelenbe,
Cj titkos földre, új időbe,
Űj létezésbe, új jelenbe...

(Este a Bois-ban)' %
Nine" Mult, Jelen, Jövő:
Egymásnak átadják 
Ó üzenetüket az évek.

(Nyögök s mind terhemmel) %

A végtelen Életnek, a Mindenség nagy egységének a meglátása és az Énbe 
való tökéletes beleolvasztása: ez a legnagyobb vízió, amiben egy misztikusnak 
része lehet, s ez a Minden-Egy-látás Ady énjének legmélyebb mélységéből fakad.

A mágikus korok a külső világot népesítették be szellemekkel, manókkal, 
angyalokkal, ördögökkel. Ady mindezt a nyüzsgő, zsibongó hadat, amelyek 
forognak, mini az ördög-orsók«, önmagában látja és érzi. így lesznek az 

Ady-miloszoknak a szinhetyei az emberi léleknek fanlaszlikus, lilokzatos mély
ségei, aminthogy mindig is ez volt a csodák csodája, csak kevesen eszméltek 
erre rá.

A lélek mélyén a Rémek vájják a tárnát, a lélek letőjén fürge gondolatmanók 
járják riadtan szent táncaikat, hátunk mögül mintha valaki utánunk kiáltana, 
mintha jajszó szállna a nyomunkban s szivünkben, idegünkben kiabáló nagy 
lárma. Keresünk valamit, vágyakozunk valami után, szent zavarral csábít a 
Messze, a nagy Ismeretlen. (Búgnak a tárnák. Valaki utánam kiált. Kocsi út 
az éjszakában, Az Isten-kereső lárma, A tűnődés csolnakján.)

És —
»i7 va chercher le Dien«.

Az út elején (Illés szekerén, Szeretném, ha szeretnének kötetekben) meg
jelentek a színes, pompázó, rejletten érzéki Isten-kereső költemények. Nagy 
fehér fényben világít bennök a lélek Isten-sóvárgása, hangos szívverések, mint 
mázsás harangnyelvek harangoznak az Ur érkezése elé. És háborús éjjeleken 
megsápad a külső világ életszíne, megvakulnak a hiú szemek, mert a távoli 
nagy fényesség közeledik, s ráhinti békéltető sugarait. De nyirkos, vak hajnalokon 
leszáll, ráborul a kételkedés köde, míg ismét int a fényesség, s a nagy Nijhil 
útján fut tovább az ember, a költő. Minden korok nyelvén hívja, keresi az 
Istent: földben, fűben, kőben, az álmaiban, az öröm-ittas Életben. Egyszer a 
hideg mosolyéi, fagyott Nap-ábrázatú Istent látja, őt, aki »Minden és vigasz
talan, Egyetlen és borzalmas Isten«.

Nem int, nem bosszul, nem jutalmaz,
Mennybe nem kisér, föld alá nem.

(Isten a vigasztalan)

Mint az eckeharli lauter Nichts, — Ady istene is önmagában és önmagáért él 
Azután a messzeségben felréül a titokzatos arcú, nap-szemű Isten, lépése zsoltár- 
illem: halotti zsoltár Mindig közelebb jön, már telkünkben lépked, s azután 
édes ernyedten egyek leszünk vele.

Szemem: övé volt, kezem: keze,
Mindent ő végeze.

(Az Uraknak Ura)

Már
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Ez még, bármilyen szépen hangzik is, nem a misztikus unió, amit az 
eksztázis állapotáig elérkezett misztikusok leírnak.

Láttuk már előbb, hogy egyes misztikusok hogyan fejezték ki az Ismeretlen 
fogalmát az ő érzelmi jellegű, tehát csak átélések után megragadható, de a 
»józan« gondolkodás számára homályos, érthetetlen kifejezéseikkel. Adynak is 
megvan erre a maga misztikus kifejezése: a legvalóbb Nem-Vagy.

Az ő álma: az Isten.

Vele szeretnék találkozni 
Az állmommal, nagy bolond hitben 
S csak ennyit szólni: Isten, Isten 
S újból imádkozni.

(Álmom: az Isten)

A találkozás szónak itt misztikus értelme van, nem Isten viziószerű meg
jelenését érti rajta, nem Isten szemlélését, hanem ennél többet: a vele való 
egyesülést, a léleknek azt az elragadtatott állapotát, amelyben már nincsenek 
látás-hallás érzetek, nincs már meg az alany és a tárgy kettőssége; gondolatok 
nélküli boldog állapot ez, amelyben legfeljebb csak egy szót lehet kiejteni 
öntudatlanul, talán ezt: Isten. — O bonitas suttogja misztikus révületében 
a kartauzi szerzetes is. Ady idáig nem érkezett el, de utána való öntudatlan 
vágyai és róla való sejtelmei újra és újra megjelennek. A kontemplációnak első 
lépcsőjéig: Isten jelenlétének megéléséig azonban eljutott, s ilyen gyönyörű 
példát a p/ae.senh'ö-élménnyel telített transcendens költészetre csak Dante adott 
még. * Somogyi Mária (Debrecen)

NYÁRY PÁL DR. BÁRÓ:
EGY MAGYAR FŐÜR ÉS KORA
(Bpesl, a szerző kiadása. 58 oldal). 

A nyáregyházi Nyáry bárók családjá
ból való szerző családtörténeti kuta
tásait ezzel a kötetével szélesebb te
rületre terjeszti ki, amennyiben a be- 
deghi és bercncsi Nyáry grófok tör
ténetét veszi munkába s közülök a 16. 
században élt Nyáry Pál érdekes, sok 
tekintetben romantikus sorsát dolgozza 
fel. Ez a Nyáry7 Pál Habsburg-párti- 
nak indult, Becsben növekedett az ud
varnál, s csak később, felesége befo
lyása alatt lelt protestánssá, az erdélyi 
fejedelem hívévé. Egyébként azonban 
ez nem gátolta meg abban, hogy a 
katolikus magyar urakkal együtt küzd
jön Esztergom, majd Eger felszabadí
tásáért, sőt török rabságba is került. 
A szerző érdekesen rajzolja meg főhőse 
szüleinek, gyermekeinek és feleségeinek 
(kétszer nősült) családi miliőjét is, s 
ezáltal jó betekintést nyerünk a magyar 
kései rinaschnento életébe

GULYÁS JÓZSEF: P. SZATHMÁRY 
KÁROLY ISMERETLEN ELBE
SZÉLŐ KÖLTEMÉNYE BEM 
APÓRÓL

(Kny. a »Debreceni Szemléből«. 19 
oldal). P. Szathmárv Iíárolynak, uno
kája adományából, a sárospataki könyv
tár őrzi kézirali hagyatékát: naplóját, 
apró munkálatait, vázlatait. Közéjük tar
tozik a ,.Pukk Mihály“ című kiadatlan 
tréfás hősköltemény is, amely a „Nagy- 
idai cigányok“ példájára dolgozza fel 
Bem apó negyvenkilencediki hadjára
tát, amikor is Bem ,,Pukk Mihályt“, 
vagyis Puchner osztrák generálist ki
szorította Erdélyből. A versek kissé dö
cögősek s valószínűleg 1885 1891 közölt 
írhatta a szerző. A hagyaték különben 
több olyan munkáját is felsorolja 
Szathmárynak, amelyekről nem tudni, 
hol vannak Külön kiemeli Gulyás a 
hagyatékban lévő naplót, amely az 
1863—67. évi eseményeket öleli fel.
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RO K F U R C  S A  
É L E T E

M a d a m e  D e s h o u l i é r e s  t ü n d ö k l é s e  é s  b u k á s a
1638— 1694)

Ugyanakkor, amikor Corneille, Racine és Moliére véglegesen megalapozták 
a francia dráma és vígjáték világhirnevét, a nagy múltú francia lira egyik 
legválságosabb időszakát élte át. A költészet elvesztette a való élettel való köz
vetlen kapcsolatát, a parfőmös szalonok fülledt levegőjéből táplálkozott, de 
ugyanakkor elvesztette egyéni szinét, izét és csillogását is. A 17. század ki
finomult társasági életformáit a lírára is átvitték, ott azonban a finomságból 
finomkodás, a fenköltségből felhőben-járás lett. Ez, a préciosüének nevezett 
költői irány a Rambouillct-szalónból indult hódító útjára. A »bel esprit«-k, a 
széplelkek azonban túlzásba vitték a finomkodást s ezzel a francia lira olyan 
mély kátyúba jutott, hogy abból csak Boileau robusztus ereje tudta kilendíteni.

A presziőz irodalomnak Honoré d'Urfé Astrée« c. regénye volt az első 
alkotása (1610). Igazi talaja azonban a lira volt, amelynek »Amaryllis« néven 
Írott verseivel Madame Deshouliéres volt a királynője. A vezetőszerepre tagad
hatatlan tehetsége mellett Gassendi hatása, Condé barátsága, Philis de la Tour 
du Pin társasága egyaránt predesztinálta. Tény, hogy Ízléssel töltötte be ezt a 
vezetőszerepet — akármilyen paradoxonnak látszik is az ízléstelenség ízléséről 
beszélni. Sok eredetiség volt benne ugyan, de a prcciosité aprólékos szabályai
nak ólomsúlya a szárnyát szegte. Mindenesetre, ha más korban születik, talán 
neves és még ma is élő klasszikussá nőhette volna ki magát.

TÍZENNEGYÉVES FELESÉG

1638 januárius elsején látta meg a napvilágot s a lelkész Antoinette de 
Lif/ier de La Garde néven jegyezte be az anyakönyvbe. Még gyermek volt s a 
tizennegyedik évét sem töltötte be, máris férjhez adták Guillaume de la Főn
höz, Deshouliéres urához, aki akkoriban Picardiában, Doullensben katonáskodott. 
A házasságkötés azonban — legalább is egyelőre — csak ünnepélyes formaság 
maradi, meri a férj továbbindult hadakozni, a feleség pedig visszatért szülei
hez. Valójában csak nyolc év múlva kerültek egybe, amikor a férj Condé 
herceg páráncsnoklása alatt Flandriában forgatta a kardját.

Nemes úr feleségéhez illő nevelést kapott. Az olaszt, a spanyolt, a latint 
úgy beszélte, mint az anyanyelvét. Minden tudományba belekóstolt és ismereteit 
Gassendivel és Descartes-tál koronázta meg. A társaságban azonban ebben a 
korban a költészet vitte a vezetőszerepet s így Madame Deshouliéres érdeklő
dése is feléje fordult. Az »isteni művészetbe« Henault vezette be s ugyancsak 
ó egyengette útját az irodalmi szalonokban is. A tanítvány csakhamar a maga 
lábára állt s nemsokára az Hotel-Rambouillet is megnyitotta előtte ajtaját. Itt
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azután vezető szerepre tett szert s amikor 1657-ben férjéhez csatlakozott, már 
a diadalok egész serege állt a háta mögött.

A TIZEDIK MÚZSA

Lássuk most már, milyenek voltak Madame Deshouliéres versei, amelyek 
miatt kiérdemelte a »tizedik múzsa« nevet? Madame Deshouliéres költészete 
az érzékiség és az érzelgősség vegyületc. Hangja hol szomorkás, hol édeskés; 
emberábrázolásnak, korfestésnek azonban nyoma sincs bennük. Uj formákat 
nem hozott: a ballada, a rondeau, a chanson, a madrigal és á szonet voltak 
leggyakrabban használt alakjai. Mondanivalója, akárcsak a többi presziőz költő
nek, nem igen van, de ez összhangban is állt esztétikájukkal, amely szerint 
»semmiségekről elmésen írni« a költő feladata. A szerelem játsza az egyetlen 
vezető szerepet. Ennek a költészetnek üres konvenciói még messzebb állnak a 
valóságtól, mint a népmesék. A szerelem neki »láng«, amely égési sebeket okoz. 
Képtelen képek, satnya szójátékok, erőltetett elmésségek, nyakatekert ötletek 
halmozódnak fel verseiben. De ez részben érthető is, hiszen a préciosité inkább 
divat volt, mint irodalom. A préciosité divatos érzések, divatos szellemességek, 
divatos stilus, — a hangsúly azonban nem az érzésen, a szellemességen, a stílu
son, hanem a divaton van. Ami a préciositére kiváltképpen jellemző, az a divat. 
Ez érthető is, hiszen a préciosité a szalonokból indult útjára. Ez vezette a 
költőket a bizar színekhez, a kuriózumként ható formákhoz, az egész ba
rokkosán zsúfolt, szinte művészietlen művészkedéshez.

A préciosité az igazi lirával szemben irodalmi eretnekségnek is tekint
hető; már pedig az eretnekségnek mint a vallásban, az irodalomban is meg
van bizonyos fokú jelentőssége. Mindenesetre tisztázza a fogalmakat s azáltal, 
hogy megmutatja, hogyan nem szabad írni, a helyes útra vezet. Minden kritikus 
vállalhatja az apostoli mondást, az »oportet haereses esse«-1. A préciositére, 
Madame Deshouliéres-re azonban szükség volt, hogy megmutathassa a helyes 
utat, mert a »mauuais goul«, a rossz Ízlés, sajnos, halhatatlan.

EGY GYANÜS LEVÉL

Madame Deshouliéres-t Brüsszelben sem hagyta el a siker. Sauvigny sze
rint »ragyogó volt ott az udvar s Deshouliéres asszony rögtön a bűvkörébe 
került. Senki sem volt ehhez az xidvarhoz méltóbb. Nemcsak szép volt, hanem 
graciózus is, mert anélkül a szépség mit sem ér. Ruhái mindig ragyogók 
voltak, modora nemes és szeretetreméltó. Valami édes mélabú adta meg vonzó 
karakterét, de azért tele volt életkedvvel is. így aztán nem minden ok nélkül 
vette körül a hódolók serege. A legelőkelőbbek fejezték ki előtte elragadtatásu
kat; maga Condé herceg is közéjük tartozott. De ez a nagy hadvezér, aki a 
csatatéren dicsőséget dicsőségre halmozott, a szépasszonynál nem tudott hódítani;. 
Madame Deshouliéres hű maradt házastársához, a bókok süket fülekre találtak 
nála s a hódolat csak hódolat maradt«.

Sauvigny eszményi portréjának azonban a tények ellentmondanak. Időköz
ben az egyik francia magánlevéltárból előkerült Madame Deshouliéres-nek egy 
1656 dec. 22-én, Condé herceghez írt levele, amely sejtetni engedi, hogy ez a 
nagy hódító a költőnő előtt sem vallott kudarcot:

»Himlőm mialt — hangzik a levél — el kellett halas ztanorn az utazásomat, 
de betegségem és az orvosok fenyegetése ellenére sem fogom a:t tíz napnál 
tovább halasztani. Mindenki azt mondja ugyan, hogy az életemmel játszom, de 
ez mit sem jelent nekem, ha az ön érdekéről van szó; s olyan örömmel koc
káztatok mindent, amilyen kockázatra csak az képes, aki végtelen gyengédséget
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érez ön iráni. Ez az igazság, bár tudom», hogy ön kételkedik benne, de ez a 
nehézség engem csak arra kötelez, hogg meggyőzzem önt és kétkedését elosz
lassam s bebizonyítsam barátságomat, amelyből önnek több jut, mint nekem. 
Remélem, hogy a közelgő tél majd több boldogságot jog önnek hozni, az én 
örömömre. Ha azt akarja, hogy így legyen, mindennek titokban kell maradnia 
s tartózkodnia kell attól, hogy megismerkedjen M. M.-el, mert ha az megtud 
valamit, feltétlenül rossz színben tűnnek fel a dolgok s végét fogja vetni — 
ön tudja már, minek. Meg kell még akadályoznia valamit, azt, hogy azok a 
rosszindulata pletykák, amelyek az ön udvarában rólam keringenek, elhara- 
pódzzanak, mert másképpen az eredmény ugyanaz marad. Ön rendet tudna ott 
teremteni. A mi érdekeink oly szorosan össze vannak fonódva, hogy nem tud
hatnak nekem olyan kellemetlenséget csinálni, amely önnek is ne ártana ... Ezt 
megleheti valakiért, akit ön olyan kedvesen szeretett« ...

Bár a levél így végződik: »Brulez ma lettre«, égesse el levelemet, — a 
levél mégis fenmaradt, talán azért, hogy egy szép miloszról lerántsa a leplei. 
De azért, mint a legtöbbször történni szokott, a levélben idézett M. M. (inon 
mari, a férjem) semmiről sem tudott.

A LOVAGI AS FÉRJ

Madame Deshouliéres azért ment tulajdonképpen Brüsszelbe, hogy férje 
elmaradt fizetését megsürgesse. De minden fáradozása hiábavalónak bizonyult; 
fizetni már akkor sem szerettek. Oly erélyesen járt az ügyek után, hogy a 
spanyol udvar végül is, hogy megszabaduljon tőle, mint alkalmatlan idegent 
Vilvorden kastélyába internálta.

Mai szemmel nézve a történteket, bajos elhinnünk, hogy az internálásnak 
ez lett volna az igazi oka. A suttogó hírek szerint vagy valamelyik előkelő 
spanyol úrhoz fűződő szerelme miatt, vagy pedig politikai okok miatt kelleti 
számkivetésbe mennie. Bizonyosat nem tudhatunk, csak feltevésekre vagyunk 
utalva.

Az internálás 1657-ben történt és nyolc hónapig tartott. A férj azonban 
mindent elkövetett, hogy feleségét kiszabadítsa s nemcsak a törvényes utakat 

járta végig, hanem vakmerő vállalkozásba is fogott, amely méltó volt nagy 
szerelméhez és bátorságához. Katonáival rátört Vilvordenra s kiszabadította a 
foglyot. Franciaországba tértek vissza, ahol már véget ért a háború és min
denki amnesztiát kapott«.

A fogság unalmas idejét Madame Deshouliéres a Szentírás és a szentatyák 
olvasásával töltötte. A szenvedés meghozta költészetébe az őszinte hangot is 
s a műkedvelőből igazi költőt csinált. Élete is nyugodtabb mederbe terelődött. 
Ez a ragyogó szép nő csupa ellentmondással volt tele. Egyrészt korán jött, 
másrészt későn. Tanítója, Renault révén Gassendi filozófiájához jutott közel; 
gondolkodásmódjában azonban már voltaire-i vonásokat is felfedezhetünk. Des
cartes és a Port-Royal is hatottak rá, ugyanakkor azonban epikureista elve
ket is hirdetett, a. la Ninon. Politikailag egyrészt a Fronde, másrészt a Régence, 

kevesen jártak meg még a férfiak közül is ilyen ellentétes utakat).

A VALLÁSOSSÁG ÜTJA

Kölnivel mű ség és botlás nemcsak a magánéletében, hanem irodalmi szerep
lésében is akadt. A legnagyobbik talán Racine elleni támadása volt, amely 
miatt a Phédre intrikusa« nevet kapta. Gyilkos kis verse szivén találta Ra- 
eine-t. de azért Racine ma is él, Madame Deshouliéres pedig, legalább is iro
dalmi tag, halott. Az a nő azonban, aki a Condébez címzett levelet írta, ebben
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az időben mar eltűnt, hogy helyet adjon a moralistának. Minél jobban közeledett 
a föld kilátott szája felé, annál jobban felfedezte magában a katolikust. A halál
félelem valódi költővé avatta; a mesterkélt érzéseket valódi érzések váltották 
fel, hangja közvetlenné és természetessé vált s észrevehetőleg a szivéből jött. 
Bár Rousseau és Voltaire nem tartották sokra s Boileau is mérges nyilakat
lövöldözött feléje, Sainte-Beuve mégis pártfogásába vette. Hiába támadta 
Racine-t s hiába csipkedte őt Boileau, mégis sokáig első hely illeti meg az
asszonyköltők között. Méltó társa La Rochefoucauld-nak, mert meglátta az élet 
mélyebb értelmét. Addig azonban sokat kellett szenvednie«.

Egyetlen arcképéi, amely ránkmaradt, Mademoiselle Chéron 1618—1711),
a kiváló nőköltő és festő festette. Ez a portré ragyogó, fejedelmi szépségű
nőt ábrázol, pedig Madame Deshouliéres a kép készültekor már túl volt az 
ötvenen. Csillag díszítette a homlokát s a tizedik múzsa«, a »modern Calliope 
meg is érdemelte azt. De szépségével együtt veszett el irodalmi nimbusza is
s Arles és Padua akadémiáinak diadalmas tagja, akinek verseit a Louvre-ban 
is szívesen recitálták, csakhamar letűnt az irodalom színpadáról. Mihelyt becsukta 
magnetikus varázséi szemét, szétfoszlott költészetének varázsa is. 1690 felé már 
csak Chéron látott csillagot a homlokán. Ekkor már maga a költőnő is tisztá
ban volt vele, hogy testileg is, lelkileg is közeledik az alkony s keserű szájjal 
így énekelt:

Amarante, vous chanterez.
,< Sans que personne vous econte.

A bukás fájdalmasan érintette a büszke nőt, aki előtt valamikor egy ország 
hódolt s akinek a nevét egy ország visszhangozta. Még meg sem halt, máris 
elfeledték. Lassanként eljött a nagy dáridók böjtje is és utolsó éveit azzal az 
évi 2000 livres évjáradékkal vészelte át, amit a király Kegye juttatott neki

GYERMEKI KEGYELET^

Madame Deshouliéres munkái, bár nagyjából már a saját korában elfeledték, 
több kiadásban szerepeltek. A halála után megjelent kiadás (1695) leánya, Antoi
nette Thérése költői leveleit is magába foglalja, összegyűjtött munkái 1882-ben 
jelentek meg utoljára. Életét azonban csak egy verse élte túl, a »Vers allégorique 
á mes enfants«; ez még ma is felhangzik néha, mint valami távoli echó. Hiába 
üldözte Racine, hiába pellengérezte ki szatirikus galériájában Boilau, ez a 
vers túlélte őt. Irodalmi jelentőségével legtöbbet Pericaud és Sainte-Beuve fog
lalkozott (Portraits des femmes), mégis Boileau jellemzése a legtalálóbb s ez 
még a mai kritikai álláspontot is fedi: »A modernekkel tartott, Prodonl magasan 
Racine fölé helyezte; esztétikája a Rambouillet-szalónban gyökerezett. A regényes, 
túlfinomult, arisztokratikus pásztorlira mellett tett hitet s ugyanakkor az ész
szerű, logikus, nemesen polgári lírától elfordította szép fejét. Az irodalmi elő
ítéletek rabja volt*.

Madame Deshouliéres irodalmi jelentősége lealkonyodolt, mert belemereve- 
delt egy már túlhaladott irodalmi álláspontba. Nem haladt együtt az idővel, 
hanem görcsösen ragaszkodott a múlthoz. A préciosilé nyűgét nem tudta magáról 
levetni, ezt pedig nem tehette meg büntetlenül. Madame Deshouliéres elfelejtette 
azt a mindenki állal ismert igazságot, hogy a ma erősebb, mint a midi s így 
felfelé ívelő életének le kellett hullania

Galambos Gräber Ferene

390



Könyvek ötven év előtt
Az idők változnak, változnak az emberek és változnak a — könyvek. 

Ami valamikor érdekes volt. nia semmitmondó, minden érdekesség-nélküli ese
mény. A könyv, amelyet a régebbi időkben országszerte olvastak a magyar 
kúriák irodalomkedvelő nagyasszonyai és honleányai, ma értéktelen lom. Ott 
pihen a cirádás könyvtárszekrény legalsó zugában, ha csak nem dobták fel 
azóta a padlásra. Kit érdekelnének az 1888-ban megjelent könyvek, kinek 
volna kedve és bátorsága, hogy azoknak ódon és elsárgult lapjain végigbön
gésszen? Az akkori problémák ma már nem problémák. És mégis, ha szinte 
kuriczumszámba megy is, érdemes csöppet belefelejtkezni az ötven éves uj-

Milyen könyvekről, milyen írókról írtak az akkori újságok? Istenem, el
kezdhetjük azzal, hogy az igazán tehetséges költőkre, írókra, akkor sem jár
lak jobb idők, mint napjainkban. Akkor is számtalanszor közrejátszott az 
irodalom berkeiben a különféle érdek. Akkoriban is megtörtént, bogy valakit 
»felkaptak«, valakiből hires emberi csináltak. Ám itt azt is észrevehetjük, hogy 
az idő. az elmúlt félszázad egészen másképpen osztályozta a régi nagyságokat.

Vegyük például Kútként, akinek összegyűjtött költeményéit éppen ötven év 
előtt bocsájtották közre »lelkes barátai«. íróját eredeti nevén Bari na Vendel
nek hívták, Tápiógyörgyén volt plébános. A költeménycsokrot tisztelgő hozsanná
val üdvözlik az újságok. S mi történt azóta. Egy-két irodalmi-ritkaságokat 
gyűjtőn kívül aligha emlékeznek a nevére. Vagy ki emlékszik Dömötör Pálnak, 
a múlt század meleghangú költőjének akkor szenzációszámba menő verses
könyvére. Bartók Lajosnak már csöppet ismertebb a neve. Akkor jelenik meg 
»Thurán Anna« című történelmi drámája, díszes kiállításban. Talán Döménij 
Józsefre emlékezzünk, aki Petőfi barátja volt s az akkor divatos hangnemben 
gazdagította 1888 nyarán a magyar irodalmat. Mennyit írtak szegényekről. Úgy
hogy Vajda János »Alfréd regényé«-nek már alig pár sor megemlítés jutott. 
Igaz, hogy azóta Vajda regényére sem igen emlékeznek.

Hogy elvész a kitűnő Vajda verseskönyve is az akkori napok forgatagában. 
Végül is mi történt? Bizony Ruthen, Dömötör, Vesényi és mások nevét el
sodorták az idők, Vajda János pedig megmaradt.

És a régi nagyok? Jókairól természetesen gyakran történik említés. Szor
galmasan jelennek meg a regényei. Még pedig olcsó, füzetes, népies kiállítás
ban. 1888-ban éppen »A három márványfej« fut ki a magyar falvakba.

A füzetes könyveknek egyébként is divatja van. A nagy palócnak, Mikszáth
Kálmánnak a regényei is füzetekben jelennek meg. Második kiadásban jelenik
meg A sót atyafiak«. »Vonzó olvasmány«-, — jegyzi meg a pár soros kommü
niké. Bizony »A tót atyafiak« azóta is vonzó olvasmány maradt. Vas Gereben
is füzetekben jár kézről-kézre. Az év nyarán éppen »A nemzet napszámosai« 
kerültek sorra. Gárdonyi Gézáról is hirt kapunk. Száz elbeszélést bocsájt közre 
Győrben. Az első füzet, mert ez is füzetes kiadás, tíz elbeszélést foglal magában 
s ára 30 korona.

A szabadságharc még élénk emlékezetében él a magyarságnak. Egész sereg 
könyv jelenik meg, amely mind a szabadságharccal foglalkozik. A  könyv-töm
kelegből említési érdemelnek Görgey Istvánnak, a hadvezér Görgey Arthur testvér- 
bátyjának emlékei a szabadságharcból. Farkas Ernőd egész hőskölteményt je
lentet meg, amely a szabadságharc eseményeivel foglalkozik. Az akkori újságok 
szerint hatalmas sikere van. Ha már a verseknél vagyunk, megemlítjük, hogy 
Rudnyánszky Gyulának is megjelenik egy verseskönyve, Mária-dalok és -legendák- 
címmel s vallásos verseket tartalmaz. Jakab Ödön, aki azóta is egyik legszin- 
paiikusabb költőnk maradt, »A pusztulás útján címen ad ki kétkötetes re
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gényt. Ábrányi Emil »Szabadság, haza« címen foglalja össze hazafias költe
ményeit. Kozma Andor »Tegnap és ma« címen bocsájt ki verseket. A nagy
tekintélyű Vasárnapi Újság megemlíti Kozmáról, hogy a kir. főügyész tehet
séges fia, Arany János tanítványa, különösen műforma tekintetében.

A humoros dolgoknak természetesen nagy sikerük van. Az orosz írók leg
lelkesebb fordítója, Szabó Endre, Girigáné« cím alatt adja ki humoros írásait. 
Ugyancsak sikert hoz az »Idegen és magyar nyelvű bordalok« gyűjteménye, 
amely felöleli a világ minden bordalát.

A huszadik század meglehetősen izgatja az írókat. Tóvölgyi Titusz ír .»Az 
új világ regénye« címmel könyvet. A szocialista és kommunista eszmék világ
harcát adja a terjedelmes munka.

Az év legnagyobb szenzációja »A régi Magyarország . Szerzője Grünwald 
Béla, a szerencsétlen sorsú magyar publicista. Elsőnek mutatta be az egyre 
hatalmasabb erőre kapó pánszláv-veszélyt, hogy azután a Szajna-hullámaiban 
pontot tegyen élete mögé. A könyvet akkoriban sokan támadták és sokan védték. 
Azt mondhatjuk »A régi Magyarorsz-ág«-ról, hogy ez az 1888-ik év Vér és 
aranya«.

József főherceg is hatalmas munkával jelentkezik: az első cigánynyelvtannal.
Végezetül egy fordításról is megemlékezünk: megjelennek a Peles meséi . 

Carmen Sylva álnéven Erzsébet román királyné a román népmeséket dolgozta 
fel a könyvben.

Hogy’ eltűnt ezeknek a könyveknek nagyrésze, hogy’ elveszett az idők 
ciklonjában, amely átszáguldott a világom! Mégis kellemesek és kedvesek, mint 
apró nippek, mert emlékeket hoznak fel belőlünk. Eszünkbe juttatják egy nagyon 
csendes és nagyon békességes esztendő mult-leheletű irodalmát. Holló Ernő

A LOCARNÓI BARÁTOK
(Faust Imre könyvkiadó. 68 old.) Egy 

korán lehervadt európai álom tragikus 
történetét mondja el ez a külpolitikai
lag igen jól informált, egészen intim 
részletekben is megbízható könyv. Az 
1929-ben elhunyt német külügyminisz
ternek, Stresemannak, s az 1932-ben el
nyugodott francia külügyminiszternek, 
Briandnak közös tervezgetéseit ismerteti 
Lajtor László. Ha ezek az emberek élet
ben és hatalmon maradtak volna, talán 
végre megnyugodhatott volna ez a ne
gyedszázad óla annyira agyongyötört vi
lág. Sajnos, a végzet másként rendelke
zett: a két reálálmodozó sírba szállott, 
mielőtt elgondolásukat megvalósíthatták 
volna. „S örökükbe pogányok jövének...“
SZIKLAY FERENC: KASSA

(■»Magyar Kisebbségi Városkönyvek«. 
7. sz. Révai-kiadás. 45 oldal, sok képpel.) 
Kuthy Sándor dr., a magyar városi kul
túrpolitikának ismert előharcosa, aki 
„Térey Sándor“ néven mint író és mű
fordító szerzett magának tisztelt nevet, 
kitűnő sorozatot indított a kisebbségi vá

rosképek ismertetésére. Pompás illuszt
rációk kapcsán, tetszetős kötetkékben 
mulatják be ezek az írások az egykori 
magyar városok múltbeli kultúráját és 
mai szerepét az új államközösségekben. 
A kassai kötet kitünően vázolja ennek 
a gótikus polgárvárosnak szépségeit; s jó 
áttekintést nyújt a mai Kassa iskola- 
ügyéről, irodalmi életéről, színészetéről, 
zenéjéről és képzőművészetéről. 
AIXINGER LÁSZLÓ: POZSONY

(■»Magyar Kisebbségi V ároskönyvek« 
6. sz. Jankovics Marcell előszavával. 51 
oldal, sok képpel. Révai-kiadás.) Kevés 
olyan városa volt Nagymagyarország
nak, mint Pozsony, ahol az őskortól és 
a római időktől kezdve egészen az új
korig annyira teljesen és egységesen meg
maradtak a különböző kultúrrétegek. Az 
egykori koronázó-város, amelyet Bécs 
közelsége és a török pusztítástól való 
mentessége elevenen bekapcsol,! a nyugat 
kultúréletébe, ma is műveltségi és gaz
dasági centruma Szlovenszkőnak, mert 
„Pozsony mindig haladt a korral“, ahogy 
a művészi kiállítású kis kötet sloganje 
hirdeti.
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KAREL VAN DE WOESTIJNE
A flamancl költészet legmarkánsabb alakja; hosszú, idegeneknek csak nyelv- 

torna segítségévei kiejthető nevét (ejtsd: van de wusztájné) a flamandok és hol
landok csillogó szemmel, büszkén emlegetik.

A költő-író 1929-ben, ötvenegyé vés korában halt meg, aránylag fiatalon, 
mert még sokat vártak tőle. A modem flamand irodalom egészen a mai napig 
lielőte él: új kifejezései, új szavai, az általa teljesen átformált flamand költői 
nyelv ma már lehetővé teszi a legfiatalabb generációnak, hogy ezen a nehézkes 
«platt(--nyelven is minden különösebb nehézség és megerőltetés nélkül éppúgy ki
fejezhesse magát, mint az angolok vagy a németek, a maguk sokszázéves iro
dalmi nyelvén.

Korán kezdeti írni: az iskolapadban, kis gimnazista korában, de sehogy 
sem tudott a nyelv szegényességével megbékélni. Órákon át üldögélt a Lys 
partján (genfi fiú volt és egész életét ott töltötte), és horgászott. De ha egy 
megfelelő jelzői vagy hangzatosabb formát talált, rögtön előhúzta kis bőrkötéses 
noteszét, hogy a fontos és »halaszthatatlan: kifejezést azonnal feljegyezze. Éjjel, 
ha felriadt, s álmából emlékezett egy-egy ismeretlen, hangutánzó szóra, máris 
szaladt az íróasztalához.

Hatása alól nem menekülhetett egyetlen fiatal flamand író vagy költő sem. 
Kifejezései, sajátságos meglátásai, stílusszerkezete és a tartalom beállítása ma 
is olyan élő, nyelve, előadása oly színes, hogy nincs színház és színész, aki 
hatásban versenyre kelhetne vele. Költészete már ezen az új, általa »alkotott« 
gazdag nyelven fejezi ki magát, amelynek szavai semmiféle szótárban fel neon 
lelhetők s csak a mondat értelme vezet az egyes szavak megértéséhez. Versei
nek hangja a csellóé, fojtott és néha, első pillanatra homályos, de ez a homály« 
azonnal íeltisztul, ha »vele« olvassuk.

Van de Woestijne megköveteli az olvasó közreműködését«; az olvasónak 
is át kell magából adnia valamit, hogy a >költő mondanivalói érthelőe,k ,és 
élvezhíetőek legyenek. De ez az együttműködés megéri a fáradságot: Van de 
Woestijne olyan fiókokat és titkos ajtókat nyit ki, amelyeknek létezéséről ugyan 
tudtunk, de amelyekre nélküle talán sohasem is gondoltunk volna úgy, és nem 
pillanthattunk Volna bele olyan bensőségesen, mint az ő segítségével. Nyelve 
ezerszámra nyüzsög olyan jelzőktől, amelyeket a rég megmunkált és már év
századok óta »kodifikált« francia és angol nyelv nem is ismer; s talán éppen 
ez az oka annak, hogy oly nehezen fordítható (franciára majdnem lehetetlen) 
s az eddig kiadottak közül csak az angol nyelvű összes költeményei közelítik 
meg az eredetit. Költeményeinek hatóerejét a fordítás nehézségei megbénítják; 
de azért az angol kiadások révén lassanként már átszivárog Woestijne hatásai 
a többi európai nyelvterületre is.

Versei egy részének hangja és tartalma Baudelaire-rel tart rokonságot, de 
nem első unoka testvéri« alapon, mert azt, amit előad, annyira álsugározza 
a saját egyénisége — a nyugtalan, feloldhatatlan keserűség!! és szomorú lelke 

, hogy mondanivalója és főképpen annak a »miként«!-je: e magányos lélek
nek örök. egyedüli titka marad.

Életében (és halála óla) nincs olyan flamandnyelvű irodalmi lap, amely ne 
vitatkoznék e különös, bonyolult lélek erőteljes lírája és felejthetetlen hangzású 
szavai fölött, ügy bánik a nyelvvel, mint valami puha »masztikc-kal; kedvteléssel, 
de mindig művészi, néha gyerekesen játékos kedvvel formálja alakokká a lágy 
ragacsot. Ebben a tekintetben Joyce-hoz áh legközelebb. Keze közül került 
ki az új-f!amand szókincs. Nyelvújítása, saját szavai sohasem erőszakoltak. 
És kissé új nyelvtant is szerzett, mert a költő nem volt az adott nyelvtanit,
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sőt helyesírási szabályokkal sem megelégedve. Néha úgy érezte, hogy sok a 
magánhangzó, ilyenkor elhagyott egyet-egyet, másutt meg hozzátoldott, de mindig 
a jóhangzás és a szépség szemelőtt tartásával; hangszerelése kellemes, lágy; ez a 
karakán, erőszakosan kemény nyelv dallammá szelídül verseiben; szinte énekel.

Kevés prózája is tiszta költészet és egyik elbeszélését, a »De Boer die steril 
(A haldokló paraszt) címűt még életében színpadra dolgozták át. Máskor homá
lyos, ködszerű nyelvezete ebben az elbeszélésben kicsit »népies , de azért az 
egész mégis valahol a ködben lebeg, talán nem is túlságosan magasan, alig a 
padlásszoba kopott, mázolt fapadlója fölött, ahol a szegény paraszt haldoklik: 
egyedül, nincs körülötte senki és az agónia látomásaiban nyöszörög. Öt láto
mása van. amelyekkel mérgesen és a maga szegényes, rongyos módján perbe- 
száll, de aztán elnyugszik. Az elbeszélés szerkezete és arányossága megdöbbentően 
tökéletes. A paraszt tudja, érzi, hogy meg fog halni, időnkínt meg is mondja, 
hogy »miből« érzi. Az első látomása egy fiatal, csinosan öltözött, kibontott 
hajú kislány, aki feléje mosolyog.

— Nem ismersz? — kérdezi —, pedig mindig veled voltam, Íriszen én 
vagyok a két szemed! Látod, »Nand« (ez a paraszt neve), már nem ismersz, 
mert öregszel; te mindig csak egyszerű, együgyű kis paraszt voltál; de jó 
paraszt voltál. Emlékszel, én veled voltam, együtt gyönyörködtünk a vetésben, 
az érő gabona aranyos színében. Voltál te a városban is, néha meglátogattad 
a lányaidat, akik bent szolgállak az uraknál, tudod, azokban a fényes paloták
ban, ahol csak a »konyhában« érzi magát az ember otthonosan ...

így beszél hozzá a fiatal lány. Felsorplja mindazt a gyönyört, amit szemei 
szereztek neki. Nand megerőlteti a szemét, hogy lássa, ki ez a lány. Azt* 
hiszi. Berta, a lánya (aki a faluban Iákik és tizenegy gyereke van). Holott 
nem jön hozzá senki. Tizenhárom gyereke volt, — nyögi panaszosan közölök 
néhány elhalt. Dominik, a legkedvesebbik fia, Amerikába vándorolt, már gye
rekei is vannak, de unokáit nem ismeri. Mind elszéledtek és egyedül hagyták. 
Mégsem szép tőlük, hogy egyikük síem jön a beteg apjukhoz, aki halódik!

A látomások beszéde mindig félbeszakad, ilyenkor »elalszik« egy-egy kis 
időre. Második látomása »Marie Burgemeester’s«, a polgármesternek vastag, a 
jó koszttól kihízlall felesége.

— Nem ismersz? — kérdezi ez is, s aztán folytatja a látomások modorában 
— én vagyok a két füled . . . .

A polgármester feleségével már oldalakon keresztül vitatkozik és védekezik 
Nand. Mit akar tőle, — folyton a két fülét emlegeti... Ugv pöröl, mint a 
hadarógép, mintha más nem is lenne, csak a fülei, mindig a hang. .. Mit 
akarhat a hanggal? De aztán megszeppen: igaz, igaz, mennyi szépet adóit a 
füle... A harmadik látomása Boldina van den pastor«, a pap gazdasszonya 
(nincs élő valóság, tapintható tárgy, ami úgy élne, mint ez a fejezet;. Tiszte
letreméltó személy — bólogat Nandjc — meg is akarná süvegeim, de hát 
nincs itt a sapkája, mert éppen haldoklik... Pirosorrú, jókedvű nő Boldina, 
karján kosárral, amelyben mindenféle finom ennivalót visz a fűszerestől; rejtett 
helyeken pálinkás bütyköst tartogat, mindenki tudja a faluban, milyen iszákos.

— Emlékszel, — mondja Boldina és csettint a nyelvével, — ugly-e, meg
ismersz: én vagyok a nyelved«, az »ízlésed«, tudod ügy-e, hányszor adtam 
neked vasárnap abból a jó pálinkából? Meg a sok finom hurkából? — Oldala
kon keresztül végigetet az író egy kermesse -t (hamisítlattan Bruegel-kép; és 
Nand folyton csak bólogat: igen. igen, mindezt kiélveztem, hálistennek. 
(Közben pedig felsorolja Nand szegényes heti menüjét: a füstölt héringet és 
a zöldséglevest s nagyritkán, ha megbetegedett, egy tyúkot, jutott olykor kis 
húsra is, nagynéha futotta csak egy disznóölésre. Persze, persze, figyelmezteti
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magát, mit is akarhatna egy paraszt egy tehénnel! De közben káromkodik, 
hogyha sokat evett, elrontotta a gyomrát!)

Alighogy elfordul »Boldina«, másik fiatal lány szalad elébe, szoknyájából 
a mohos, nedves fa illata árad:

— Engem csak megismersz, Nand? Én vagyok az orrod, — és hüvelykujjával 
az orrára mutat —, én vittelek a kis kutyaólba, amikor még kisfiú voltál: 
emlékszel?

Nand (az író oldalakon keresztül keresgél szagok nyomában) csüggedten 
kutatja a kis kutyaól szagát, de miután már minden szagot megtalált, ezl az 
idolsót nem tudja mihez hasonlítani. Nagyon mérges és ismét nagyokat károm
kodik. Ez a kislány Zulma, Nand első szerelme. Az író végtelen kedvességgel 
írja le ezt az első szeretkezést,' este, az erdőben. Aztán sokáig keresgél, vainíg 
megtalálja Wannát, a feleségét. Leírja az általa készített ételek szagát. Végül 
utolsó látomása az anyja:

— Ismersz? — kérdezi a magas, sovány alak. — Már hogyne ismeri ül
lek, nem is kell, hogy ismerjelek (mondja nevetve), hiszen az anyám vagy!

Az összes látomások között csak az anyját ismeri fel! Az anyja a tapintás, 
az érzés. Ez az utolsó látomása felmelegíti Nand torkát és megnedvesíti le- 
hunyt szemét.

— Emlékszel a kisgyereked bőrére? — kérdezi az anyja. Nand felsorolja 
a gyerekeit Meleg érzése támad, amely az egyetlen kincse a szegény ember
nek. — Igaz, igaz, Nand most már emlékszik kisgyereke meleg testére. A leg
nagyobb szegénység a hideg; legrosszabb fázni, dideregni (a belső hidegre is 
kitér: a magányra) . . .

Utolsó emléke Wanna, a felesége, akinek szemeit a hüvelyk- és mutató
ujjával zárta le. Takarékosan bánik lélekzelével, nehogy azt a kis leheletét, 
lángocskát idő előtt felesleges fuvalattal kioltsa. Ez lenne hát az utolsó és éppen 
a legszomorúbb emléke az életből, amivel meg kell halnia?

Szeme már elnehezül, végtagjai zsibbadnak. De azért mégsem kell így, 
ezzel a gondolattal elmennie, mert már látja ám, hogy Wanna oLL áll az 
ágyánál; elhalt felesége pajkosan vetkőzik és melléje fekszik s most már tudja, 
hogy ezentúl mindig mellette m arad... Még oda akarna neki valamit szólni: 
dat«... mondja, de már nem tud beszélni, elfeketült szája nem rebben, mert 

meghalt...
Vannak ebben »A haldokló paraszt«-ban részletek, amelyeket, ha egyszer 

elolvastunk, többé nem lehet elfelejteni. A sírás művészé Van de Woeslijne. 
Gyönyörűen sír, főként, mert sírásával senkinek sincs terhére. Nem a nagy
hangú komámasszony jajveszékelése, nem fuldokló zokogás az ő sírása, hanem 
valami belső, meleg elcsukló könnyezés, majdnem azt mondhatnék, hogy a 
szíve verejtékezik, mert a szeme csak elhomályosul és az arca sem torzul el. 
csak a szája kap valami keserű, nagyon-nagyon keserű vonást.

Két másik elbeszélése: a Christopherus«, egy ifjú törekvése a tökéle-4 
tesség felé (az író folytonos keresése és elégedetlensége), és a »De heiligje van 
bet GetaJ« (A sokszámú szent) az érzékiességtől, az állatiasságtól való szaba
dulás vágya, a teljes megtisztulásért folytatott küzdelme, a szellem világban való 
kárpótlásért való harca.

Számos verseskötete: »//e/ vaderhuis« (Az atyai ház), »Zo/i in den rug« 
A Nap túlsó fele; és még három vaskos kötetnyi összegyűjtött verse időtálló 

anyagból készült, egy újjászületett irodalom érctartaléka, amelyből bizonyára 
még századok múltán is — mint a bibliai olajoskancsóból — meríteni fognak 
az epjigoriok.

Kovács Margói- (Bruxelles)
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Egy szakadár-filologus
Bakos József dr. eretnek gondolatai 
esztétikáról, zseniről, filológiáról ...

Nem tudom, kicsoda Bakos József dr.? Csak írásai egy részének nyomdai 
impresszumából sejtem, hogy debreceni tanár-ember. A Literafura először 1936- 
ban figyelt fel rá. Három munkálata került akkoriban az íróasztalunkra. Egyik
ben Marlialisnak, a latin éleselméjűség főképviselőjének magyar irodalmi sorsát 
kutatgatla; a másikban a modern líra középiskolai oktatásának követelményeivel 
kapcsolatban mondott igen megszívlelendő dolgokat; a harmadik írása nagy meg
lepetés volt: egészen új szempontot dobolt be az esztétikába azzal, hogy kimu
tatta Arany János költészetén keresztül a poéta sajátos (fizikai) látási-tehetségét, 
amely őt mái* természettől fogva epikussá predesztinálta (Bakos tehát iLt ugyan
azt az érdekes kísérletet végezte el, amelyet Goyának, a festőnek, sajátos szem- 
alkatával kapcsolatban a művészettörténet a nagy spanyol barok-mesterre nézve 
mutatott ki).

A véletlen most egy újabb kolligátumot dobott elénk Bakos József írásaiból. 
Van köztük különnyomat, van önálló könyv, s főként mindenikbén van ere
deti, merni bátor, önálló és új, gondolat Ha szerzőjük, ahogy ezt csak sejtjük, 
csakugyan tanárember, éspedig középiskolai tanár, akkor csak örülhetünk ennek 
az újabb tanárnemzedéknek, s akkor csak helyeselhetjük Vajthó László áldoza
tos kezdeményezését, amellyel »A tanítás problémái«-sorozalával rászoktatta a 
magyar tanárokat, hogy merjenek, hogy merjenek alkotni, merjék elhagyni a 
különböző szabványos tanrendek és tanrendszerek szélesre taposott busztro- 
fedon-utját.

Fussuk át röviden ezt a konvolutumot. Az első, ami a kezünk ügyébe akad. 
egy 20 oldalas füzet: A filológia árnyékában. »...Engedtessék meg nekem, hogy 
az igazi filológiai kutatás célkitűzéseivel ellentétes, vagy helyesebben annak 
körén kivüleső szempontból legyek filológus. . .«, kezdi a szerző a mondókáját, 
s máris belehajitja az olvasót egy hallatlanul sokszínű érdekes téma-tóba. Végig
böngészte a Nemzeti Múzeumnak s a debreceni ref. kollégiumi könyvtárnak egy 
csomó .filológiai« vonatkozású, kiadatlan kéziratát s teli marokkal hozza fel az 
érdekesnél érdekesebb ineditákát.

Nekünk, öregebb generációnak, persze még személyes élményünk volt Ponori 
Thewrewk Emilnek, a »prrinceps lalhinilhalts«-nak sajátos, színes egyénisége 
{ahogy önmagáról minduntalan óriási em fázissal hirdette a kedves, joviális 
öregúr), avagy a kis tömzsi Gyulai Pálnak szálkás, töviskés humora (aki dühö
sen vette tudomásul, amikor kezdő-gólya koromban, óraütközés« okából töröl
tettem vele az ő óráját egy Pecz-féle görög-óra kedvéért, mire apró bolhabetűi
vel úgy írta be indexembe a varázsformulát: »A törlést megengedte Gy. P.«, hogy 
azt bárki is könnyen ennek olvashatta: »A fene egye meg. Gy. P.«. Itt azonban, 
Bakos kéziral-bogarászásain keresztül, a poros lapokról egy, ha lehet, még 
elevenebb ember buggyan elénk. Itt hiányzik a nietzschei Pathos der Distanz, 
a katedra — bárhogvis vegyük — nagyképűsítőbb távlata.

Mosolyogva olvassuk az ifjú Thewrewk naplóbejegyzését arról a napról, 
amikor egyik versét beküldte Jókainak, az Üstökös szerkesztőjének, közlésre s a 
hosszas várakozás izgalmában így* dorongolja le eleve Jókait, a kritikust:

Rossznak mondod a jót, a rosszat meg jónak Ítéled. . .
Mindig azon leszek én. hogy soha meg ne dicsérj!
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Avagy sorra bemulatja Bakos P. Thewrewknek a különböző női nevekre 
egy életen keresztül íaricskált purgómáit (a Calepinus tíznyelvű szótára még 
ezzel a gyanús szóval »fordította« magyarra az epigramma fogalmát, Csokonai 
is még így használta, csak Szentmiklóssy Alajos teremtette meg a sokkal kife
jezőbb és persze egyben magyarabb bökvers szót). Hát hogy milyenek ezek a 
versikék? Adjunk belőlük egy példát:

Veronika
Hogy te hozasz diadalt, azt mondja »Veronika« nékünk;
Mondja, de azt látjuk, hogy te aratsz diadalt...

A gáláns, rokokókori klasszicizmus kissé merevlábú utánérzése biz ez a 
disztikon. Olyasféle, mint a kézimunkás, kongrévre hímzett valódi gobelinek« 
multszázadvégi mesterkélt neo-rokokó-stilusa. S amellett, valljuk be: a filológus 
is kissé megbukott a szó értelmezésében, mert hiszen a »Veronika« szónak semmi 
köze nincs a AVAé-hez (a »diadab-hoz)- s nem a fero-nikán-ból ered, hanem a 
Vera ikon-nak (Krisztus »igazi képmásának«) a barbár görög Bereniké hason
latosságára keresztényidőkben alkotott népetimologiás változata.

Igen kedves aztán Thewrewk Emil édesatyjának Aszalay László egri kano
nokkal vívott purgóma-harca. Aszalay ezt írta Thewrewkről:

Hiába törekszel Thewrewk:
Nem lesz a te neved ewrewk!

Mire az utóbbi így felelt:

Eszmeszegény rímelő, hord el magad, amig időd van.
Mert ha Thewrewk nem örök. ütlege mégis örök!

Pósfai János szógyűjtőről pedig a következő rigmust leljük.

Pósfainak minapában 
Mondá Isten haragjában 
Készíts szótárt, tákozd, ékezd.
De azt soha el ne végezd...

amely versezet azonban úgylátszik a különböző akadémiai szótárírókra is bátran ráille- 
néki Van aztán néhány jellemző irodalompolitikai adat is ebben a fl^ri légin tu
bán. Thewrewk pl. feljegyezte egyik naplóoldalára a következő pikáns adatot:

— Tegnap átnéztem Négyesynek a magyar vers című értekezését, melynek 
megbírálásál a Kisfaludy-Társaság rámbizta. De arról győződtem meg, hogy 
ezt a munkát, úgy ahogy van, nem .lehet kiadni ...

A gyilkos kis bejegyzés akkor nyer igazi jelentőségben, ha meggondoljuk, 
hogy pl. Babits és Kosztolányi —• Négyesy szemináriumában nőttek bele a ma
gyar lírába! Gyulai Pál gondolkodására pedig a következő aperszű jellemző:

— Mikor Gyulai az Akadémián bemutatta József főherceg cigány nyelv tán á. 
nak kéziratát, hangosan magyarázta, hogy a sündisznó a cigánycímer. Kérdeztem, 
honnan tudja1' . . .  „Hát az újságból! Egész esztendő alatt ezt az egy dolgot tanul
tam meg a lapokból1...  Ennyire értékelte Gyulai a napilapok jelentőségét.'.

Ugyanebben a füzetben ismerteti aztán még Bakos Madách Imrének kéziratban 
maradt „Commodus“ c. drámáját is.

Bakos József dr.-nak egy másik érdekes füzete ezt a címet viseli: Gondola
tok a zseniről. Brilfíánsan foglalja össze tanulmányában a zseni tipikus lelki
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sajátosságait: 1. Fokozott érzékenység. 2. Nagy belső lelki feszültség. 3. Felsőbb' 
rendű értelem és érzelmi télét. 4. Fokozott szabadság- és .autonomia-vágy.. 5. 
Élénk képzelőerő. - Ezek a sajátosságok persze sokszor kivetik a zsenit a reális 
életből és az ezekből folyó asszociációi a zseni lelkiéletének felbomlására vezet
nek. A lángész tulajdonosának születni kell s tulajdonosának sokszor van egé1- 
szen tragikus zsenítudata. A méreg, a bon, a szerelem, a vérbaj még nem tesznek 
senkit zsenivé; de az bizonyos, bogy az izgatószerek hatása növeli a lelkifeszült- 
séget, gyorsítja és gazdagítja az asszociációk folyamatát. S az emberiségnek, a 
kornak mindig hozzá kell fejlődnie a zsenihez. Az a titokzatos erő, amelyet a 
zseni alkotásaiban teremt, csak lassan formál át. Ez a titokzatos erő éppen a 
lángész titka. (Ezt érezhették a rómaiak, amikor borzongva emlegették a rutmen 
adesl-e t!)

Van itt aztán Bakosnak egy füzete — Kőszegi Rajnis József epigrammái — 
amely „A Kéziratban Maradt Irodalom Füzeteinek“ első számaként jelent meg: 
bizonysága annak, hogy a szerző ért a vérbeli filologus-munkához is, az apró
lékos, gondos, pontos szövegközléshez.

Pedig alapjában véve ez a filologizálás nem szívügye a szerzőnek. Az irodalom
tanítás esztétikai szempontjai című, az Egyetemi Nyomdánál megjelent nagyobb 
tanulmányának majd minden sora a bizonyság erre. Panaszkodva említi, hogy „ma 
már a középiskolában is az irodalommal való foglalkozásukban a tanulók l'ilolo- 
gizálnak ... A tanár filozofál, “a tanulók filológiai értelemben értekeznek . .. Óvni 
kell a tanulót attól, hogy már a középiskolában a filológia rabja legyen . Kitűnő 
fejezetet szentel Bakos az irodalomtanítás hangulati elemeinek. Az a kívánsága,, 
hogy a tanár minden irodalomórát külön esztétikai keretbe helyezzen, aminek 
az a célja és feladata, hogy elszigetelje, különálló, magában élő egységnek tün
tesse fel a műtárgyat. „Az irodalmi óra veszítse el iskolás színét... a tanulóban 
megfelelő hangulatot kell teremteni: ne lásson kényszert az irodalommal való 
foglalkozásban . . .“ követeli Bakos dr. „Az is fontos — mondja —, hogy a tanár 
tudja, hogy a tanulók egyéniségüknek megfelelően mit is keresnek . egy-egy 
irodalmi alkotásban. Ki keres mondjuk szociális problémákat, ki keres történelmi, 
lélektani vagy éppen esztétikai szempontokat“. A szerzőben annyira él ennek a 
keresésnek fontos, döntő tudata, hogy újra meg újra visszatér rá. “A tanuló 
írja Bakos dr. — de egyáltalában az olvasó nemcsak esztétikai szempontból 
olvas irodalmi alkotásokat, még verseket is, hanem (társadalmi, szociális, olykor 
merően politikai é.s általában a mai élettel szorosan kapcsolódó problémák 
szempontjából is“.

Korunkra rendkívül jellemző az a levél, amelyet az író egyik növendéke 
írt neki: ;

— A magyar irodalomból legjobban a reformkor íróit kedvelem Hasonló 
küzdelmes kor, mint a mai, megtanítja a fiatalságot gondolkodni és tenni. Reform
kori írók műveiben ostorozott nemzeti hibáink ma is megvannak még. Az eller- 
nük küzdés kapcsolódik modern társadalmi, szociális problémáinkhoz...

Nos, az ily felelősségérzettel telitett ifjúság elől akarják elzárni azt az irodal
mat, amely a magyar sors elvétéseit, múltúnk bűneit, jövőnk lehetőségeit kutatja? 
Ha ilyen az ifjúságunk — márpedig ilyen! —, akkor mire jó az írók ügyészi 
vexálása, bíróság elé állítása, azoké az íróké, akik becsületes fajszeretettel, nem
zetük sorsa fölött való kétségbeesésükben keresik az uiolsó perceknek még 
lehetséges remeduráit?! S mire jó az az egész szájkosárrendszer, amely az írókba 
bele akarja fojtani a Végzet felsikoltó szavát, előzetes ügyészi cenzúrával, fokozott 
büntetési tételekkel?!

Azt az ifjúságot, amely úgy gondolkozik, mint ez az itt idézeti levélíró, többé 
nem lehet a szép szavak áfiumával félrevezetni! - (s. g.)



M U Z S I K A
A görög népi zene

A görög' népi zenét szeretném megismerni, — mondtam Georges Drossos- 
nak, annak a kedves athéni újságíró kollégának, aki annyi szeretetreiméltióság-* 
gal kalauzolt városában. Így kerültem el, néhány utitársammal együtt, egy elragadó 
görög kiskocsmába, aliol néhány óra alatt közelebb1 kerültem a görög nép 
lelkiségéhez, mintha Baedekcrrel a kezemben napokig barangoltam Volna a várost.

Hl megerősödött bennem az az impresszió, ami első perctől kezdve elfogott, 
ebben az országban: hogy a görög és a magyar lélek között rendkívül sok kö
zösség van. Rokonvonásnak éreztem a — sokszor könnyelműségig — könnyed 
vidámságot, a közvetlenséget, az eleven temperamentumot, a merevségnek, fe
szességnek teljes hiányát, azt a módot, ahogy nyomban otthonos hangulatot 
tudnak teremteni az idegen számára és a vendégszeretetet, amelyről mi magya
rok híresék vagyunk,, de amiben a görögök semmennyit sem maradnak mögöttünk.

Görög népi dalokat muzsikáltak a zenészek és velük énekelt mindenki. 
Magával ragadó ritmus, fülbemászó, édes melódiák hullámzottak a teremben. 
Csupa életigenlés ez a muzsika, — úgy éreztem. Annál nagyobb meglepetéssel 
hallottam, hogy az előttem ismeretlen nyelvű szöveg — szerelmi csalódásról 
beszél. A legnépszerűbb görög népi dalok egyikét, a »Kelai dislez«-1 fordították 
le görög kísérőink számunkra és kiderült, hogy a szöveg — ‘persze más sza
vakkal — körülbelül megegyezik a mi »Nagy a feje, búsuljon a ló . . .« nótánk
kal. Olyanformán hangzik a dal, hogy, »megcsalt a bubám, vége a szerelemnek, 
egye fene, azért is dalolok, énekeljetek velem mindnyájan, még ti madarak is . . .«

Görög barátaink elmondták, hogy népi dalaik legtöbbjében szerelmi csaló
dását énekli a férfi. (Ejnye, úgylátszik nagyon hűtlenek a görög nők! — véltük 
nevetve, ami ellen azonban hazafias érzéstől fűtve, mosolyogva tiltakoztak az 
athéniek). TJjabb, hasonló szövegű dalok következtek és számunkra, idegenekre, 
akik a textust nem értettük, valamennyi úgy hatott, mint víg nóta. A muzsikában 
nyoma sincs elkeseredésnek, szlávos szentimentalizmusnak, letörésnek. Csak erő, 
lendület, életvidámság zeng benne. A magyarra azt mondják, »sírva vigad«, — a 
görög testvér kacagva bánatos. Nem is lehet másként a hellaszi derű hazájában, 
ahol forrón süt a nap még késő ősszel is, ahol mindig kék az ég, ahol a tenger 
hullámai az örökkévalóság gyönyörű szimbólumát érzékeltetik állandóan.

Lefordítják számunkra egy másik dal szövegét, amelyben végtelenül finoman 
mondja a szerelmes férfi: »Kedvesem a vizen alszik, ó hullámok, kérlek, ne 
csapkodjatok, csendesen, halkan csobogjatok, hogy (el ne ébresszétek őt...«

Nagyon kedvelt nóta az, amelyet többnyire az idősebb generáció énekel és 
ezért az »öregek dalá«-nak nevezjk. Szövege: mese a régi szép időkről és Görög
ország dicsérete, amely abban kulminál, hogy — még az Úristen is Athénben 
született!

Később szakszerű magyarázatot kapok a görög népi zenéről. Ez így hangzik:
— Az antik görög világban rendkívül fontos szerepet játszott a zene és az 

ének. Minden lakoma elengedhetetlen kelléke volt ez a kettő. Nagy államférfiak 
és filozófusok is rendszeresen nótáztak társaságban és éneklési készségüket gyak
ran többre becsülték minden egyéb tudományuknál.

— Sajnos, elég keveset ismerünk ennek az antik világnak a 'zeneköÍtésze
iéből. De tudósaink kimutatták, hogy a görög népi zene sokat megőrzött em
lékeiből. Bebizonyították azt is, hogy a bizánci és török befolyás (ellenére, a
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görög' népi zene ebből az anlik zenéből származik. A legtöbb görög népi dal 
alapja az ősi diatonikus rendszer és az antik zene skálái közül hetet változatlanul 
megtalálunk a mai görög népi dalokban. És vitathatatlan, hogy az (antik! zene 
és a mai népi muzsika ugyanannak a sajátos görög szellemnek a terméke, egy
formán a görög lelkiség kifejezője.

Természetesen, tájak szerint változóan alakul ez a népi dal. Epiruszban 
például a heroikus ének uralkodik, amely bizánci befolyást árul el. Kréta dalai 
homlokegyenest ellenkezőik: bájos, könnyed, eleven ritmusú dalok ezek, leg
inkább táncra alkalmasak. Pelloponnézosz nótái viszont inkább lassú üleműek. 
Az Égei-tenger szigetein pedig édesen naiv, aranyos humorú, de olykor melan
kóliára hajló nótákat énekelnek. A kisázsiai Szín írná ban a szenvedélyes vágy 
hangja szólal meg a dalokban. Végül az Ióni-tenger szigeteinek dalai már a nyu- 
.gali muzsikával mutatnak fel bizonyos közösséget.

— Ami a táncdalokat illeti, ezek kialakulását részben a görög {)ásztorok 
különleges fuvolája determinálja. A népi táncok gyakran dramatizált jelenetek: 
olykor históriai eseményeket, máskor a mindennapi élet tényeit, de néha egy-egy 
gondolatot érzékeltetnek táncmozdulatokkal. A Zalongo« nevű tánc például azt 
mutatja be, hogyan vetették magukat a szakadék mélyébe Szüli hős leányai, hogy 
így elkerüljék a török uralom igáját. A >Trata« a tengerparti népek tánca, moz
dulataiban a halászat jellegzetességeit, a hálóhúzást, a csalétek-vetést ábrázolja. 
Néplélektani szempontból igen érdekes a pásztorok Balo«-tánca, amely a hím 
és a nőstény állatok szerelmi párviadalát utánozza.

— A népdal természetesen kihatott a modern görög költészetre is. Különösen 
Szolomosz, Valaority és Palamasz oeuvre-jében találjuk meg erős nyomát. Ugyan
így halott modem muzsikusainkra is : Szamara, Lavranga, Calomirisz, Lambelet, 
Petridisz és Varvogli muzsikájában közvetve felcsendül, ha nem is a népi moti- 
vum, de a népi szellem.

-— Külföldi muzsikusokat is megihletett a görög népi muzsika. Hogy mást 
ne említsek, Bizet híres »L’Arlésienne«-tánca az egyik legnépszerűbb krétai tán
cunkból származik.

A háború utáni években erős mozgalom indult meg Görögországban a görög 
népi zene megmentése érdekében. Ennek az akciónak eredményeként létesült 
1930-ban, — a párisi Institut de la Phonétique és a Maison Pathé közreműkö
désével —, Hubert Pernot professzornak, a Sorbonne görög tanárának indítvá
nyára, az a bizottság, amely feladatául tűzte ki a görög népi dalok hanglemezre 
vételét, egy népi hanglemez-gyűjtemény megteremtését. A görög kormány er
kölcsi és anyagi támogatásával valósult meg a Merlier asszony vezetése alatt 
álló intézet, amely eddig 635 népi dalt vett fel hanglemezre. A felvételek még 
tovább folynak, mert csak lassan halad a munka, a technikai nehézségek miatt. 
Egyelőre csak bizonyos vidékek dalai kerültek hanglemezekre. Ha az egész anyag
gyűjtés befejeződött, sok ezer dal birtokában lesz az intézet.

A görög népi hanglemez-gyűjteménynek nemcsak az a célja, hogy megmentse 
ezeket a kincseket, hanem az is, hogy módot nyújtson a szakembereknek a 
görög népi zene tudományos feldolgozásához. Ezt az utóbbi célt szolgálja a 
mintaszerű, kitűnő katalógus, amely a gyűjteményről készült és amely állandóan 
kiegészül. A hanglemezeket hat osztályba sorozzák: egy-egy dal megtalálható: 
1. a kezdő sorok szövege, — 2. a dal-típus, — 3. a felvétel helyszíne, — 4. az 
énekes, —- 5. a hangszer, — 6. és végül esetleg a táncfajta szerint.

Ez a népi hanglemez-gyűjtemény nemcsak a zenekutatók számára jelent 
felbecsülhetetlen értéket, hanem a folklore, a népiélek tanulmányozói is gazdag 
anyagot találhatnak itt.

Rónay Már,ha
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mindarra, ami elméleti és gyakorlati 
szempontból fontos lehet számukra. Eb
ből a primitív kezdeményezésből nőtt 
ki az a nagyszerű intézmény, amely ma 
már számos görög városban tart fenn 
iskolákat az elhagyott gyermekek szá
mára és amely iskolákban az évtizedek 
folyamán több mint hatvanezer gyer
mek tanult és készült elő a munkás 
életre. Valóságos lélekmentés volt ez az 
akció, mert az iskola tanulói többnyire 
olyan gyermekek voltak, akik a par
nasszisták pártfogása nélkül el züllöt
tek volna, így pedig hasznos tagfo\i 
lettek a társadalomnak. Ma már inter
nálasa is pan az intézménynek, továbbá 
vasárnapi továbbképző tanfolyamot és 
könyvtárat tart fenn pártfogoltjai szá
mára.

Ez a szociális munka természetesen 
csak egyik ágazata a Parnasszus Társa
ság működésének, amely négy irányra 
oszlik: az irodalmi és régészeti osztály, 
a jqgi és politikai osztály, valamint 
a művészeti és lélektani osztályok dol
goznak a szociális osztályon kívül. 
Működésük körébe vág a tudományos 
kutató-munka, a nyilvános felolvasó ülé
sek, előadások, kiállítások és szellemi 
versenyek rendezése, továbbá a folyó
irat- és könyvkiadás. Hatalmas könyv
tára is van a Társaságnak és a birto
kában levő 25.000 kötetről pontos, ki
tűnő katalógus áll rendelkezésre.

Több nemzetközi kongresszust is ren
dezett már a Társaság, amikoris saját 
termeiben látta vendégül a külföldi 
résztvevőket. Ugyanitt rendezte művé
szeti, néprajzi kiállításait is.

A társaság nagyszerű kulturális és szo
ciális munkája arra indított több mecé
nást, hogy végrendeletiley nagyobb ősz- 
szegeket adományozzon a parnasszisták
nak, akik ezekből az ajándékokból épí
tették fel palotájukat, teremtették meg 
a továbbfejlődés lehetőségeit. Tehát 
előbb dolgozlak és eredményt mutattak 
fel a maguk erejéből, — csak aztán ju
tottak adományokhoz.

A Parnasszus Társaságnak 1915 óta 
GOO rendes tagja van, akik között ott 
szerepel maga a görög király és a trón
örökös is. A tiszteletbeli- és levelező

tagok között a külföldi szellemi élet 
előkelőségei szerepelnek. (r. m.)

*
C a m b r i d g e b e n  a világ legkivá

lóbb könyvtár-szakértői ülésre üllek 
össze, amelynek főcélja az volt, hogy 
megbeszéljék, hogyan lehetne a könyv
táraknak az egyre nagyobb tömegben 
megjelenő könyveket és újságokat elhe
lyezniük. Watson Dawis, a washing
toni tudományos szolgálat vezetője be
számolt arról, hogy Amerikában a 
könyvtárak, sőt most már a szerkesztő
ségek is áttértek a mikro fotográfiára, 
hogy a helykérdést valahogy megoldják. 
Az ujságoldalakat lefotografaljáik és egy- 
egy fénykép akkora, mint egy postabé
lyeg. Minden egyes filmkockában egy- 
egy oldalt találhatunk. Ha valaki el 
akarja olvasni az »oldalt«, vet'Uőgépbe 
teszik a filmszalagot és akkor a leg
nagyobb könnyedséggel olvashatja cl 
bárki a keresett szöveget. Angliában is 
hozzákezdtek az új rendszer bevezetésé
hez. A British Museumban már javá
ban folyik a munka, de egyelőre még 
csak a régi könyvek fényképezésével 
végeztek. A londoni egyetemen hasonlói
képpen akarják a könyveket elraktá
rozni és rövidesen itt is megkezdődik 
a munka.

*

A S z o v j e t  nagy tisztogatási akciója 
során letartóztatták B e s i m i a n  s k i 
költőt, aki az utolsó napokban is a Szov
jet-Unió hivatalos költőjének rangját vi
selte. Besimianskit megfosztották vala
mennyi állásától, kizárták a kommunista 
pártból, könyvei terjesztését betiltották, 
majd másnap börtönbe vetették. Besi- 
mianski letartóztatását nem sajnálják 
természetesen Sztálin hívei, hiszen a 
»trockijizmus« félelmetes vádjával il
letve került a börtönbe, de nem sajnál
ják Sztálin titkos ellenfelei sem, mert 
Besi mianski a »harcos alkalmazkodókc 
közé tartozott, aki terrorizálta az egész 
orosz irodalmat és a legalázatosabban 
szolgálta ki a Kreml urait. Versei csö
pögtek a vértől és nem mulasztott el 
egyetlen alkalmat sem arra, hogy az 
egymást követő kivégzések másnapján 
hosszú versben ne becsmérelje a kivég
zetteket. Június 12-én például a Prav- 
dá-ban nyolc versszakos poémában di-



csőitette Sztálint azért, mert Tuchacsev- 
szkij marsait és a vörös hadsereg hét 
tábornokát »elintézte.« Besimianski 
rossz költő volt ugyan, azonban ez az 
„alkalom« szárnyakat adott neki arra, 
/íoí/í/ egészen új jelzők hosszú sorával 
pocskondiázza a »Irockijista« kémeket. 
Senki sem tudja Moszkvában, tulajdon
képpen mi okozta Besimianski bukását, 
de mindenki örül, /iof/y mos/ a Szov
jet hivatalos költőjét is utolérte a ne- 
mezis. — Zíf/y másik moszkvai jelentés 
szerint D e r zs  j a v i n  akadémikust, a 
/«Vés nyelvészt is letartóztatták. Bűne az, 
hogy az orosz nyelv szótárába, amely
nek szerkesztését rábízták, belevette Bu- 
charin és Kamenev nevét. Ez ugyan 
még abban az időben történt, amikor 
az illetők hatalmon voltak, ez azonban
— a szovjehtatóságok felfogása szerint
— nem enyhíti bűnét, mer/ az Ze// uo/na 
a kötelessége, Ziogy visszavonja a vo
natkozó két kötetet és kihagyja belőlük 
a két áruló nevét.

M o s c i c k i  I gnác ,  a lengyel köz
társaság elnöke, október folyamán ál
lítólag Magyarországra látogat. Ebből 
az alkalomból a kiskun félegyházai Móra 
Ferenc Irodalmi Társaság lengyel-ma
gyar kulturestélyt rendez a budapesti 
Mickievic-Társasággal karöltve.

A havonta kétszer megjelenő 
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A magyar miszticizmus kiteljesedése 
Á p r ó f é t á s  Ady

A magyarországi miszticizmusnak legjellemzőbb inotivüma: realizálása még 
a legmegfoghalallanabbnak hitt irrealitásnak is, Adynál csodálatosan kiteljesedik. 
Szinte látjuk az óriási nap-szemű Istent, alti ellát a végtelen űr végetlen hatá
ráig, látjuk a gigászi méretű istenkezet, amely 6 világokat dönt és új vilá
gokat teremt, látjuk Spinoza közönyös istenét és a szelidarcú békét hozó Istent, 
Nincs a világirodalomban még egy költő, akinél a sejtelmes, titokzatos, rejtélyes 
világ annyira realisztikusan, olyan egyszerű formában jelentkeznék és mégis 
annyira távoli, soha meg nem fejthető titok maradna, mint Adynál. Paradoxon 
ez? Nem. Mert a ma megtalált Isten, holnap talán már elérhetetlen és elkép
zelhetetlen, a ma megoldott rejtély, holnap feneketlen mélységű titokzatos titok
zatosság, a ma erős, önbizalomtól duzzadó ember, holnap a nagy cethal sikos 
hálán reszket és szédül. Soha senki nem fejezte ki olyan egészen, annyira tel
jesen az élet szimfóniájának ritmusát, örökös hullámmozgását. De a hullám
hegyek és hullámvölgyek itt már nem is egymásután következnek, hanem egy
másra torlódnak időtlen, térnélküli, fantasztikus Valamiben. Nincs már ma 
hivő és holnap hitetlen, ma látó és holnap vak, ma magabizó és holnap erőtlen 
ember, hanem minden egyszerre zúg, kavarog, torlódik, rétegeződik az emberen 
belül és kívül: a harmonikus Káoszban, a rendetlen Rendben, a Végtelenben, 
a Semmiben ...

Láttuk a bűntudat rövid ideig tartó megszólalását Komjáthynál, láttuk kez
dettől végig jelenvalóságát Báthori zsoltáraiban. Megjelenik ez az érzés Adynál 
is, de neki elég két sor, hogy a bűn szörnyűségét, óriásivá torzulását, emberi 
erővel lel nem tartóztatható voltát kifejezze:

Bűneim, mint Pokol pálmái 
Égverő bujasággal nőnek.

(Az An/i-Krisztus útja)

Ismeri az alázat hangját is: ,

Mutass nekem egy ellenséget,
Valaki ocsmányt, oh Uram,
Megcsókolom csúf lábnyomát,
Hogy méltón imádjalak téged.

S szeretnék minden percemben 
Nagyon-nagyon megaláztatni.

(Alázatosság langy esője)

De ismeri az Istennel egyenrangú társként vitatkozó ember hangját is:

Béna koldussá ne légy engem,
Hiszen magadat is megcsufölöd.

íNe sújts bénasággal)

De a Johovák J<'kovája mégis az Fáét, amely azonban — míg hosszú útját 
megteszi addig, amíg emberi életté lesz — már nem más, mint »egy régi, ross? 
emlék\ amelyet a nagy Valaki akar: »Hogy az eszéből ki ne essék Emléke
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egy köd-múltnak«. Platon idea-tana, Plotinosz és Porphyriosz emanatio-tana villan 
fel ezekben a sorokban, nem az ismeret, a tudás, hanem! a megérzés, a misztikus 
intuíció erejénél fogva, mint az első alkotóknál.

A Minden-Titkok verseiben és a Menekülő Élet-ben. új állomáshoz érkezik 
el Ady.

Hiszek hitetlenül Istenben,
Mert hinni akarok,
Mert sohse volt még úgy rászorulva 
Sem élő, sem halott.

Szinte ömölnek tört szivemből 
A keserű igék,
Melyek tavaly még holtak voltak,
Cifrázott semmiség.

Most minden-minden imává vált...
(Hiszek hitetlenül Istenben)

Ady ráeszmél arra, hogy nem az édes érzéki képeket, vallásos hangulatokat 
kell keresnie, hogy a kehely szent borából nem elég egy korty, hogy mélyebben 
kell belenéznie a nagy Titokba, hogy Isten titkos lényegét, misztikus szubsztan
ciáját kell megtalálnia. Érezte ezt, vágyott utána és mégsem érte el, mert Adyban 
sem, mint — az egy Komjáthyt kivéve — senkiben még a magyar földön, 
nem volt meg az a > szent őrület«, amivel egyedül lehet Istent igazán megközelíteni 
Ady sem jutott el az eksztázis állapotáig, a via mystica legmagasabb fokára. 
De mégis... Adyban ez a nagy ölelkezés, nem ugyan a szónak igazi misztikus 
értelmében, de valahogyan mégis megtörtént az Élet egészével, azzal az istennel, 
aki Minden: az Én, a kín, a terv, a csók, az álom. Ady nem engedhette 
meg magának azt a luxust, hogy teljesen elveszítse szeme elől a valóságot, hogy 
végigjárja azt a magasba vivő utat, ahol a közösségből kikapcsolódott egyén 
számára a legnagyobb boldogság várakozik. Az egyén sohasem szakadhatott itt 
el ennyire a közös céloktól, közös érdekektől, s amikor talán már jötlek jobb, 
alkalmasabb idők, ha akarta sem tudta már megtenni, harangvirágként nem 
álmodozhatott többé. A la mór te mistique távol maradt tőle. mert élnie kellett, 
mert élni akart lármás, mokány, nagy úrként.

Ady nagy alázata ebben a korszakban már megenyhül, érzi, nincs rá szük
sége, mert sohasem volt hivalkodó ember:

Megállók hál bátran előtted 
Nincs bűnöm, mert nincs ifjúságom,
Uram-lsten,
Én sohase mertem vakmerőket.

(Örvendezz, ifjú. ifjúságodban)

Most már határozottan érzi és nyíltan kimondja: Az én ügyem a te ügyed«, 
— tehát közös ügy, de az Én és az Isten még mindig két külön, bár össze
tartozó létező, akiknek égy a vágyuk, egyforma tűz emészti őket, de nem 
tudnak boldogan eggyé válni. A Jehovák Jehovája sem az Élet már,"mert az 
Élet és Halál csak kis senkik: »Kik után jön, űzve szünetlen A nagy üldöző: 
az Ismeretlen«.

S a szent káprázalok mind messzebb tűnnek, a nagy Titok Ady előtt is titok
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marad »szerelmetlen, boldog, ékes• /ú(/e<y Valóság«, s az ember elhanyatló árnyék, 
nagy-nagy boldogtalanság. Döbbenve eszmél rá:

Akaratomból is kihullassz 
Én akart, vágyott Istenem.

S múr-már jajomból kihagyom 
Neved, me//y szebb minden neveknél.

(Istenhez hanyatló árnyék)

És eljön a Magunk szerelme cs Ki látott engemf korszaka, amelyben már 
nincsenek Isten-versek. De Ady nem akarja magát megadni, s megjelenik a 
»tarka Isten : a Gőg s így kiált fel:

Mitsem vett el tőlem a Sors 
S minden érdemest meghozott,
Megtelvén buzgó áhítattal 
Szent Magamhoz imádkozok.

(A megunt csatazajj

Isten eltűnt tehát, de a gőgös ember megmaradt és megmaradt benne mélyen 
elrejtve az imádkozás áhítata is. Adynak ezt a korszakát szokták legkevésbé 
méltányolni, sajnálják a misztikus szimbólumok eltűnését. Pedig ennek a kor
szaknak szükségképpen el kellett jönnie, s ahogy Ady megvívta ezt a harcot is, 
az éppen olyan nagyszerű, mint mind a régi. Most is mindig' érzi, hogy őt 
égbeli jegyek kötik s a vágyai: istenülő vágyak.

S az út végén, Halottak élén, Utolsó hajók, újra jönnek a jelenések A 
Láz, a nyolcadik angyal felröpíti újra a csodák föntjére. De nem merülhet el 
most sem a szellemvilág titkaiban, ismét és újra magyar bajok, magyar jajok 
harsonás poétájává kell lennie, prófétává, látnokká, magyar messiássá. És még 
valamiért .. Ha a nagy Titok megismerése csak a világból kivezető út árán 
lehetséges, akkor talán mégsem...  És Ady megáll az úton, mert az ő hite szerint 
a Nincs-Ur éppen ezért van, ezért az Egyetlenért: az Éleiért.

Mert ő mégis legjobb Kísérlet 
S meri szörnyűséges, lehetetlen,
Hogy senkié, vagy emberé 
Az Élet, az Élet, az Élet.

(Menekülés az Úrhoz)

A magyarországi miszticizmusnak másik jellemző vonása is jelentkezik Ady- 
nál. Már jóval előbb A kimérák Istenéhez című versében írja le ezeket a sorokat:

Az én ügyem a te ügyed

Nógattál folyton, konokul,
Hogy véresen be a bozótba 
Törjek magyarul, dalosán 
S hogy ne némuljon el a nála.

Tehát kettőjük ügye a magyarság ügye is. S ha most a hosszú út után 
ismét »megszakad szép imádkozásunk«, az azért van, mert most újra »a Pokol
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muzsikál«, a végzet szele fütyül a magyar tájakon. A magyarság sorsával s 
az Élettel misztikusan egybeforrott költő milyen messze van már a nagy Is
meretlentől, amikor ezeket a sorokat írja: »Az ember már-már készül jónak 
és Istennek változni, de Perazim hegyén felkel az Ur.« Az Ur idegen már, 
ellenség, akivel pörbe száll, s mégis hogy’ vágyakozik utána.

Hol van jó küszöbe a háznak,
Melyet az én Uramnak építettem,
Magamnak építettemi

(Nem csinálsz házat)

Nem, a hajlék nem épült fel, de a keserű harcnak emlékei megmaradtak. 
Megmaradlak a költemények, amelyekben feltárulnak a Végtelenbe nyíló isteni 
kapuk, s nyomukban nagy fényesség támad bennünk és csönd, az a csönd, 
amely egyedül képes a Mindent kifejezni: Maeterlinck isteni csöndje, amelyben 
csak a lélek él, a lélek beszél.

A legnagyobb boldogság elérhetetlen maradt... De Ady nem is ezért jött, 
hanem azért, hogy a legnagyobb szépségeket cs igazságokat bibliai erejű, tehát 
mindig élő nyelven prófétálja ki magából, nyilatkoztassa ki, mert Ady próféta 
is volt. Aki a kinyilatkoztatást kinyilatkoztatásnak ismeri fel, annak is része 
van a legnagyobb Szépségben, amint része van a legnagyobb Valóságban annak, 
aki a lélek transzcendens vágyait Istennek ismeri fel.

*
Ma, a válságok korában, amikor annyi szilárdnak hitt emberi értékben 

megingott a hit, megint valami biztos bizonyosságot, valami abszolutumot keres 
az ember, ezért a miszticizmusnak a 19. század végén észlelt föllendülése a 
20. században, a nagy világégés után, amelynek lángjai jóformán még ki sem 
aludtak, mégis mindig újabb és újabb katasztrófa fenyeget, csak fokozódik. 
De amig a letűnt korokban a misztikusokat az egyház sohasem nézte jó szemmel, 
sőt igen sokan közülük az egyház részéről üldöztetésnek voltak kitéve, addig 
a mai időkben ennek éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk. A misztikus kartauzi 
szerzetesrend ma különös erőssége a katolikus egyháznak. XI. Pius pápa kü
lön enciklikában emelte ki rendkívüli fontosságú missziójukat. Paul Claudel-i, 
a nagy francia misztikus költőt, mint a legkatolikusabb költőt emlegetik.

Régente az ilyen megrendült korokból, amikor bizonytalanná váll az ember 
lába alatt a talaj, új vallások, új biztos hitet sugározva szökkentek fel. Ez a 
megrendülés azonban ma olyan nagy s az egyénben az új vallásalapítóba 
vetett hit olyan gyönge, hogy a misztikus sóvárgás új vallássá sűrűsödni nem 
tud és nem is mer. Még a misztikusnak is szüksége van az egyház évezredes 
szilárdságára, a közösség szellemétől elszakadni nincs ereje, nincs önbizalma. 
Tipikus korjelenség ez, amelyet így fejezhetnénk ki: a kollektivizálódott misz
ticizmus.

Ez a Franciaországból kiinduló áramlat nálunk is próbál követőket előhivni, 
de hogy a spirituális elmélyülésben milyen útat tesznek majd meg, azt meg
állapítani a jövő feladata lesz.

A költészetnek a miszticizmus volt mindig egyik legéltetőbb forrása, s a 
reális korszakok után mindig eljön a misztikus korszak, amely megvédi a köl
tészetet az elprózaiasodástól Hogy Tolsztoj szavait idézzük: »A miszticizmus 
— költészet nélkül — babona, s a költészet — miszticizmus nélkül — próza.«

Somogyi Mária (Debrecen)
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Egy zűrzavaros kor a boncolóasztalon
N a p ja in k  s z e l l e m i  é l e t é n e k  k r itik a i s z in t é z i s e

Egy hatalmas, koralakító munka megjelenését hirdetjük ezekkel a sorokkal. 
Az Egyetemi Nyomda »A Mai Világ Képe« összefoglaló címen négy kötetből 
álló sorozatot indított, amelynek Karnis Gyula szerkesztette első kötete, a 
»Szellemi élet«, a napokban vágott neki a magyar lelkiségnek, hogy kusza, 
anarchikus, felbomlott világképünkbe rendet hozzon, kritikai érzékünket felerő
sítse, s a szellem fenyegetett szabadságának új okfejtő erőket szolgáltasson. 
Ez a 607 nagy kvartoldalas, 12 képmelléklettel értelmezett könyv — nem 
túlozunk! — nemcsak lezár egy zavaros kakofóniákkal bujálkodó kort, hanem 
klasszikusan megfogalmazott célkitűzéseivel korszakot nyit is; világos perspek
tívákra mulat rá, anélkül, hogy egyirányúvá, egykönyvűvé kívánná az olvasóját 
átformálni. Olyen útmutató, amely a végtelen távlatban ráirányítja ugyan a 
szemet a tiszta légkörű hegycsúcsokra, de az odavezető utat nem szorítja 
le szűk ösvényekre, vagy szélesre taposott oi’szágutakra, hanem a gondolkodó 
olvasó szabad delibe rációjára hagyja a lélek útjának kiválogatását.

Kilenc elmélyülten érvelő kutató élén Kornis Gyula üli meg a nagy tetemre- 
hivás alaphangját. A nemzet egykori nagy vezetőinek, Széchenyinek, Kölcsey- 
nek, Petőfinek nemesen pesszimista alaphangját szólaltatja meg, amikor ezt írja:

— A szenvedés nemcsak arra való, hogy az életfelfogást “ a pesszimizmus 
sötétségével színezze, hanem az erővel teljes és mély élet kelléke is: a mélyen 
megrendítő szenvedés szükséges az életnek belül való megragadásához, a felsőbb
rendű szellemi éleihez, a lélek bensőségének fokozásához. (Az ember) hinni 
kezd majd abban, hogy a fejlődés és haladás nem véletlen, hanem az emberi 
akarat műve: a mi világunk nem annak a tiszta észnek birodalma ugyan, 
amely nyugodtan és biztosan irányít, de a puszta esztelenségé sem, hanem 
olyan világ, amelyben a racionális és az irracionális erők küzdenek egymással. 
Az igazi újraépítés nagy cselekvéseinek korszakában a fokozott akaraterő fogja 
biztosítani a szellem egyensúlyát és szabadságát...

A szellem szabadsága! Jól esik tudnunk, hogy a jobb- és baloldali dik
tatúrák mai fenyegető vagy szirénszerűen csábítgató korszakában éppen egy 
katolikus pap s éppen a nemzet legfontosabb őrhelyéről, a népképviselet elnöki 
székéből hirdeti ezt az evangéliumot, s hirdeti minden félreérthetőség és két
értelműség nélkül, mint az emberiségnek egyetlen kivezető útját a jelen szen
vedéseiből.

S ugyanezt az evangéliumot hirdeti ennek a kötetnek egy másik írója, 
Somogyi József is, az orientalista, aki a Kelet nagy gondolkodóinak aszpektusa 
mellett sem tud a mai tudományos világkép összefoglalásaképpen mást mon
dani, mint hogy »abszolút, korlátlan hatalmat a tudomány fölött csak az az 
államhatalom igényelhet, amelyik csalatkozhatatlanságát is garantálja. Ámde milyen 
alapon merészelheti magát valamilyen politikai párt vagy vezér az isteni csalat- 
kozhalatlanság birtokosának tartani? És nem követhet-e el, talán jóhiszeműen is, 
végzetes baklövést akkor, amikor a közjó érdekére hivatkozva, a tudomány sza
badságát a maga politikai céljai alá rendeli?«

És más szavakkal ugyanezt a kritikai magatartást képviseli a modern parancs- 
uralmakkal szemben Haiasy-Nagy József is, amikor a kor »világnézeti képét« 
rekonstruálva, megállapítja, hogy »a liberális államnak a szociális és totális 
államba való áthajlása, s az új gazdaságpolitika világosan mutatják, hogy a 
múlt század elején nagykorúvá lett kapitalista gazdaság válságba ju to tt... 
Vagyonnak és jövedelemnek a réginél igazságosabb elosztásán töri a fejét min-
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denki, akii az emberiség jobb jövőjéért érzett gond nem hagy nyugodni . 
Egészen eredeli utakra tér az író, amikor a nemzeti és nemzetközi kultúrák 
lehetőségeit vizsgálja: »Lehetséges-e nemzetközi kultúra? — teszi fel a kérdést, 
s nyomban válaszol is rá: »Ez a fogalom önmagának ellentmond, mert a 
nemzet csak nemzeti kultúrát alkothat. Ki lehetne a nemzetközi kultúra alkotója? 
Azok a gyökért el en emberek, akik nemzeti közösségüket megtagadva lebegnek! 
a nemzeti közösségek határán, erre képtelenek ... Nemzetközivé csak a kultúrának 
személytelen része, az eszközök lehetnek: a tudományos igazságok, a gazdasági 
tőke és a gépek, de a tudat, mely célokat tííz ki és az eszközöket használja, 
továbbá a kultúra erkölcsi akarata, mely elválhatatlan a személytől, csak egyéni 
lehet. De az egyén csak egy nemzeti közösség talaján élhet alkotó életet: ezért 
csak nemzeti kultúrát tud csinálni«. Helyes, de mit szólnak majd ehhez a 
keresztény univerzalizmus zászlóhordozói, a keresztény kultúra« jelszavának 
főként húsz esztendő óta jelentkező javadalmasai? És hiszen nyomban a Halasy- 
Nagy tanulmányát követő nagyvonalú munkálat, Schütz Antal tanulmánya a 
»vallásról erpressis verbis hirdeti, hogy »a kereszténység és a buddhizmus 
mint megváltó vallás közvetlenül szólítja a siralom völgyébe szorult és önkínjá
ban vergődő nemzedékeket, azaz minden embert; és így lényegesen világmisszióra 
vannak hangolva«.

íme, itt a nagy konfliktus, amely mindannyiszor a gondolkodó elébe mered, 
mihelyt a tudás objektiválódását, a kultúrát, összekonfundálja a hit objektiváló- 
dásával, a vallással. A vallásnak, éppen a saját integritása érdekében, nem 
szabad sem azzal a pretenzióval fellépnie, hogy akár a tudás, akár a politikai 
szándék mesgyéil átlépje. Nagyon helyesen érzi ezt fel Schütz Antal, amikor 
vétlenül is vallja, hogy »azon a vacuumon, amelyet a tudomány önkorlátozása 
hagyott, amennyiben immár nem ígér és nem ád »világnézetet , ismét teljes 
erővel beáramlik a valaha mesterségesen kiszorított mythos«, a világnak, lét
nek és életnek transzcendens értékelése«. Rendkívül fontos ez a vallomása a 
tomizmus nagytekintélyű képviselőjének, mert egyben tehát parancsot ír elő 
a racionalizmus képviselőinek arra nézve, hogy ezt a »vacuumot« nem szabad 
kitöltetlenül hagyniok, mert különben csakugyan nyomban »beáramlik a mytíhos , 
a létről alkotott szilárd és eföldi tudásunk kerek tagadása.

Proliászku Lajos, a kiváló filozófus, az »erkölcs- fogalmának mai válságát 
veszi nagyító alá. Hogy minő finom diakrizissal dolgozik, arra csak egy jellemző 
példát hoznánk fel: a liberalizmus betegségéről alkotott pontos diagnózisát Ha 
a liberalizmus — mondja — általában a szabadság tiszteletét, a szabadság eszmé
jének kultuszát jelenti is, viszont ennek a szabadságeszmének a modern kultúrá
ban kétféle megfogalmazásával találkozunk. Az egyik a nyugati, angolszász-latin 
formája, amely a természetjog elméletében gyökerezik és az emberi (azaz: polgári) 
szabadságjogok biztosításában fejeződik ki, elsősorban az abszolutisztikus kor
mányzati rendszerrel és a feudalizmusnak maradványaival szemben.. P'zzel 
szemben a modern szabadságeszmének másik típusa a németség körében alakult 
ki, inkább metafizikai-morális eredetű és az egyéni autonómia elvén alapszik. 
A szabadság itt nem az egyetemes emberi jogok biztosításában érvényesül, nem 
elvont szkéma, hanem éppen az egyéni életforma teljességét fejezi ki . Mi a 
magunk részéről, bármennyire helyeseljük is Prohászkának a kétféle szabadság
fogalom különváltságáról való elméletét, semmiképpen sem tudnék a német 
szabadságeszményről kialakított meghatározását aláírni, a német szabadság
eszmény tisztára kollektiv természetű, az volt már száz évvel ezelőtt is, a 
modern liberális doktrínák kialakulásának korában, s igen jellemző, hogy a 
Burschenschaf tok, tehát egyesületek, körök, testületek keljeiében kapót l legviha
rosabb visszhangra. A német szabadságeszmény most ne is hivatkozzunk
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u nagyon is előttünk fejlődő példára — semmi cselre sem alapszik az egyéni 
autonómia elvén« és nem fejezi ki éppen az egyéni életforma teljességéi . 
A német szabadságeszménynek ugyanis, sajnos, mindig is megvolt az a szüle
tési hibája, amelyet Schenkendorf fejezett ki klasszikus tömörséggel: »Freiheit. 
die ich meine«, szabadság, igen, de a németség egyéni fogalmazásában, 
pl. az adott esetben — a francia felszabadító háborúk idején a franci^ák
általánosan emberi szabadságideáljával szemben... Ha tehát itt különvélemé
nyünk van is Prohászka okfejtésével szemben, annál inkább bámuljuk erkölcsi 
bátorságát, amellyel éppen manapság meri a világ szeme közé ' vágni, hogy 
»valószínűnek látszik, hogy az erkölcsi éleinek valamilyen általánosabb szabá
lyozását az erkölcs hagyományos tekintélyi tényezőinek kezdeményezéséből már 
alig lehet remélni«. És: »a mai társadalmi fejlődés láthatólag az osztálytalan 
társadalom irányában halad«. Mintha a »Der Einzige und sein Eigentum« közel 
százesztendős, de mindmáig megérteden és kiaknázatlan társadalom programja 
merülne fel egy józan gondolkodó átértékelésében . . .

Lehetetlen az eszmeforraló tanulmányoknak ezt a gazdag tárházát csak 
megközelítő teljességgel is ismertetnünk. De mondjuk még meg, hogy a huszadik 
század irodalmi fejlődésének pompás keresztmetszetét adja Kállai/ Miklós, aki 
például Ady Endrét a következő plasztikus szavakkal formálja meg: Ady a 
szimbolizmusból indul el. De szimbolizmusa egy kelevézes magyar kalandos 
portyázása, aki véresen ragadja magához nyugat kultúrkincseil és a párisi 
Bakony csipkés csodáiba zordon kútfejek sámán babonaságait öltözteti. A mohó 
életvágy énekese lesz, szivén a hálál örökös árnyékával

A színházi kultúra keresztmetszetét Hevesi Sándor rajzolja meg. Alapfelfo
gását ez a tétel jellemzi: >Amit ma látunk magunk előtt a világ színpadjain, 
vagy akár a könyvalakban felbukkanó drámákban, ez az összes erők szétforgá- 
csolódását, sőt szétesését bizonyítja, a színházi közönség széttöredezettségéi, egy
úttal természetesen olyan regényszerű tarkaságot és változatosságot, amely a 
régi drámairodalmakból teljesen hiányzott s amelynek továbbfejlődéséről vagy 
további átalakulásairól legfeljebb csak jóslatokba lehetne bocsátkozni .

Lg ka Károly a képzőművészet alakulását elemzi, amelynek három tényezője, 
a festészet, szobrászat és építészet a világháború után jobban szétvált egy
mástól, mint valaha. Avulttá vált a régi szólásforma, hogy az építészet a többi 
művészet anyja: a típusosán mai építész száműz művéről mindent, ami szob
rászatra emlékeztethet, a festészetet pedig még a belsőségekből is kirekeszti, 
ha módja van rá«.

Végül külön elismerő szó jár ki Prahács Margit zenetörténeti és zene- 
elméleti tanulmányának, amely világos és tömör szavakkal mutatja be azt a 
lázgörbéi, amelyet a zene a háború előtti Debussyből kiindulva a jazzen keresz
tül befutott, amíg beletorkollott a népi gyökerekből táplálkozó abba az új- 
klasszikus zenébe, amelynek legkiválóbb képviselőit, Bartókot és Kodályt, éppen 
a magyar zeneiség adta az emberiségnek. Prahács Margit egészen mélyről, egy 
társadalomfilozófia alapköveiből építi ki tanulmányát. Mintha a, sajnos, túl- 
koián elhunyt nagyszerű Kovács Sándor —■ aldt korunk úgy elfelejtett, hogy 
még a Révai Lexikonban sem jutott hely e nagy zenebölcselőnk számára — 
hagyományai elevenedtek volna meg Praháps Margit írásában.

Ismételjük: csak dadogva, szinte mái' torzító rövidülésben mutathattunk 
rá a Kornis-féle Szellemi élei értékeire. Meggyőződötten állítjuk, hogy ez a 
kötet sorsalakító tényezője lehet a magyar szellemiségnek, ha másban nem, 
legalább is a nálunk annyira hiányos kritikai érzék erősítésével és eddig szorosan 
zári ajtóknak nagyobb távlatok felé való feltépésével. (s. g.)

407



ARCKÉPCSARNOKA

Egyetlen forró lendület az egész ember. Mintha láthatatlan motor hajtaná 
aszketikusan sovány testét, olyan hevesek a mozdulatai. Időnként megáll a 
mótor és ilyenkor rövid időre összecsuklik. Teljes mozdulatlanságba dermed. 
Pillái elfüggönyözik sötét szemét. Összeroskadtnak látszik. A magányosság szob
rának. De ha jobban megnézzük: látjuk arcán a boldog derűt, az elrévült mo
solyt, amely elárulja, hogy nincs egyedül. Istennel beszélget és kedves szentjei
vel, akikkel olyan közösségben él, mint amaz assisibeli csodálatos lélek élt a 
fákkal és virágokkal. És a velük való beszélgetés indítja meg aztán benne újra 
a láthatatlan motort. Visszatér a földre, újult erővel lendül az életbe. Heves 
mozdulataival festi alá szavait, fáradhatatlanul magyarázza igazságát: az Igaz
ságot. Krisztus tételeit, amelyek néki nem elvont gondolatok, hanem maga a 
valóság. Szeme tágul ilyenkor, pupillája a végtelenbe vesző út kapujának tet
szik, fekete haja homlokába hull. Mintha magasba nyúló, szélben lobogó láng 
lenne, olyan.

Hangja roppant szuggesztiv és színészi modulációkra képes. Ha versét sza
valja: eljátssza azt, amit mond. Olykor szántszándékkal parodizálja önmagát, 
mert bölcsen tudja, hogy a nevető embert könnyebb meggyőzni, a maga útjára 
téríteni, mint a komor konokot, öltözködésében is hangsúlyozza a furcsát, 
a grotteszket. Nagykockás pepita kabátot és Girardi-szalmakalapot visel. Virág
gal a gomblyukában, mintha régi divatlapból lépett volna ki a legmodernebb 
költő. A paradoxont játssza meg, amit úgy kedvel.

❖

Krisztust hirdeti mint költő, mint publicista és mint szerkesztő. Versei
ben, napi- és hetilap-cikkeiben, az általa szerkesztett Vigíliában mindig ugyan
annak a szeráfi zenének a dallamát csendíti. De nem lágy, édes muzsika ez, 
hanem haragos, erőteljes akkoi'dok zendülése. Az Ecclesia militant indulója. 
Harsogva tereli az embereket Isten útjára Horváth Béla, pallos és fegyver 
kezében a Kereszt és rettenthetetlen bátorsággal tör előre, hogy az Égi Zsámjolyf* 
hoz kényszerítsen mindenkit.

Mondanivalóit nem félénk óvatossággal formálja, nem opportunusan stili
zál, hanem merészen kiáltja ki igazságát.

A mai magyar katolikus irodalomról beszélünk. Lázasan kiáltja:
— Angliában, Franciaországban a katolikus irodalom a legnagyobb irói 

tehetségeket mondhatja magáénak. Nálunk legfőbb igyekezete a »katolikus jobb
oldali sajtónak, hogy az igazi írókat — átmarja a »baloldalra«, nehogy meg
fogyatkozzék a lapos tárcaírók és amatőr költők uralkodása. A katolikus iro
dalom nálunk még mindig csak ott tart. hogy özvegy grófnék. kvielált köz-
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hivatalnokok, hoppon maradt vidéki óvónők, sőt feldmarsallok művelik«. Szín
vonala a teadélutánok műsorán van. Katolikus szempontból ez nem tartható 
örvendetesnek. Ártalmasak és kárhozatosak a tehetségtelen, rossz írók, mert 
gyöngeségüket könnyen az igazság gyengeségének tarthatja a világ. Ezért kell 
küzdeni ellenük, éppenúgy, mint a gonoszság ellen, mert az irodalomban nincs 
nagyobb bűn, mint az erőszakos tehetségtelenség.

— Nekünk, keresztény íróknak, akiket Szalézi Szent Ferenc vezérel, az a 
kötelességünk, hogy soha meg nem tántorodva küzdjünk azért, hogy ember 
legyen a csőcselékből. Küzdjűnk az emberért és hódítsuk meg az üldözőket 
és az üldözötteket. A vértanúságig kell küzdenünk a gonosz ellen c gonosz 
világban, amely kereszténynek nevezi magát, holott a kereszténység nagy paran
csát nem fogadta meg és Krisztusért nem élni, de megélni akarnak belőle.

— Katolikus könyvkiadónk az ország egyik legnagyobb üzeme — folytatja 
a témát más síkon —, kevés európai kiadónak van hozzá hasonló felkészültsége. 
Mégsem tud betölteni semmiféle irodalmi szerepet, valamirevaló szépíró művét 
alig adta ki. Képtelen volt egy hatásos és tehetséges írói gárdát szervezni maga 
köré. Szépirodalmi kiadványainak nagyrésze selejtes, dilettáns munka.

— A tankönyvek legnagyobb részét ez a katolikus kiadó szállítja. Egész 
Európában nincsenek drágább iskolakönyvek, mint nálunk. E tömérdek, koc
kázat nélküli haszon arra kötelezné kiadónkat hogy komolyabban foglalkozzék) 
a hazai és külföldi katolikus szépirodalommal, hogy áldozatokat hozzon és 
kockázatot vállaljon jó művekért és jó írókért. Elegendő pénze van egy gazdag, 
bátor és európai színvonalú irodalom megteremtésére. Ehelyett silány fércmun
kákat ad ki óriás terjedelmű foliáns kötetekben, mindenféle amatőr írótól.

A katolikus irodalom után a népies irodalom kerül szóba, jobban mondva 
az irodalomnak ma divatos népies iránya és az úgynevezett őstehetségek«.

— Tisztázni kellene végre a népiességet, amellyel igen gyakran a sivár unal
mat igyekeznek takargatni nálunk — mondja újra nekihevülve.

— Amikor Európából visszajöttem — céloz párisi életéveire — úgy ^láttam: 
a költők itthon unalmukban megölték a komplikált formákat és ezzel megölték 
a komplikált érzéseket is. Ezután, nem lehettek egyebet: tagadni kezdték a 
komplikált érzéseket.

— Ezek a népiesek halovány emlékecskékel zenésítenek meg, süketen és 
dadogva, s nyilvánosan kérkednek tudatlanságukkal. Holott még ehhez sincs 
joguk, mert nem is eléggé tudatlanok s nem is eléggé tudósok. Ezek a heroizmust 
hetykeséggel, az egyszerűséget silánysággal tévesztik össze. Az én eszményem 
a tudós költő, aki a tudomány minden eszközével harcol az ál-tudomány ellen, 
a »modern világ« ellen, de a népi lélek remek egyszerűségével. Ehhez azonban 
nem elég a ma annyit hirdetett »közösség a néppel, ehhez azonosság« kellene.

Horváth Béla autentikus arra, hogy a népi Költőkről beszéljen, mert ő maga 
is a népből való. Egyik gyönyörű versében írja:

Te forró csillag, utamon azért sugárzol,
Mert pásztor volt a nagyapám, veszprémi pásztor.
A püspök úr vezet s a püspök úr kanásza 
És mind a ketten hívogatnak Isten udvarába ...

409



Szentkirályszabadján töltötte gyermekéveit, abban a büszke községben, 
amelynek minden lakója nemes ember, ahol a legszegényebb is a Szent Király 
szabadjainak leszármazottja.

— Atyáin a fronton volt, anyám kilenc fillér hadisegélyt kapott értem! 
mondja keserűen —, nagyon nehezen szánta rá magát nagyapám, egy tanítóm 
intelmére, hogy tovább taníttasson. Mint nagyobb diák, résztvettem a katolikus 
ifjúsági mozgalmakban. Károlyi József gróftól nagyobb ösztöndíjat kaptam. Ekkor 
utaztam Párisba.

— Chesterton és Charles Péguy a mestereim. Péguy-vel érzem a legtöbb 
azonosságot; a csalhatatlan költővel«, aki szembeszállott volt a hamis tradí
ciókkal, aki — noha pacifista volt — meghalt Franciaországért és a keresztény
ségért, aki a népből jöit és a népért harcolt, aki a latin gondolatot védelmezte 
a ) katonacsászár« ellen.

— Rajtuk kettőjükön kívül kevés íróval érzek közösséget — melegszik egyre 
jobban bele az önvallomásba —, pedig mindent elolvasok, mindenki Írása 
érdekel. De én sokat követelek az írótól. Mindenekfelett az élet és az írás 
azonosságát követelem és ez az, amit csak az egészen nagyok képesek meg
valósítani. Ezek az én doktoraim: Loyolai Szent Ignác, Aquinói Szent Tamás 
és Xavéri Szent Ferenc. Ignácban az erélyt és a nagy szervezőt, Tamásban a 
tudományi és a nagy rendszerezőt, Xavéri Ferencben a heroizmust tisztelem 
mindenekfelett.

— Ezek az én barátaim, ezekkel társalgók én — kiáltja extatikusan és 
lázban égve —, ezeknek tételeit és parancsait fogadtam meg és ezeknek igaz
ságaitól nem tántorodom el soha! Ezekhez tartozom mélyen és egészen. Ezért 
vannak az emberek közölt csak fegyvertársaim, cimboráim, híveim és követőim, 
de nincsenek barátaim.

Sötét szeme a messziségbe néz. Teste szinte súlytalanul lebeg.
Ez a költő valóban az Angyali Doktor futárja. Valaha szerzetes akarL lenni, 

.. de az Angyali Doktor benézett hozzá a pinceablakon egy hajnali látomásban 
és azt a parancsot adta, hogy az uccán harcoljon a szegényekért, az édes Jézusért, 
az Egyház igazságáért, Isten birodalmáért. A bűn vizsgálóbiztosa, az eretnekek 
ostora ez a kalandos költő:

»Költő vagyok, kalandor és inkvizitor«.

Lobogva lángol, mint a bibliai csipkebokor, amikor hitvallását harsogja
— Hiszek az Egyház küldetésében, hiszem, hogy az Egyház menti meg 

Európát, a szociális reformokkal. Hiszem, hogy az igazi kereszténység orvosság 
minden bajra! Hiszem, hogy ha valóban keresztény volna mindenki, aki annak 
van anyakönyvezve, akkor felépülne Isten birodalma! És fel is épül, mert akar
juk, hogy felépüljön! Győzni annyi, mint minden tőlünk telhetőt megtenni a 
győzelemért és Istentől várni a győzelmet!

Magasba nyúlik, sápadt arcában sötéten világít szeme és keze ökölbe szorul, 
úgy kiáltja:

— Ezért a győzelemért harcolok utolsó lehellelemig! És ha máshová nem
— a tenyerembe irom az igazságol s az uccán mindenki arcába mutatom tenye
remet az igazsággal. (r- ni.)
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I R O A V A I A S
„Zsarátnokot dobott az I Jr“

Egry Irén K apisztrán-regényc

Sötét viharfellegek alatt, komor, vérgőzös levegőt, nyomasztó atmoszférát 
érzünk, ha a 15. századra gondolunk. A történelemkönyvek ezt a világképet 
rögzítették bennünk, erre a korra vonatkozóan. Ilyen élményre készülünk fel 
tehát, amikor kezünkbe vesszük Egry Irén Kapisztrán-regényét. ßs örömös cso
dálkozásunkra forró, meleg színeket kapunk, a narcos erők összecsapása mögött 
az élet elevenségét, amelyben egyforma mértékben keveredik a jó és a rossz, a 
szép és a csúnya. A történelemkönyvek klisé-szerű papirfiguráiból az író hús
vér embereket alkot, akiket épp oly közel érzünk magunkhoz, mint kortársainkat 
és éppen ezért megértjük őket.

Csak egy nagyon fiatal, életet igenlő, friss lélek képes arra, hogy így lásson, 
hogy a sötét fellegek mögé nézzen és ott a napfényt keresse. Pompás női ösztön
nel emeli ki Egry Irén a világesemények mögül a hétköznapi jelenségeket, a 
kor mindennapi életének apró eseményeit, amelyek révén plasztikusan érzékelteti 
az örök humánumot, az ősi törvényt, hogy az emberek mindig egyformák, csak 
a külső körülmények változnak.

Mái* öreg, beteges, törődött ember Kapisztrán János, amikor a regény 
szinterére lép. Csodatételeinek, harcos erejének hire már elterjedt Európa orszá
gaiban és puszta nevének említése felrázza az embereket. Tudják róla, hogy
az igazságért való törhetetlen lelkesedésében dobla oda Perugiában a bírói 
talárt, tudják, hogy önszántából választotta a szerzetesi egyszerűséget, a világ 
örömeiről való lemondást és a megtestesült példa nimbusza övezi. Ez, és a 
törékeny testből áradó szuggesztiv erő, amellyel az ő nyelvén nem is értő 
tömegekre tudja akaratát rákényszeríteni, az a páratlan lelki fluidum, amely az 
egyszerű, kopottruhás szerzetest körüllengi, magyarázzák sikerét. A hatalmas 
török császár, aki seregét leverheletlennek tartja, egyedül a szürke baráttól
retteg. A maroknyi magyar csapatot az ő puszta jelenléte teszi legyőzhetetlenné. 
Ezl a tömegpszichózist érzékelteti pompásan a regény és azt a titokzatos erőt, 
amit Kapisztrán jelent.

A kereszténység és az iszlám hatalmas összecsapásának freskójában a fő
figura Muhammed szultán, akinek portréja dominál, akit a legteljesebben min
tázott meg az író. Lélekrajzuló készsége itt érvényesül legerősebben. Néhány 
jólsikerüli vonással vázolja fel a két pápa alakját és a történések mellékfiguráit. 
A kor festésében nem a külsőségekre fekteti a fősúlyt, hanem a szociális 
vonatkozásokra: élesen világít rá arra, hogy mennyire kizsákmányolta a nemes
ség a szegény népet és hogy mégis ez az elnyomott népréteg volt az, amely
életével és vérével szolgálta a hazát, amelynek hősi magatartása mentette meg 
az országot és a kereszténységet az iszlámmal szemben. Egv-egy jelenetben 
pompás szatírája fűszerezi a cselekményt.

Nő-író első regénye többnyire önéletrajz jellegű. Egry Irén kivételes tehet
ségére jellemző, hogy ilyen nagyigényű témához nyúlt mindjárt és merészségét 
igazolja könyvének nagy sikere.
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n i l L A

H A S Z N O S

A C O K

Jákob lajtorjáján...
Újabb adalékok a halhatatlan Leiter Jakab ur élettörténetéhez

Kortársaink és a boldogabb jövendő nemzedékek okulására a Literatura 
időnként tudvalevőleg tűhegyre szokta tűzdelni a magyar sajtó csodabogarait, 
az újságírói fantázia torzszülött pillangóit s a szedőgép apró és kellemetlen 
élősdieit. Az olvasó szíves engedelmével itt egy újabb ládikó ilyen enlomologiai 
ritkasággal szolgálunk.

HEJ, AZOK AZ IDEGENSZAVAK t

A lefolyt lei térj akabi idény koronáját határozottan Az Est 1938 június 4-iki 
vezércikke érdemelte ki, amely így kezdte mondókáját:

— Két görög név szerepel abban a beszédben, amelyet Kornis Gyula, a 
képviselőház elnöke, mint olyan, az este az egységespárti vacsora felett tartott. 
Két ógörög nevet idézett, egyik a gyönyörű Apollóé, a művészetek istenéé, a 
a másik a nagyszakállú bölcs halandóé, Diogenesé, ki lámpással kereste az embert...

Nem akarnánk most a kitűnő publicistával, aki e sorokat elkövette, perbe 
szállani amiatt, vájjon mi lett volna, ha Kornis Gyula nem »mint olyan« mon
dotta volna el a beszédjét, s azt is nyitott kérdésnek hagynék, vájjon lehel-e 
beszédet nemcsupán a koporsó vagy a halott, esetleg a sir felett, hanem a 
vacsora felett is tartani. Ezúttal jobban érdekel bennünket a nagyszakállú bölcs 
halandó, Diogenész, akit a cikk nagytudású írója nyilván összetévesztett Diony- 
zosz-szál, polgári nevén Bacchusszal. Mert hiszen Nietzsche óta tudvalévőleg 
az apollónikus és a dionyzikus kultúrák ellentétéről szoktunk beszélni, s Kornis, 
a bölcselő, »mint olyan« is, nyilvánvalóan a tömegléleknek erre a belső össze
csapására célzott a beszédjében.

Ez történt 1938 június 4-én, mire Márai Sándor a Pesti Hirlap-ban két 
nap múltán nagyon helyesen helyreigazította közíró-kollégájának ezt a botlását. 
Ámde...

Ámde még a szentek is hétszer botlanak napjában, s így Máraival éppen 
három nappal elébb, a Pesti Hírlap június 1-i számában esett meg egy kis 
lapszus. Beszámol »egy korszerű kiállításról«: a firenzei Palazzo della Signoria 
termeiben rendezett fegyverkiállításról, ahol többek között ezt látja:

— A kiállítás dísze az a kilencven centiméteres vért- és sisak-egyveleg, 
melyet a ragazzói csatatéren találtak, — egy kisgyermek teljes és hibátlan 
páncélöltözete. A gyermeket elvitte az apa a csatatérre, valószínűleg, hogy 
korán megszokja a mesterség szinterét...

Hát ezzel a ragazzói csatatérrel alighanem baj van, mivelhogy tud tankkal 
ilyen csatatér nincs. Ellenben ragazzo olaszul fiúgyermeket jelent, s a katato-

412



gusban talán ilyesmi lehetett: »Armamento d'un ragazzo« s a kitűnő és igazan 
nagytudású Márai ezt a felirást nézte meg rosszul!

Ha már közíróknál tartunk, említsük meg Hubay Kálmán »1938: a mienk«! 
című vezércikkét a Magyarság október lG-i számában, ahol az író ezt mondja: 

—.. .  a magyar parasztság valóban az »adtál Uram esőt, nincs köszönet 
benne« kiábrándultságával fogadta a Danaidák ajándékához hasonló segítséget.. .

Hubay itt nyilván összetévesztette a hordót« az ajándékkal Mivelhogy 
köztudomás szerint van »Danaidák hordája«, és van Danaok ajándéka (lásd 
Vergilius Aeneisében: Timeo Danaos et dona /creates). Csakhogy ezek a danaok, 
vagyis görögök, a trójai falovat ajándékozták Trója városának, inig a danaidák, 
vagyis Danaos pelaszg király gyermekei, az Alvilágban bűnhődtek bizonyos 
eíöldi bűneikért azzal, hogy egy lyukas hordóba kellett örökké vizet hordaniok. 
Falovat és hordói éppen egy népies — politikusnak nem szabadna összecserél
nie! Különben még szerencse, hogy a kormány a Magyarságnak ezt a számát, 
éppen Hubay vezércikke miatt koboztatta el. Ugyan nem hinnők, hogy ilyen 
aprólékos filológiai vagy mitológiai meggondolások következtében!

Ugyancsak ilyen antik névvel gyűlt meg a baja Szomory Dezsőnek is a 
Színházi Elet 1938 aug. 13-i 34. számának 17. oldalán, ahol A legszebb és 
legszörnyűbb szerelmes levelet« íratja Dolabella úrhölggyel. Illik már most tud
nunk, hogy Dolabella — úr volt, mégpedig igen előkelő úr: Cicero veje, konzul, 
Caesar ellensége. Szomory Dezső nyilván — Arabellával tévesztette össze Dolabellát! 

Kisebb jelentőségűek a következő előkelőén hangzó idegenszavak:
Az Est 1937 július 16-i számában beszámol a Minich professzor fegyelmi 

ügyéről. A professzor állítólag ezt vallotta:
—... előbb előzetes orvosi vizsgálatot foganatosítanak és majd csak a 

konklúzióm eredménye alapján nyilatkoznak ...
Érdekes új szó, amely a konzílium és a konklúzió eredményeit összesíti egy 

szóba.
Az Amerikai Magyar Világ newyorki lap 1938 március 17-i számában fel

fedezi, hogy »Kozmetikus sugarakkal meg lehet hosszabbítani az életet:, amivel 
határozottan új utakat nyit a kozmetika terén.

Ugyanilyen fontos találmánnyal szolgál a Magyarország 1937 oki. 2'1-i száma, 
amely szerint >részben Plank kvantung-elméletéből született meg a Rutherford- 
féle atommodel«. Vájjon mi köze lehet a kínai Kvantung tartománynak Plank 
kvantum-elméletéhez?

A Pester Lloyd 1937 július 25-i száma is érdekes újítással szolgál: egyik 
nyílttéri hirdetésében »műszaki tisztviselő gépészmérnöki abszolvációval állást1 
keres«. Szegény haldokló gépészmérnök! Nem elég, hogy az abszolutóriumál 
nem tudja értékesíteni, hanem még a haldoklónak kijáró bűnbocsánatot', az 
abszolvációt is kiadja neki a Pester Lloyd.

Ezekkel a halotti rítusokkal különben is bajban van a Pester Lloyd! 1938 
június 1-i számában megírja, hogy Zsigmondi Dezső kormányfőtanácsos, a 
magyarországi evangélikus konvent főkurátora meghalt, mégpedig »nach Entgegen
nahme der heiligen Sterbesakramente«. A Pester Lloyd ugyan újabban gleich- 
schaltolva van, de azért úgylátszik még mjndig nem tudja, hogy 421 esztendővel 
ezelőtt a wittenbergi vártemplom kapuján bizonyos tantételeket függesztett ki 
egy Luther nevű úr, aki ezekben a tételekben igen keményen állási foglalt a 
szentségek, többek között éppen a »haldoklók szentségei« ellen is., ezzel meg
alapozta az evangélikus egyházat s ennélfogva alig hihető, hogy egy evangélikus 
egyházi kurátort e szentségek felvétele után temessenek el!

413



S hogy még tovább is a halottas rítusoknál maradjunk, sikerült megint 
egyszer egy »Circum dederiiin«-ot kihalásznunk a Reggeli Újság 1937 februárius 
1-i számából.

S hogy még mindig az antik világ szépségeit kultiváljuk, idézzük a Szegedi 
Napló 1932 június 9-i gyönyörű híradását:

— (Saját tudósítónktól). A szegedi egyetem tanárai ma adják át a polgár- 
mesternek Mussolini mellszobrát, amelyet M. Angelo, a kiváló olasz szobrász 
készített. A szobrot abból az alkalomból nyújtják át, hogy a város a múlt 
hónapban, mint emlékezetes, szívélyes vendégszeretettel fogadta Cavoar olasz 
tudós, volt miniszterelnököt. Ebből az alkalomból a neves publicista,, C. I. Cerro 
szerkesztésében Rómában megjelenő »Acta Dinrna« című lap közli a foga
dalmi templom képét, amely dr. Kogutowitz Károly egyetemi tanár jólsikerült 
fölvétele.

Vagyis Mussolini mellszobrát Michelangelo készítette, Cavour gróf, a hetven 
éyvel ezelőtt elhunyt olasz miniszterelnök 1932-ben látogatott Szegedre s a 
fogadalmi templom képét a Cicero szerkesztésében megjelent antikrómai fal
ragasz-újság, az Acta diurna, amely Krisztus elölt 59-ben lelt hivatalos lappá, 
közölte... A Szegedi Naplónak, amely ezt a hirt közölte, egyáltalán nem ment
sége, hogy a laptól — hibájukon kívül — eltávozott újságírók csinyje volt 
ez a beküldött hír. Elvégre egy szerkesztőnek annyit mégis csak illik tudnia, 
hogy Krisztus előtt 59-ben még nem találták fel a fényképezést!

Persze azért nemcsak a klasszikus nyelvből való szavakkal és fogalmakkal 
gyűlik meg az újságíró baja. Az angol sem könnyű nyelv! így pl. a Magyar- 
ország 1938 július 23-i száma nyugodtan írja, hogy a Big Five, a legnagyobb 
hat angliai bank évvégi mérlege...«, miközben nyilván sejtelme sincs, hogy five 
— ötöt jelent!

Az Uj Magyarság 1937 október 20-i képesmelléklete is kedves leiterjakabot 
enged meg magának. Iszapban birkózó húsgóliátok képét hozza, ezzel az aláírással:

— Újfajta szkecsendszkecs-mérkőzést rendeztek Sanfranciskóban... A sketch 
(vázlalrajz) szót egyszerűen összekoníundálta a catch szóból alakított calch-as- 
can-catch (»fogd, ahol éred«, vagy magyarosabban »üsd, nem apád«) fogalmával.

Nem idegen szót, csak két mesét zagyváit össze Az Est 1937 szept. 30-i 
számának ez a híre: »Öt évi alvás után meghalt Csikágó hamupipőkéje«. Elmondja 
a hír, hogy Miss Patricia McGuirre, aki 1932 óta alszik, tegnap szívgyöngeségben 
meghalt. A kitűnő hírszerkesztő nyilván a Dornröschen-1 tévesztette össze 
Schneewiitchcn-nel!

S idekívánkozik még a következő kedves dolog is. 1938 júliusában tudvalévő- 
leg egy nyilaslap cikkíróját a bíróság elitélte. A bíró Intelligenzprüfung«-pt 
akart a cikkíróval tartani, s megkérdezte tőle, tudja-e, hogy a cikkében használt 
gnóm szó mit jelent. A cikkíró nem tudott a bíró kérdésére megfelelni, mine 
a bíró gúnyosan jegyezte meg, hogy lám, ilyenek ezek az újságírók! — Ne vegye 
rossznéven az eljáró bíró úr, de — százat egy ellen! néki sincs fogalma, 
hogy mit is jeleni voltaképpen a gnóm szó, és nagyon elcsodálkoznék, ha 
megmagyaráznék néki, hogy ennek a szónak a görög eredetije tisztesség ne 
essék mondván — éppen bírót jelent. Tudniillik Athénben az istennőnek szen
telt olajfaberekben tilos volt ágat letépni, s ezért a város oda gnomosz-okál, 
»leselkedőket«, »megfigyelőket« állított, akik ott nyomban a helyszínen gyorsított 
eljárással megbüntették a rendelkezés ellen vétőket. Ezóta — értelemátvitellel 
az ilyen leselkedő, gunnyasztó. megbúvó, hátukat behúzó (tehát púpos«) és 
rosszindulatú spión-birákat nevezte el a közszáj gnomosz-okaak, vagy modem 
szóval gnóm -oknak. Az athéni kincsőrzőkről került bele ez a szó a középkori
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kincsőrző törpékről szóló francia legendákba s onnan a mai nyelvhasználatba. 
Nyilván a bíró úr csodálkozott volna a legjobban, ha a vádlott ezzel a magyará
zattal szolgált volna furcsa kérdésére!

TÖRTÉNELEM, IRODALOMTÖRTÉNET, 
FÖLDRAJZ — ELÉGTELEN!

Nem mondom, hogy az újságírónak minden egyetemi szakból docensi képzett
ségen kell rendelkeznie, de azért vannak bizonyos alaptételek, amelyeket ismer
nie kell.

— Rég elmúllak azok az idők, amikor a Középkori szomorú emlékű magyar 
király kinevezte kilencéves rokonát, Hippolitot hercegprímásnak. . .

Mátyás királyunkat, aki tudvalévőleg kieszközölte a pápánál unokasógorának, 
estei Hyppolitnak a primási kinevezését, talán mégsem szabad »szomorú emlékű« 
magyar királynak neveznünk!

A Villamos Fogyasztók Lapjának 1937 július-augusztusi száma Farkas Imre 
tollából hoz kedves csevegést Pesti nyár címen. Ebben ezt olvassuk:

— Eltűntek a huncut szalmaözvegyek, akikről Benedek Elek rajzolta meg 
»Katánghy Menyhért szalmaözvegy-képviselő kópé alakját

Vájjon mit véthetett szegény Mikszáth Kálmán Farkas Imrének, hogy ilyen 
mostohán elkaparintja tőle írói fantáziájának egyik legragyobóbb figuráját, 
Katánghy Menyhértet?!

Az Újság 1937 november 21-i számában Várady Zsigmondné szép verset ír 
Szent-Györgyi Albert nóbeldíjasunk tiszteletére. A versben ezeket a sorokat 
olvassuk:

Bizonyos, hogy amit megtaláltál, 
rettenetes csodás eset,
Ha a tudomány mérlegén így felszökött neved.
S tán erre gondolt régesrég az »árvízi hajós«, 
mikor Szeged jövőjét olyan nagynak látta,
Wesselényi, a látnoki jós.

A szegedi árvíz 1879-ben volt, a pesti árvíz 1838-ban. Az árvízi hajós«,. 
Wesselényi, a pesti árvíznél munkálkodott, viszont a szegedi árvíz után Ferencz 
József jelent meg Szegeden és mondotta ki az emlékezetes szavakat, hogy Szeged 
szebb lesz, mint volt«....

A Harc c. folyóirat 1937 novemberi számában film-kérdésekkel foglalkozik 
s ezt írja:

Ezen számszerű adatok mögött mini jellegzetesség húzódik meg a Rákóczi- 
induló«. amelynek rendezői 100o/o-ban, s a »Torockói menyasszony«, amelyben 
ugyancsak 100<>/o-ban szerepel a zsidóság. Az egyetlen magyar az utóbbinál az 
elhunyt Jókai Mór.

Szóval a cikk szerint a »torockói menyasszony eredetijét Jókai írta. vágj' 
Jókai valamelyik regényét dolgozták át a zsidók filmre. Az hídig-féle torockói 
menyasszony« eredete körül tudvalévőleg meglehetősen erős vita folyt kr a 
magyar Sajtóban, de arról egyetlen vád sem szólott, hogy Indig Ottó Jókait 
plagizálta volna. Jókai, tudtunkkal, ezt a témát sehol sem használta fel. Ellenben 
ha már itt tartunk, mondjuk meg azt is, hogy a torockói menyasszonynak« 
csakugyan van egy eredetije, amelyről az egész vitában nem esett szó. S ez 
Klómé Angyal Ilka népszínműve, »Az árendás zsidó , amelyet 1884 november
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20-áii mulattak be a Népszínházban. Kláriié maga is színésznő, mégpedig a 
Népszínház komikája volt, darabjának témájáról pedig már az akkori kritika 
( Vasárnapi Újság, 1884. 772. oldal) is azt állapítja meg, hogy »a mese ne\m 
valami új vagy elmés«. Igaz, hogy akkor még a Balaton mentén játszott a — 
torockói ara.

S ha már szó esett a - Rákóezi-film«-ről is, amelyet tudvalévőleg Herczeg 
Ferenc »A dolovai nábob leánya« c. regényéből írtak át filmre, említsük 
meg a Corriere della Sera 1937 augusztus 20-i kedves leiterjakabját, amely 
erről a filmről így emlékezik meg: »La Marcia di Rakowski, il film di Liszt«,

S hogy még egy kis földrajzi balfogást is lejjebb akasszunk: a Magyarság 
1935 felír. 10-én ezt a jelentést közli:

— Legkevesebb levél érkezett Magyarországra (a Vatikánvárosi ól eltekintve) 
Luxemburgból (a valutás Vaduz!) — 2340 darab, bár oda 5044 levelet küldtünk. 
(Eszerint a nyilván valutasíbolási ügyekben kiküldött leveleknek még a felére 
sem érkezett válasz!)...

Igaz, hogy a Német Birodalom állagában az utóbbi időkben egynémely 
változás következett be, de azért tudtunkkal Luxemburgot még nem egyesí
tették Liechtenstein hercegséggel, amelynek fővárosa tudvalévőleg Vaduz!

A SZÍNHAZAKKAL IS MINDUNTALAN BAJ VAN!

Nagyon kedves például Az Est 1937 oki. 21-i színházi rovatának jelentése, 
amely szerint a Nemzeti Kamaraszínháza számára Kállay Miklós fordítja Eliot 
amerikai szerző »Gyilkosság a katedrálisban című drámáját, amely Beke Tamás 
meggyilkolásáról szól. Sose tudtuk, hogy a szerencsétlen angol kancellár és 
érsek ilyen jó magyar nevű családból eredt!

1938 márciusa közepén egész sor magyar lap arról számolt be, hogy a 
bécsi Staatsoperben bemutatják Dohnányi »Dante Simone c. operáját. Csak 
napok múltán derült ki. hogy Dolináimnak ilyen operája nincs, ellenben van 
egy »Simone néne című ifjúkori operája, amelyet nyilván Tante Simonénak 
neveztek el annak idején németül, s ebből csinált a modern újságíró »Dante 
Simonét«.

A Magyar Színpad 1938 jan. 18—25-iki számában, a »Csak tőlünk tudja 
me</«-rovatban olvassuk: »1881 május W~án a »Csongor és Tünde« Ferenc 
Ferdináiul trónörökös nászünnepe alkalmával díszelőadásban került színre«. Hát 
igaza van a lapnak, már tudniillik annyiban, nogy ezt »csak tőle tudhattuk meg«. 
Lévén, hogy Ferenc Ferdinánd 1900 július 1-én vette nőül Hohenberg-Chotek 
Zsófiát. Viszont 1881 májusában volt Rudolf trónörökös esküvője.

Valami szörnyű családi tragédiáról húzza le a leplet a Magyar Színpad 
1938 március 2—8-i száma. »A trubadúr« opera tartalmát ismertetvén ezt írja: 
»Manrico sziilőanyjónak tudja Azucenát, holott nem más, mint Lima gróf öccse«. 
Micsoda rettenetes biológiai rejtély rejtőzhetik emögölt?

S a budapesti Városi Futár 1937 okt. 21-i számának színházi rovatában 
közvetlenül egymás alatt a következő két pajkos kis hírrel találkoztunk:

— Oltó királyfinak a párisi világkiállításon peremartoni Adler Lipót tábornok 
leánya adott felvilágosítást.

— Miért járkálsz meztelenül? — az ismert Feydeau-bohózat szombaton kerül 
bemutatásra Fejes Terivel a Terézköruti színpadon. Előtte való napon, pénteken 
délután 3 órakor nyilvános főpróba lesz.

Ezt mégiscsak be kellett volna tiltani!
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THEOPHRASTUS PARACELSUS BOMBASTUS NEVELTJEI

Elírások, kisiklások ezek, persze, csakhogy ezekben rejlik az írónak s első
sorban az újságírónak a legnagyobb veszedelme. Olvassuk el például a Heves- 
megyei Lapokban az 1937 decemberi gyöngyösi kultúrest beszámolóját, ahol 
a lelkes tudósító így lelkendezik: , .

— Polónyi Zoltán novellája értékes elbeszélő tehetséget fedezett fel szá
munkra. Egy kishivatalnok pária-életének fanyar mosolyból dermedi tragédiába 
hulló színeit rázta fel elbeszélésének vásznán...

Mire a Literalura egyik barátja, aki számunkra »ezt az értékes tehetséget 
felfedezte«, a következő sürgönyt menesztette a lap szerkesztőjének:

— Hogyan rázhatok fel vásznon a pária-élet hulló színei, drótválaszt...
Drózdy Győző az Aurora borealis c. regényének 209. oldalán ezt a stil-

vírágot követi el:
—- A tiszaparti erdőkben a harangvirágot esti imádságra kondítja a táncoló 

fácán farka.
A Mai Nap 1937 júl. 29-i számában olvassuk a következő trópust:
— Rombach uccai lakásán nem tudták megtalálni a csempészvezért, aki úgy- 

1 álszik neszéi vette, hogy lába alatt forró a talaj.. .
A Fodor József-féle, Gerlóczy Zsigmond által átírt Egészségtanból egész sor 

megkapó újdonságé megállapítást emelhet ki a figyelmes olvasó.
— Az ember egész életén keresztül bármikor megbetegedhetik és meg

halhat. (1. old.)
— Mennyivel boldogabb az egészséges ember, mint a beteges. (U. o.)
— Lakásunkat télen fütenünk kell, mert különben fázunk. (89. o.)
— A haj meghűlés ellen védi fejünket s ezenkívül a test díszére szolgál. 

<103. old.)
— Az ágy tisztaságára ügyelni kell, mert izzadtságunktól könnyen bűzössé 

válik. (109. o.)
— A gyermekek fejelágya soká nem nő be. (110. o.)
Vannak bizony ilyen ritka igazságok. Pl. .4. Reggel 1930 jan. 20-i száma 

erre jön rá:
— Figyelni kezdték Németet és csakhamar páratlanul érdekes felfedezést 

lettek. A kocsis két társával, Német Imrével és Német Ferenccel —- egyik sent 
rokona a másiknak — éjszakánként betörtek...

Zagson — jó pesti argóval! — és ha mégis rokona lett volna az »egyik« 
a másiknak«, vájjon a felfedezés nem lett volna ennyire páratlan?!

Csúnya bűnesetet derített fel a Magyar Hírlap 1934 márc. 30-i száma is:
— A szakácsnő rémülettel látta, hogy tagbaszakadt fekete posztóból készült 

primitiv arcot viselő ismeretlen férfi lépett be a konyhába. ..
Szakadt fekete posztóról már hallottunk, de tagbaszakadt posztó?!
Ugyanilyen gyanús eset az is, hogy »A budapesti rendőrség értesítette a 

csehszlovákiai hatóságokat, hogy Elek Ferenc 21 éves szerelő, akit a magyar
országi hatóságok kérésére elkövetett emberölés miatt köröznek, Csehszlovákiába 
menekült. . .«

Ilyet a mai feszült hangulatban sem lenne szabad egy szlovákiai magyar 
lapnak a magyar hatóságokról állítania!

Persze, ilyenkor azt mondják, hogy a »szerkesztés hevében« követ el az 
újságíró ilyen balfogásokat. Csakugyan igaz lehet ez pl. az Újság 1937. nov. 21-i 
számában közölt hírrel:
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— »Érvényesülési vágy húzódik meg a Kémeriék éretlen játéka mögött 
mondotta az ügyész. Egyhónapi jogházat kapott.

Lehet, de majd csak akkor, ha Kémeriék kerülnek hatalomra!
Az Est 1936 okt. 21-i számában feltűnő nagy betűkkel szedi a következő 

hírfejet:
— A polgári pártok győztek Norvégiában.
Az Oslóból kelt sürgöny szövege aztán ezt mondja:
— Az alsóház összesen 150 mandátuma közül a szociáldemokrata párt előre

láthatólag 71 mandátumot kap az eddigi 69 mandátummal szemben.
Hol itt a polgári pártok nagy győzelme?!
Nagy szenzációt közölt a Reggeli Újság 1937 febr. 1-i száma:
— Pikkelyes testű, halszerű gyereket szállítottak fel Szegedről a Nékám- 

klinikára.
A cikk részletesen leírta a kis szörnyszülöttet, akinek ujjai közölt még 

uszóhártyák is voltak. Még Nékám tanárt is megszólaltatja a pontos riport. 
Sőt felkeresi a gyermek anyját is, a Nagyfuvaros ucca 11. sz. házban, s beszél 
a szerencsétlen asszonnyal. A Társadalmunk következő heti száma aztán utánajár' 
a szenzációnak: a Nagyfuvaros uccában a 9. sz. után 15 következik, 11. sz- 
ház nincs is. Kiderült, hogy a hal — közönséges kacsa volt!

AZ IGAZI VÉRBELI LEITER JAKABOK

Bevalljuk, hogy mindezek az elírások, balfogások csupán fattyú i Leiter 
Jakab úr családfájának. Az igazi, eredeti leiterjakab, a szó ősi jelentése szerint 
is, a fordítások terén mutatkozik.

Ha például a Pester Lloyd, amely ezen a téren régi, talajgyökeres szak
tekintély, 1938 május 21-én ezt írja:

— Annahme einer Verordnung über die Valufenschiebungen durch den 
Ministerial,
akkor legalább az egész külföld megtudja, hagy nálunk a minisztertanács 
valutasibolással foglalkozik. Vagy ha ugyanez a lap 1938 májusában Szinyei- 
Merse képviselő szolnoki beszámolóját ismerteti, ahol a képviselő a hatvani 
vasúl«-ról beszélt s ezt a Lloyd »sechziger Eisen bah w -WAk fordílja. Vagy ha 
1938 október 3-án jelenti, hogy »die Gemahlin des Prinzen Friedrich Sigismund 
von Preussen ist bei einem Preisspringen gestürzt und gestorben«.. Eddig rendben 
van a hír. Most azonban magyarázatul hozzáfűzi: »In dieser Form ist die Mel
dung ziemlich unklar, denn im preussischen Königshaus gibt es derzeit keinen 
Prinzen dieses Namens. Prinz Friedrich Sigismund war ein passionierter Herren
reiter und ist 1891 bei einem Reitturnier tödlich verunglückt. Vielleicht bezieht 
sich also die Meldung auf seine Witwe, die 1891 in Sopron geborene Prinzessin 
Marie Luise zu Schaumburg-Lippe . . .

No, ettől a »magyarázattól ugyan nem lelt sokkal világosabb ez a híradás! 
Hogy' lehetett 1891-ben özveggyé a hercegnő, ha ugyanebben az esztendőben 
született?! S mondjuk, hogy nem 1891-ben, hanem legalább vagy 20 évvel 
korábban született, úgyhogy 1891-ben csakugyan özveggyé válhatott, akkor stun 
nagyon valószínű, hogy ez a most tehát már körülbelül 67 esztendős dáma ma 
még amazon-díjugratásokban vehessen részt... Bele lehel ebbe bolondulni!

A rádió is rendes szállítói közé tartozik leiterjakab-rovatunknak. Most csak 
az 1937 szept. 2-i műsorból jegyeztük ki a következő mulatságos fordítást: 
Moliére: A nevetségeskedök — vígjáték . Csak nem a »précieuses ridicules 

»11evetségeskedő« műfordítása ez?!
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Viszont a rádió 1938 old. 23-iki, esti 22 órai adásában ( időszerű meg
jegyzések«) hallottuk a következő bájos leiterjakabot:

— .4 csehek a ruszin Józsefet elakarták adni a vörös Putifárnak...
Itt a kitűnő rádió-propagandista egyszerűen összekonfundálta a »Józsefet 

eladják testvérei« és a József és Pulifár felesége« című két bibliai történetet...
Az Esti Kurir-ba.n (1937 jún. 30) leltük a következő gyanús szövegű francia 

apróhirdetést:
— Dame francaise desire emploi pour voyage on enfants.
A francia dáma vagy úti kisérő akar lenni, vagy pedig gyereket szerelne . . . 

A Magyarság 1937 oki. 15-i száma az amerikai Geographie Magazin nyomán 
leírja a kínai asztal Ínyencségeit.

— A negyedik fogás tyúkleves gehobelten uborkával, —
olvassuk szó szerint, amivel a cikkíró elárulta magát, hogy nem az amerikai 

eredetiből, hanem németből ültette át magyarra ezt a cikket s fogalma sem 
volt róla, mi lenet az a gyalult uborka.

Hasonlóan fogalma sem volt a szó jelentéséről annak a német fordítónak, 
aki Móricz Zsigmond 1910-i Sárarany regényének címét tavaly Gold im Kothe 
szóval adta vissza. Sejtelme sem volt arról, hogy ez a sár nem a Koth cgyen- 
értéks, hanem a régi török sárik (sárga) szónak az álmagyarosítása. Szinte 
remegünk attól, hogy ugyanez a fordító kezébe kapja a régi magyar, közép
kori, Szent Lászlóról szóló énekel:

Olaj származik szent koporsódból,
Tetemed foglalták a szép sáraranyból.

Mi jön ebből ki, ha a fordító itt is Koth-nak fordítja majd a sáraranyat?!

PROSPEKTUS-MAGYARSÁG

Amióta a bennünket környező államok rájöttek, hogy a magyar ember 
szívesen lát világot, az egyes fürdőhelyek, nyaralóhelyek idegenforgalmi irodái 
igen dicséretes törekvéssel magyarnyelvű folaing-okát zuhintanak rá úgy tavasz 
felé a magyar közönségre. Csak a jóisten tudná azonban* megmondani, ki for
dítja le ezeket az ingerlő felhívásokat. Valami egészen külön lilkos nyelvezete 
van ezeknek az uti-prospektusoknak. Ezúttal csak hármat kívánnék itt bemutatni.

Az egyiket a Novi-Vinodol nevű jugoszláv tengerparti fürdőhely küldi szét. 
Az még csak istenes, hogy e nyomtatvány szerint >a kilátás náluk rendkívül 
lekötő.« A tengerpart természetes apró homokkal van bevetve, amelyet maga 
a tenger rak le.« A bajok ott kezdődnek, amikor az árakat közli, ilyenformán:

A penzión következőkből áll:
Ebéd: leves pecsenye két kerítéssel 
Gyermekek egész pensiont füzetnek 
A penziónak egyes abrakai nem mondhátok le . . .

A salzburgi ünnepi játékok íoldingja a várost, mint Mozart .szülőhelyét s 
a salzkammerguti tővidék kapuját aposztrofálja. »Salzburg a hegymászók, sport
kedvelők és természetbarátok céljuk és találkájuk«, mondja kackíásan a füzet. 
A vendégeink számukra« való tudnivalók rovatában olvassuk, hogy »Fejalomása 
a forgalomnak«, hogy a »rendőrségi igazgatóság és lelethivatal« a Churfürst- 
strassén, az ünnepi játékok színtér me a Rein hardt-Platzon, a nyilvános tanul
mányok könyvtársa az Universitatsplatzon, a városi község a Rathausplatzon van. 
Salzburg tartomány magában foglalja az Alpcsek legimpozánsabb tájékokat és 
vi> ányokat',(, valamint hogy »társasutazások vannak az alpesi szőrösek, a tavak 
és magas alpesi vidékekbe . . .«
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A legtökéletesebb ebben a nemben azonban Steyr város meghívója, amely 
igyen biztatgatja a jó magyart:

— Steyr város elliv! Az összefolyáson fekszik a hálás és a tiszta E\rms és 
Steyr folyokon, fosloileg különös az ezerévi Styriakastély alján, az ősrégi vas
város. Vasúttal (nyugatvcisuti állomás Szent Valentin) és jó auláidon az idegen 
barálo város könnyen elérhető, mely vidéke igen elhúz. Rég óta virít itt a vas
ipar, úgy, hogy az azolai jóállapot, pompás épületek gotik és barockba megélt 
u mübarátnak, a müfestőnek és a fényképezőnek a lelkesítést ébreszt. Schubert 
Ferenc böltő és Bruckner Antal Symfonikus, sokszor ilt tartoszkodtak Steyr 
városban és it szeresztek sok hüngmüvekct. 11 skifulok, aszok, padler, hegy
mászótok és perdijakos halászok egy kitűnő munkás vidéket találnak. Ertsité- 
seket kiad az idegen Fremdenverkehrsamt Steyr, Oberösterreich...

EJNYE, HEJNYE-V

Végül — csak 16 éven felüliek számára — nehány gyanús leiterjakabot a 
közölhetőbbek közül.

A Magyarság 1937 oki. 17-i számában van egy cikk »Végig a transz- 
balkánon vasúton« cím alatt, amely a következőket állítja:

— Az állomások mellett is diszkrét házikók, amelyeket fájdalmasan meg
irigyelhetne nem egy nagy vasúti gócpont a magyar Alföldön és itt már fran
ciául is kiírják: »Hommes, Femmes«. Pedig errefelé ilyesmire aligha van szükség.

Már instállom, ezt kötve hiszem! A Balkánon régen nem járnak már 
istenek; márpedig ha földi emberek, akkor mégiscsak van szükségük!

A Vendégipari munkás 1938 ápr. 15-i számából egy angyali szerkesztői 
üzenet:

— Gróf. Levelében összeírt szarkát-kutyát és kutyaszarkát, csak éppen a 
dolog lényegéről nem beszélt. . .

S a kutyákról lévén szó, említsük fel a kitűnő, erkölcsös, családi Pesti 
Hirlapol, ahol köztudomásúan azt kötik a kezdő újságíró lelkére, hogy az 
anyának itt nincs melle, csak keble«, mondom e lap 1938 márc. 19-i számában 
a tárcarovatban elképedve olvassuk:

— Huncful harsogó kiáltások, egy villanás alatt a fiatalok között termett...
Ha netán a P. 11 moralistái nem tudnák, eláruljuk nekik, hogy amit ilt

leírlak, az a német szó olyan, de olyan disznóság. hogy azt csak a mi labanc
korunk mosdatlan szájú, vad kuruc marodőrjei mondták ki és ültették át 
magyar idiómába, de semmiképpen sem való az egy »fehér« újság lapjaira!

Az Országos Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézet 1937-ben a következő felhí
vást bocsátotta ki tagjaihoz:

— Értesítjük, hogy az özvegyek, árvák és a munkaképtelen ügyvédek segély- 
összegei csak akkor és annak folyósíthatok, akik kél ügyvéd láttamozásaval 
életbenlétüket és illetve özvegyi állapotukat is igazolják. . Leányárváknál pedig 
igazolandó a fenti módon a hajadoni állapotuk is.

Végül a Társadalmunk 1936 növ. 6-i számából egy járásbirósági tudósítás. 
A vádlott Hóiba úr, vizipólóbajnok, aki azzal van vádolva, hogy a lapda 
helyett az anyósa szemébe öklözött. A tanú, az anyós nővére, így ripakodik rá 
a bajnokra:

— Maga csak ne beszéljen! A nővérem, is feljött hozzám és sírva mutatta 
meg bekötött szeméi! Maga felkelt és kétszer-háromszor az öklével a nővérem 
szemébe vágóit! És amikor a nővérem sikoltozni kezdett, hogy »jaj, kifolyik 
a szerelem!«, maga otthagyta ...

Viszontlátásra! (a. a.)
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IH A Z A I  'S K Ü L F Ö L D I

l) D Ó S Í TÁSO K
A C o r r i e r e  de l l a S e r a  október 

13-iki számában a lap Budapestre kül
dött tudósítója, Lucio D’Ambra,y>Egy 
főváros, ahol az uccán is olvasnak«, cím
mel hangulatos képet közöl Budapest 
szellemi életéről. Többek kö~ött ezeked 
írja: »Bármely uccán, a város közepén, 
vagy a külsőbb részekben, minden hato
dik vagy hetedik üzlet egy könyvesbolt 
kirakata... Ez a hatmilliós ország a ma
ga 1,200.000-es lakosságú, tehát Rómá
hoz Vagy Milánóhoz hasonlítható nagy
ságéi fővárosával, egészen kivételes tö
megű könyvet fogyaszt. Mivelhogy itt 
mindenki olvas: az államférfi és az író- 
gépes kisasszony, a mesterember és a 
■dáma, a katona és a masamód, a diák
lány és a munkás. A villamosokon és 
az autóbuszokon, a hosszú útvonalakon, 
a Rákóczi-úttól az Erzsébethídon ke
resztül a budai Pálffy-térig, a Rózsa
dombtól a csepeli Dunakikötőig, az 
állatkerti öl a dunaparli fürdőkig, a 
Keleti pályaudvartól a Svábhegy fogas
kerekű vasút jóig, a pesti Dunaparton 
lévő Ferenc József-fértől az Angol Park 
bokraiig s a »Li iom'< birodulma-Város
ligetig, mindenütt csupa olyan ember, 
aki olvas: egész Budapesten kora reggel
től kés® estig mindenki könyvvel a hóna 
alatt szaladgál. Az egyik laktanya kapu- 
aljában látom az őrségre kivonult kato
nákat kétsorban, amint padjaikon üldö
gélnek, mindegyiknek könyv a kézé lsen: 
csuda, hogy a kiállított őrszem bak- 
terháza nincs egy könyvtárral kibélelve! 
A Szent Margit szigetén, aho' festőién 
megtervezett csoportokban a világ leg
szebb rózsabokrai virítanak, száz meg 
száz hölgy üldögél a padokon s a dél
előttiét vagy a délutánját olvasásba me
rül ten tölti; s amellett ezek a hölgyek 
nem vénasszonyok vagy vénkisasszo
nyok, akik netéin az élet múlandóságán 
érzett bánatukat ölik a betűk tenge
rébe, hanem inkább nagyon is fiatalos 
nőcskék, akikre egykönnyen várakoz
hatnának még egészen másfajta kísér

tések, minisem a legények képzeletbeli 
világán.ik könnyűvérű kalandjai...« — 
Végre egy ember, aki a »lovagias ma
gyar nemz t« közbe gin kívül m is jó 
tulajdonságunkat is felismeri. Bravó, 
D'Ambra!

*
Az é r d  é l y i u n i t á r i u s  eg y ház  

most október elején Kolozsváron zsi
nati ülést tarlóit. Az ülésen az Unitárius 
Irodalmi Társaság működéséről is be
számollak. A Társaság alapító elnöke, 
F e r e n c z y  Géza dr. á 9,000 lei alapít
ványt tett a magyar imitál ins iroda om 
értéktermelésének biztosítására. Az 1938- 
iki regény pályázatra ugyan egyetlen pá
lyamunka sem érkezeit be, de a Társa
ság úgy határozott, hogy pályázaion kí
vül az (sedékes díjat G y a U a y  Domo
kosnak adja ki »Nyár Sólymoson« c. 
regényéért, amelynek az a célzata, hogy 
a magára maradt erdélyi magyarság 
eggyéforrjon: t ű n j e n e k  el a társadalmi 
különbségek, fogjon kezet az erdélyi 
magyar iir és paraszt, város és falu s 
így egymást támogatva, Erdély mérhe
tetlen kincsei felhasználásával ková
csoljanak maguknak egy szebb jövőt. 
A Társaság alelnökévé választotta nagy
ér nyei K e l e m e n  Lajost, a kiváló er
délyi történelemtudóst. Elhatáro ták to
vábbá, hogy ezután minden közgyűlésen 
emlékbeszédszerű megemlékezést mon
danak egy-,egy unitárius íróról.

*
P i n t é r  J e n ő  budapesti tankerületi 

főigazgató kitűnő Évkönyve immár har
madik évfo’gamában jelenik meg. Meg
tudjuk belőle többek közötI, hogy Bu
dapesten //7 középiskola, 11 képzőintézet, 
lő felső kereskedelmi, ö'i polgári és 37 
tanonciskola van, összesen 8k,137 ta
nulóval. Nagyon tanulságosak, és a tan- 
kerület modern szellemű irányítására 
jellemzőek a tanulmányi versenyekre ki
tűzőit témák, amelyek úgyszólván a mo
dern humánus és természettudományi 
kultúra egészét, ölelik fel.



E g y  k e d v e s ,  régi ,  baráti név me
rül fel hirtelen előttünk: D r. Cz a k ó  
Ambróé. A posta »Tárogató« című fo
lg óimtól rak asztalunkra. A kanadai Ma
nitoba állam Winnipeg városában jele
nik meg havonta (augusztusban jelent 
meg az első szám), s a szerkesztőre, Dr. 
Czakóra . annyira jellemző alcím így 
hangzik: »Havi folyóirat a magyarság 
okulására és szórakoztatása ran. Előfi
zetési dijja évi egy dollárnak megfelelő 
(nagycímletű) hazai levélbélyeg• címe: 
423 Queen St. West. Toronto 2. Ont. 
Canada. A folyóirat kiadója a Unit’d 
Church of Canadâ , s a címlapon szőlő
levélbe foglalva a magyar címert lát
juk. A »Tárogatón Czakó Ambró régi 
lelkiségét tükrözi vissza minden sorá
ban, csak éppen a kanadai magyarság 
egyszerűbb műveltségi nívójához alkal
mazkodva. Érdekes s a külföldi ma
gyarságra nézve nagyjelentőségű kez
deményezés ez a folyóirat.

*
Ga s t o n  Ch é r a u  hülyém a Gon-

courl-akadémia Francis C a r c o f vá
lasztotta meg. Carco igazi neve Car- 
copino, 1886-ban N oumeában szülét, ti. 
Mint montmartrei köliő tűnt f i. verseit 
a kabarékban énekelte a közönség. Köl
teményeiben és regényeiben főként az 
éjszaka’ bohémekkel és a társadalmon 
kívül állók világával foglalkozik. 
L’homme (ragué c. regénye, amely egy 
gyilk s péklegény lelkiismcrelf ur dalosai
nak mesteri rajza, elnyerte az akadémia 
nagydíját, egy másik híres munkájában 
pedig a párisi orosz meneküllek kokain- 
szenvedélyét írja le megrázó színekkel. 
Carco egész sor kritikát, essayt és — fő
leg a festészetbe vágó — tanulmányt 
is írt.

*
J o s ia  h W e d g e w o o d  ezred s an

gol képviselő elhatározta, hogy 40 köte
tes munkában megírja a parlament tag
jainak élettörténetét. Az első kötettel 
most készült el és a napokban az Egye
sült Államokba utazott, hogy ott érdek
lődést keltsen különös műve iránt.

(A Nemzeti K c: ma ra színháza\  Több, 
mint nyolc évvel ezelőtt, a Literature 
(Lantos Magazin, 1930, május 15-i szá
mában) kifejezést adóit annak a gya
núperének, hogy Byron életének akko
riban nyilvánosságra kerüli nagy titka 
— a nővérével folytatott fáraói sze
relme — alighanem »megihlet« Mau- 
rois-n kívül még másokat is, s így al
kalom adódik még arra, hogy A-val 
(Byron féltestvérét, Augusztát, a család
ban csak a neve kezdőbetűjén emle
gették, nehogy túlsók szó essék arról 
a »szégyenfoltról«!) bővebben foglalkoz
zék a közönség. Jóslatunk pontosan be
vált. Catherine Turney úrnő megírta 
Byron »intimpistáját«, amelyből csak 
a költő-lord ismeretes körömrágása ma
radt ki, egyébként viszont bőséges ga
lériáját kapjuk Byron egyéb szerelmei
nek (bár itt még felvonulhatott volna 
Byron két unokahuga, aztán a tüdőbajos 
Mary Chaworth, Theresa Makri, az 
athéni kocsmároslánv, meg a török 
rablány, valamint az ötvenhateszlendős 
szmirnai szerető, Mrs. Worry. Főként 
hiányoljuk azonban Mrs, Spencer Smith- 
szel való szerelmét, ami legalább iro

dalmi patinát adott volna a darabnak, 
mert hiszen ebből a szerelemből szü
lettek meg a Childe Harold legszebb 
énekei). Mint kivágott filmkocka egy 
neuraszténiás poéta házi életéből, nem 
rossz munka ez a Keserű aratás. Érde
kesnek is érdekes. De hol marad az 
irodalom, amelyet elvégre is a Nemzeti 
Színháznak, és pláne egy kamaraszín
háznak mindenek fölött és kivételes tu
datossággal kell képviselnie?!

A havonta kétszer megjelenő 
LITERATUR A

szerkesztéséért és kiadásáért 
SUPKA GÉZA dr. felel.

A Literatura szerkesztősége és kiadó- 
hivatala: VI., Aradi-utca 10. Telefon: 
12-66-48. — Szerkesztőségi órák: kedden 
és pénteken 11—-1-ig. — A Literatura 
csekkszáma 249.226. — Az évi 24 szám 
előfizetése 10 pengő (10 márka, 80 Kő, 
300 lei, 130 dinár, 2 dollár). — Nem 
kért kéziratokat nem őrzünk meg, így 

azokért felelősséget sem vállalunk.

Madách-nyomda, Bpest, IX. Lónvay-u. 18,/b. Tel. 187—084. Felelős: Tobik István.
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Újabb történelmi rehabilitáció
S z e n tm ih á ly in é  S z a b ó  M ária  R á k ó c z i- r e g é n y e

A történelmi regények nagy áradatában, amely az utóbbi évek, folyamán 
a könyvpiacra zúdult, az írói értékelésen felül, megkülönböztetett hely illeti 
meg azokat az írásokat, amelyek eddig ismeretlen történeti dokumentumokat 
tártak fel és hősüket új megvilágításba helyezték. Ezek közé tartozik Szenl- 
mihályiné Szabó Mária rendkívül finom, lírai szépségekben gazdag, komoly 
történelmi tanulmányokon felépült írása: az „örök társak“ című regény, amely
ben I. Rákóczi Györgyöt és családját állítja elénk az írónő, aki a kristályos 
tisztaságot képviseli modern irodalmunkban. Mint a kémiai reagens, amely ki
csapja a savakat, úgy távolít el ez a nagy lelki tisztaság minden aljas, csúnya, 
piszkos vonatkozást, még olyan körülmények között is, amikor ez — a tények 
erejénél fogva — szinte lehetetlennek látszik.

Tavaly befejezett Lorántfy Zsuzsánna-regényének mintegy folytatása ez a 
most megjelent kötet, amelyben I. Rákóczi Györgyöt már mint Erdély feje
delmét látjuk viszoht és kísérjük haláláig, illetőleg megtudjuk a halála után 
történteket is: Lorántfy Zsuzsánna tragikus végéi. Rákóczi Györgyöt eddig nem 
nagyon szimpátikus színben tüntették fel a történetírók, akik kapzsiságát, fukar
ságát hangsúlyozták ki. Az írónő — a családi levelezés és Szalárdy hiteles, 
korabeli krónikája alapján — kimutatja, hogy ez a felfogás mennyire téves 
volt. Bebizonyítja azt is, hogy a fejedelem fiának, a későbbi II Rákóczi György
nek, Báthory Zsófiával való házassága nem volt érdekházasság, azt nem a 
szülök kívánták, hogy ennek útján megszerezzék a Báthory-vagyont fiúknak, 
hanem ellenkezőleg: ők ellenezték és a fiatalok szerelme küzdötte ki ezt a há
zasságot.

Rendkívül érdekes, új adata a regénynek az is, amely Comenius szerep
lésére vonatkozik. Az írónő rámutat arra, hogy a nagy humanista tudós milyen 
fanatikus liabsburg-gyülölő volt és hogy nem a sárospataki kollégium átszer
vezése volt Magyarországra jövetelének főcélja, hanem az, hogy a mérhetetlenül 
gazdag és hatalmas RákócziakaL megnyerje a maga Habsburg-ellenes terveinek.

Lorántfy Zsuzsánna rendkívüli alakja, amely szemünk láttára nőtt fel az 
előző regényben, kiteljesedik ebben a kötetben. Magasztos fenségben áll előttünk 
az ideális élettárs, aki minden vonatkozásban méltó párja a nagy fejedelemnek 
és az igaz embernek; — az önálló ítéletű, nagykoncepciójú fejedelemasszony, 
aki várakat védelmez, irányítja a Rákócziak roppant gazdaságát, iskolákat ala
pít, hősiesen harcol a vallásszabadságért és a vallásháború idején a legnagyobb 
megértést tanúsítja a másvallásuakkal szemben; — a hi! szent alázatával eltelt 
lélek, -aki megadóan, Istenbe vetett rendíthetetlen bizalommal fogadja a sors 
csapásait.

A történelmi adatok hézagait az író fantáziájának kell kitöltenie. Amit itt 
produkál Szentmihályiné Szabó Mária, az bizonyítéka annak, hogy teljesen 
beleélte magát a kor világába és szereplőinek lelkiségébe. A regény szám
talan szép részlete között különösen felejthetetlen jelenet a fejedelem harmadik 
fiápak, a kis Ferkónak megrendítő halála, amely előreveti a nagy Rákóczi 
Ferenc feltámadásának fényét. Megkapó a nagyszalontai csata története, ahol a 
harcol a — darnmadarak nyerték meg.

A kitűnő történelmi ciklus második kötetét nemsokára követi majd a többi 
♦ is és ezekkel teljes lesz a Rákóczi-család története, aminek révén jelentős érték

kel gazdagodik a magyar irodalom. (r. m.)



T r a n s z í l v á n i a  u j  u t j a i
M it köszönhet Magyarország Erdélynek ? — Magyarország magyar

sága és Erdély magyarsága — Etikum és világeszmék —
Az arisztokrácia szerepe az erdélyi kultúrában

1.

A minap fenn jártam a magyar fővárosban. — Ah, Erdély, Erdély! — tárta 
felém karját egy író-kolléga hevenyészett, patétikus mozdulattal, mintha egyszerre 
ölelni, gyászolni és gúnyolni akarna. Mert ez a mozdulat, a szemeknek és a sza
vaknak ez a játéka tudatos karikatúrája volt annak, hogy ime, egy jelszó megint 
kiélte magát, az emberek már túl vannak rajta és mégis közhelyszerűsége azt 
mutatja, hogy nemrégiben még élet volt e jelszóban, seb volt és mindenki 
mint egy véresen nyitott mellet cipelte magában, mindaddig a pillanatig, amikor 
már a cinikus író ujjai között ennek a nemzeti fájdalomnak már csak elszín- 
telenedett hüvelye maradt meg.

Nekem ez az »Erdély, Erdély«-felkiáltás és az azt kisérő mozdulat: szimy 
bolum. Beszédes jelképe a kívülről néző ember mentalitásának; összefoglalása 
a közelmúltnak és a pillanatnyi jelennek; hagyatéka egy végig száguldott eszme 
szélrohamának, amely után meggörnyedt a vetés, de a búzakalászok már unják 
e keleti tájra forduló növényi mozdulatot.

Keresem a szót, hogy körülhatárolni tudjam: mit is érzett a budapesti 
közönség Erdély elveszítése felett? Nem az egyesek, ismétlem, az erdélyi sorsot 
a bőrükön érzők, a tömegből kiemelt politikusok, hazafiak, gazdasági tényezők, 
az erdélyi múltba beavatottak, az Absatzgeb te t - jeike t siratok, hanem a névtelenné 
vált tömeglélek, az ucca. Talán íez a szó alkalmas rá: rövidzárlat.

Egy óriási rövidzárlat, amely kiolt minden fényt, megállít minden üzemet. 
Tart-e még a rövidzárlat? Át kell-e térni a villanyszolgáltatás új módszerére? 
A kérdés mind nem ez. Rövidzárlat volt és e rövidzárlatnak fájdalmas felisme
rése éppen az, hogy az emberek csak a rövidzárlatot látták. Ki gondolt hamar
jában arra, hogy e »műszaki« tény mögött vízművek, természeti akadályok, 
gépromlás, dologi és személyi, akarati és ellen akarati okok voltak?! Akinek 
egyszerre elalszik a villanya, csak ezt a közvetlen tényt, a mezítelen okozatot 
látja, csak ez tölti be gondolkodását, és vagy azt várja, hogy újra meggyűljön a 
villany, vagy belenyugszik, hogy ez már így lesz és ezen segíteni nem lehet.

Mert ahhoz, hogy az ember a tények mögötti folyamatot is lássa, benne 
kell dolgoznia, együtt kell élnie az üzemmel. Csak így látja a tény mögött?, dina
mikát, a technikai zavar összefüggéseit. Belülről kell néznie a dolgokat, bizonyos, 
lelkiségbe átment tapasztalatokkal, mondhatnám, szakmaszerű felkészültséggel.

Erdély dolgait nem értették meg Budapesten soha, most sem értik. A vidék' 
feltörekvéseivel szemben a magyar főváros mindig idegenül állott: a Pestre rán- 
duló atyafi és a Pesten otthonos autokton polgár szenlistvánnapi szembekerü
lésében.

Hiába minden. — az utóbbi félszázad teljesnek vélt és szervesnek mondott 
bekapcsolódási kísérlete, a tőke, nagypolitika, államélet, újságkorcernek hálózata,

mindig maradtak bizonyos imponderabiliák, amelyek lehetetlenné tették a 
különböző országterületek egy-nevezőrehozását. Itt is ki kell jelentenem, hogy 
nem arra a bizonyos országéi’zési, teljességi érzelemegységre gondolok, amely 
nagy- dolgokban az ország minden magyarját egybeforrasztotta. Nem a trianoni 
lelkiösszefüggésre, inkább arra az érzésre, amely differenciál. A történelmi ína- 
teriálizmus is differenciál, amikor azt mondja, hogy minden: gazdasági alá-
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építésű, tehát egy teljesség keretén belül osztályok is vannak. Egy másik differen
ciáló folyamat, ha lehet magunkat igy kifejezni, a történelmi ideálizmusból fa
kad, bizonyos környezet, együttélési közös tulajdonságok alapján külön, finoman 
elhatárolható lelkiségeket különböztet meg. Erre gondolok. Van erdélyi lélek, 
dunántúli lélek, fővárosi lélek, budai lélek. Az irodalom mívelői nem is felejt
keznek meg ezekről a szempontokról. De mi induljunk ki abból, hogy ezek a 
különbözőségek több, mint csupán irodalmi jellegzetesség. Több, mint tájszólás, 
néprajz. Még a gondolatok különbözőségénél is több. Egy külön ország gondo
lata: a transzilvánizmus.

A politikai Iranszilvánizmusnak rajzát akarjuk alábbiakban adni az olva
sónak.

2 .

Mit köszönhet Magyarország Erdélynek? Ez a történetírás külön feladata 
lesz, a történetíróé, aki a változásoknak megfelelően revideálja és megrendezi az 
elmúlott magyar életet. Bizonyára akad majd hivatottabb pennaforgatója is e kért- 
déseknek és kibontva a magyar nép és államegyéniség szövedékét, históriánk 
minden szakában rámutat: ezt Erdélytől, ezt a Felvidékről, ezt a Dunántúlról 
kaptuk, erőforrásainkat ekkor és ekkor innen és innen duzzasztottul* fel. Valaki 
csak akad majd, aki a magyar állam anatómiáját is megcsinálja, lia késve is. 
már a műtőasztalon, a szertehullott darabokból, boncolás keserves munkája 
közben. Lesz majd valaki, aki a nemzetképződés lélektani rugóit is megkeresi, 
beilleszti az eredőket egy népgeometria rendszerébe és e munkájához új szavakat 
és új műnyelvet is kitalál, hogy végre magunk előtt láthassuk a magyarságnak 
szabatosan és lelki eszközökkel megrajzolt imaginárius portréját.

Erdély a magyar organizmusban, az államtestben több volt mint egy föld
rajzilag és nyelvtechnikailag körülhatárolt vidékrész. A Felvidék, a Dunántúl 
nem is játszhatott oly elsőrendű szerepet a magyar életben, mint a mi Erdé
lyünk, amely e tartom ányrészek között egyedül rendelkezett évszázadok folyamán 
kialakult önálló nemzeti és közjogi szereppel. Nagy dolog ez! Amikor az anya
ország a megpróbáltatások kálváriáját járta és reménytelenül elsötétedett nappal 
találta szemben magát, Transz,ilvánia helyette is állott, virult és Magyarország ha 
tudott még levegőt szívni, Erdély tüdején keresztül lélekzett. Erdély a pusztuló 
magyar hagyományokat átörökítette, átmentette és idők múltával csorbíttallanul 
visszaszolgáltatta fa j testvéreinek. És később is, amikor a közjogi egyesülés 1848- 
ban megtörtént. Erdély bizonyos különvalóságát megtartotta és napjainkig állot
tak azok a sajátságok, amelyek egy külön lelki autonómiát kristályosítottak ki 
— a nagy területi összefüggés keretein belül — és e sajátságok látható formát is 
öltöttek felekezetek önkormányzó testületéiben, társadalmi intézményekben, sőt 
a joggyakorlatban is.

Nevetséges volna most erdélyi embernek számlát prezentálnia Magyarország 
számára, felsorolva a személyi és a dologi tételek sorrendjében — ime, ezeket 
adtuk nektek, de ezzel szemben mit kaptunk?! Van-e valami jelentőssége annak, 
ha egy türelmes statisztikus seregszámláját adná azoknak a gazdasági teljesítmé
nyeknek, amelyeket az anyaország életében az erdélyi fa, só, arany, bányatermelés 
jelentett? Vagy tán szellemi »követel«-tételt állítsunk, felsorakoztatva oldalunk 
mellé a Wesselénviek, Telekiek, a mágnások, az erdélyi politikusok, írók, művé
szek külön értékeit, kimutatván, hogy ezek a maguk külön tudásaikat nemcsak 
Erdélyért, hanem sokszor Erdély ellen is, az egész magyarság számára gyümöl- 
csöztették?! Ezt a babrainunkát mi nem végezhetjük el és erre nincs is semmi 
szükség. De Erdély többet jelentett Magyarország számára, mint szellemi és földi 
javak szolgáltatását. Erdély nagy erkö'csi értékeket nyújtott Magyarországnak és
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— ez a mi erdélyi öntudatunknak legszebb változata — ezt a magas hőfokú mo
ralitását ma is besugározza a magyarországi közéletbe.

3.

Lássunk néhány jellemző tünetet, amelyek idők folyamán Erdélyben más kije- 
gecesedést mutatnak, mint Magyarországon. Kővári László, az erdélyi történelem 
egyik igen szorgalmas munkása, legszembetűnőbb erdélyi vonásnak azt tartja, 
hogy Erdély a múltban a kisbirtokos hazája volt, szemben Magyarországgal, 
amely területi képződése folytán — alföld, geogratiailag oszttatlan síkterület 
inkább a nagybirtok kifejlődésének kedvezett. E földrajzi különbségek szociológiái 
tényadottsághoz vezetlek és e szociológiái adalék megmagyarázza, hogy Erdélyben 
miért találkozunk ellenző kieskedőbb népiséggel, mint a Duna—Tisza közén?! 
Az erdélyi hegyek között ábrándosabb az élet, drámaibb, balladaszerübb, a kép
zelőtehetség megmozdulása gyorsabb, a megélhetés nehézségei szünellenebb akciót 
parancsolnak. Erdély temperamentumosaid), még konszervativ elemeiben is, mint 
Magyarország, és nem véletlen az, hogy az erdélyi politikai egyéniség karaktere
sebb. maradiságában szívósabb — Tisza István, Bethlen István stb. —, mint a 
dunántúliak. Az igazi forradalmárok a hegyen közölt születnek. Ady Endre erdé
lyinek vallja magát és letagadhatatlanul erdélyi Szabó Dezső is. A népköltészet 
is kutatja ezt a nyugtalanságot, nem is szólva az erdélyi író szépprózájáról, amely 
állandóan új összetételeket, eddig még nem tapasztalt szófűzéseket keres. Erdély 
magyarsága dinamikus a magyarországi magyarság statikus lelki szerkezetével 
szemben.

E népi sajátságok, amelyek részletesebb ismertetésére ezúttal nem térünk ki, 
eredményezték, hogy az erdélyiek fogékonyabbak, érdeklődőbbek, sokoldalúbbak 
a többi magyaroknál és a korok vezető eszméi is puhább lelki viaszkba tapadnak. 
Az élettel való összefüggés itt mélyebb és állandóbb, és ez a sajátság termelte ki 
az erdélyi politikust is, amely egy külön műfaj, külön fejezet a magyar politika 
fejlődésének még meg nem írt kézikönyvében. Akár Fráter Györgyöt, akár 
Bethlen Miklóst vagy Teleki Mihályt nézzük, akár az ujabbkori Magyarországba 
átszármazott politikusainkat: ellenmondás, ellenzékieskedés, vétó, asztalra-ül'é. ,̂ 
magát alá nem rendelni akarás, tiltakozás minden felülről és más oldalról jelent
kező nyomás ellen, ez a prolestálás erdélyi különlegesség. Természetesen ez nem 
jelenti minden esetben azt, hogy a prolestálás összeesik a haladás fogalmával. 
Ez biológiai sajátság: sűrűbb vér, feszültebb temperamentum, egyénibb kedély. 
Az erdélyi konszervativ politikusok éppannyira erdélyiek, mint a haladó politiku
sok, éppolyan ugrásra készek, idegesek, macskaszerűek. Nem nyugodtak az angol 
lord, a felsőház hidegvérével, vagy egy deákferences önmagában bízó bölcsessé
gével. Ha konszervativek, tartalmilag azok, elvekben, újításokban csökönyösen 
maradiak, de a mód, ahogyan ragaszkodnak a múlthoz, a forma, ahogyan kiélik 
a maguk igazát, agresszív, gusztusos, parancsoló, meg nem alkuvó, nem cirkum- 
spektusos, a holnappal nem törődő, inkább érzelmi, mint intellektuális.

Ha az erdélyi szellem protestáló jelleméi észrevesszük, csodálkozhatunk-e 
azon. hogy ezen a talajon talált leghamarabb gyökeret a reformáció? A kis erdélyi 
magyarság amilyen temperamentumosán védte Gyula pogányságát a magyar 
kereszténységgel szemben, amilyen dühvei portálta a maga görög hercegeit a 
pápaimádó és római császárt udvarló magyar honnal szemben, amilyen elánnal 
lelkesedett a francia Anjoukért, amikor a magyar hon a német dinasztiák irányába 
tájékozódott, ahogyan kibirkózta magából nemzeti és fajtájából való királyát, 
Mátyást, amikor a felsőmagyarországiak kiskirályai csak az ország testén tudtak 
osztozkodni, —- ugyanezzel az átörökített elszántsággal védte meg a maga pro
testantizmusát a katolikus Magyarországgal szemben.
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De ez még nem erdélyi érték. Erdély missziója olt kezdődik, amikor világ
szerte fellobognak a vallási harcok. Erdély beszorult a német és a török uralom 
malomkövei közé, ebből a bajából és az előbbiből csak úgy tudta magát kivágni, 
hogy önálló országot létesitett és hordozója lett azoknak a világeszméknek, ame
lyeket az akkori Európa nem tudott megérteni. A tordai országgyűlés kimondja 
a keresztény vallások szabadságát. A tömegléleknek, a politikai éleslátáséi tömeg
gondolatnak milyen óriási ereje tükröződik vissza ebben az országgyűlési határo
zatban, ha elgondoljuk, hogy ugyanakkor a többi európai állam századokig meg 
nem szűnő testvérháborút kezdett, és hogy alig volt ismert államalakulat, ahol 
respektálták volna az istenhivésnek külön jogait és módjait, Erdély megértette, 
hogy a világhaladás követeli, hogy a vallás belső ügynek és az egyéni meggyő
ződésnek tekin tiessék, és így Kelet bástyáiról az emberiséget, az európai közszel
lemet a türelmesség erkölcsi nagy értékével ajándékozta meg.

Amikor a két ország — Erdély és Magyarország — megkezdette a maga külön 
életét, életről a szó valóságos értelmében csak Erdélyben lehetett beszélni. Ma
gyarország tesped, hanyatlik, puszta élete tengődés, vegetáció. A nemzeti fejede
lemségek korában azonban kibontakozik az erdélyi magyarság erkölcsi ereje és 
népjogosultságának igazsága teljes hatásaiban. Már e két sajátságával sikerült a 
lás országnak másfélszázados szabadságharcot megvívnia két maminut- és im
perialista birodalommal, a némíetfjel ás a törökkel szemben. Az erőfeszítés, a mód, 
ahogyan az erdélyi, fejedelemség a vállára nehezedő óriási feladatot megoldotta, 
fejezete a magyar energiák történetének. Politikai rátermettség, kitűnő ravasz
kodások, a politikai egyensúlyzásnak nagyszerű iskolázottsága — mondják a 
történelemírók. De mindezek egymagukban nem alkalmasak még egy ország 
fennmaradására, ha az országnak egyébként hiányzik ideálja és erkölcsi fel- 
készültsége. E tekintetben a vallásszabadság elve páratlan konstruktív erőforrás
nak bizonyult és életadó nedvévéi összeforrasztotta az itt élő négy-öt már ki
alakuló nemzetséget. (Még a románságot is, amint ezt a Hunyadi János korá
ban megkezdett és állandóan tartó nemesítések mutatják.)

A vallásszabadság elvének gyakorlatba hozásán kívül a világszellemet más
képpen is szolgálni tudta a parányi Érdél}’. Vallásszabadságon kívül népszabad
ság is volt Erdélyben; ennek visszatükröződését Erdély alkotmányos törekvései
ben láttuk. Alkotmány az akkori Európában csak Angliában volt, és Erdélyben; 
ez utóbbinak szeme állandóan Anglián csüggött és nemcsak diplomáciai szüksé
gesség, hanem az alkotmányos életnek egyforma szeretete hozta közel Angliát 
Erdélyhez és vetette meg egy századokig tartó igen gyakori .érintkezésnek alapját, 
amelynek egyes szakaszairól Angyal Dávid okos kis könyve nyújthat az olvasó
nak bővebb felvilágosítást.

Az erdélyi fejedelemség alkotmánya tulajdonképpen a köztársaságok alkot
mányára emlékeztetett. Amit az Erdélyben élő három nemzet között kettő el
határozott. azt a harmadik nemzet is minden vétó nélkül respektálta. A fejedelmi 
méltóság nem volt egyeduralom, inkább közjogi szimbólum, mint a mai Angliá
ban. Önkényuralom az akkori közjogi keretek között elképzelhetetlen volt, leg
feljebb az egyes fejedelmek tekintélye parancsolt ki több jogot, mint amennyit 
az alkotmány megengedett. A meghozott törvényekkel szemben az uralkodónak 
is meg kellett hajolnia, bizonyságául annak, hogy az uralkodó népe akaratának 
nem ura. csak szolgája.

Erdély az új eszmék irányában az európai államtömbök között a szélső 
baloldalt foglalta el«, — jellemzi a fejedelem ségi kort Kemény Zsigmond 
»Erdély közélete« című értekezésében. Mit tudtak ez eszmék élettartalmáról az 
akkori arisztokrata-feudális Magyarországon? A bezárt templomok, a száműzetésbe 
kergetett prédikátorok, a németbe felszívódott katolikus renegátok országában
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minden jóakaratéi magyar ember talpa alatt kigyulladt a föld. Hova menekül
hetlek volna az üldözött honfiak? Bécs felé? Az oroszlánbarlangba? Vagy Nyugat 
más államaiba? Nem, a még élni akaró politikai üldözöttek keletre nézitek* 
Erdélyország felé, a magyar néptörténések folyamán először érezve meg, hogy 
számunkra csak Erdély adhat erőt, békét és ígéretet.

ßs e »szép, de bánatos Tündérország« befogadta magába a magyar emigrán
sokat. Az üldözések elől menekülő magyar nemesek új hont találtak az erdélyi 
bércek között és az erdélyi testvér szeretettel ölelte magához testvéreit.

4.
E világeszmék történelmi és erkölcsi kifelé sugárzásában jelentkező tények 

mögött felrajzik egy egész sereg kultúreredmény, amelyek mind az egyetemes 
magyar közszellem megtermékenyítésére hivatottak. E kultúrtények egyike-másika 
rendkívüli teljesítmény az akkori időkben. Három erdélyi század e tisztult 
légkörben a nagy egyéniségek szokatlan bőségét fejleszti ki magából. Valahol a. 
renaissance-ban kezdődik ez a korszak Mátyás királlyal, folytatódik az első 
erdélyi fejedelmekben és a tizenhetedik század végéig megtartja e felfelé ívélő 
folytonosságot. Szakadatlan érintkezések Nyugat protestánsaival, folytonos val
lásin túlmenő politikai érintkezés Angliával, az európai szellemi mozgalmaknak 
mindig egyenesébe illeszti Erdélyt. Erdély Magyarország előtt halad és oly rohamos 
léptekkel, hogy a lenyűgözött magyarországi közszellem nem tudja követni. 
Nyomtató-műhelyek vannak Erdélyben, jelesen Kolozsvárott, amelyekhez fog- 
hatóakat Magyarország nem tud felmutatni. Egy Tótfalusi Kis Miklós Erdély 
leghíresebb prédikátor-bib 1 fanyomtatója s a pápa és az orosz cár nem a világ
híres utreehti nyomtatókat keresi fel megrendeléseivel, hanem az idegen föld
ről odaszakadt erdélyi embert. Pázmány után a magyar egyetemes műveltség 
szolgálatába kerül egy Páriz-Papai, Szenczi Molnár Albert, Geleji Katona István.

Apácai Cseri János a magyar egyetem, a főiskola gondolatát önti formába, 
és első úttörője a felvilágosodásnak és a szabadgondolatnak. Egyenes út vezet 
Heltai Gáspártól Felvinczi Györgyig, a legelső magyar színigazgatóig, aki a leg
sötétebb leopoldusi korszakban, 1697-ben magyarul játszik, magyar darabokat ír 
magyar közönség számára és így századokkal előre vetette meg a magyar szín
játszás alapját A nyugati tudományos világ legkitűnőbbjei fordulnak meg a 
fejedelmi udvarokban, köztük oly világnév, mint Comenius.

A közműveltségi egymásrautaltságnak és a magyar szellemi fölénynek ebben 
a légkörében a még nemzetileg ki nem bontakozott románság tagjai egyre-másra 
szívódnak fel az erdélyiességbe és már mint magyar nemesek — a Hunyadiak 
letagadhatatlanul román nemzetiségűek voltak — vesznek részt a közéletben. 
A zsidók is élvezik az erdélyi türelmesség gyümölcsét, szellemi tekintélyt is vívnak 
ki maguknak, amint ezt Bethlen Miklós emlékirataiból is olvassuk a fejedelmi 
udvar zsidó orvosának pályafutásával kapcsolatosán.

E páratlan korszak .-- páratlan, mert felelte áll Erdély, területi jelentőségének 
és nincs arányban e kis földrész nagyságával és Keletretoltságával — mindaddig 
zavartalanul fejti k i . sugárzását, amíg a német és a török beavatkozási kísér
letek .egyensúlyban tudják egymást tartani. De a tizenhetedik század végén 
ez egyensúly megbomlott. A török befolyás csökken és helyt ad a német be
folyásnak. Az elnémetesítell és elkatolizált Erdély már nem tud rugalmas 
lenni, a világeszmék elsorvadnak. A népiséget átfestő nyelvi munkát a katoli
cizmus konszerválja, mert a katolicizmus akkor nem volt magyar, nein volt 
nemzeti, hanem pontosan szolgálta tulajdonképpeüi lelki célját, a nemzetköziségei. 
Nem csodálatos tehát, ha a protestáns főúr a maga vallását magyar vallásnak, 
nemzeti vallásnak érezte a Habsburgok vallásával szemben. Az erdélyi.főurak 
és fejedelmi családok között feltűnően nagyobb százalék volt a protestáns.
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Esetleg református, esetleg unitárius, esetleg ágostai, de esetleg szombatos. 
Pécsi Simon például a szombatos hitet követte és a maga furcsa erdélyi val
lásában a transszilván közélet egyik legeurópaibb 'alakja. Természetesen ő is, 
mint a többi protestánsok, törökpárti volt, mert a török türelmesebb volt a 
protestánsokkal szemben, mint a katolikus német és sohasem akadályozta meg 
az erdélyi vallási és szabadságeszmék zavartalan kifejlődését.

Most minden megváltozik. Száz év sem telik bele és felperzselődik Erdély 
gazdag közélete és csak 1791-ben jelentkezik ismét a már halottnak hitt erdélyi 
lélek. Sajnos, vagy talán ez a történelem eszmemenete: az ismét megnyil
vánuló erdélyi ösztön már nem egységes a társadalom minden rétegében. 
Érthető. Eleddig a társadalmi osztálytagoltságok nem voltak érezhetők. 1791-ben. 
mint Európa minden részében, a társadalmi differenciák lépnek előtérbe és íz 
összefüggés eszméjét elnyomják a még világosan át nem értett szociális eszmék. 
Az erdélyi nemzetek összeforrottsága megváltozik; és ez az az időpont, amikor 
felüti fejét az erdélyi parasztproletariátus, leghangosabban a románság lelkében 
visszatükröződve. Az arisztokrácia már különutakön jár és védekezik a néppel 
szemben, amelynek élete szünetlen szociális nyugtalanságokkal telik meg. Nem 
lévén már fejedelemség, néhány jelentősebb család osztozkodik a nagy állások 
felett. Európában már a francia forradalom hullámverései gyűrűznek ország- 
ról-országra, de Erdély a maga legyöngült szellemiségében és elveszített teljes
ségében érzéktelenül áll a demokrácia eszméivel . szemben és ugyanakkor, — 
ahogyan Kemény Zsigmond plasztikusan kifejezi 'magát — a hajdani ellenzék 
nem az alkotmányosság, hanem a szabadalmak és nemesi jogok összeomlását 
fájlalja »és akik II. József törvénytelen reformjai ellen a hamilkári gyűlöletet 
nem egyazon forrásból .merítették, ahonnan a szabadságszeretetérti lelkesedés 
árjai ömlenek«.

5.
De várjunk csak. Végleg győzne a Magyarországról beplántált mentalitás 

és már le kell-e mondanunk minden reményről, hogy a hagyomány elevenné 
váljék és Erdéty ismét megtalálja önmagát? Hol vannak az erdélyi magyarság 
legszebb virágzásai, hol a nemesi osztály, amely iskolákat épített, tudósokat 
hozatott és valaha történelmet csinált Istennek e hegyektől körülvett föld- 
darabkáján? A történeti családok kipusztultak, áthasonullak, vagy tán még egy
szer megmozgathatok ?

A parázs alatt nem aludt ki a tűz és néhány évig még tanúi lehetünk e 
felséges színjátéknak. Az összehívott, vagy összehívások ellenére is megtartott, 
csakazértis-országgyűléseken mintha ismét idéznék az erdélyi múltat. Protestáns 
mágnások: ellenzék és magyarok, katolikus mágnások: kormánypártiak és né
metek, állanak szemben egymással és ha érdekli még a népet is a nagyok 
dolga, akkor a közvélemény az Erdélyt szerető protestáns nrak oldalán áll. 
Ez az a korszak, amikor megjelenik az erdélyi jövő vizionáriusa, robusztus, vad- 
kani termetében: az öregebbik Wesselényi.

És hogy nő meg, keres tenglert ez a vízió, fiában, isteni folytatásában: az 
ifjabb Wesselényi Miklósban! Micsoda pihent és töretlen fényforrás ez a két 
ember, amint áttüzelnek Magyarországra is, lángra lobbantják a még mindig 
tespedt magjrar lápot és betöltve erdélyi nyugtalansággal, újabb lökést adnak 
Magyarországnak, hogy beérje már az ismét útjára talált lestvémemzetet.

Az erdélyi arisztokrácia e sorsdöntő pillanatokban ismét megteszi hagyo
mányos kötelességét. A mai Európában élő demokratikus alsó rétegek előtt 
szinte túllojálisan hangzik, hogy ennyire aláhúzzuk az arisztokrácia szerepét az 
erdélyi magyar múltban. Később ki fogjuk mutatni, hogy ez a. ha úgy tetszik, 
v mágnáskultusz« nem puszta udvariasság a mi magyar társadalmunk törté-
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nelében, mert hatóereje még ma is megvan, sajnos, csak negatívumaiban. Erdély 
ugyanis az utolsó évtizedekben válik indusztriáüsabb földterületté; eleddig — el
tekintve a néhány átmeneti évet, az unió óta új társadalmi rétegek kiemelke
déséig — parasztország volt, értelmi középosztály, vezetésre képes városi élet 
nélkül. Erdély sorsa attól a néhány főártól függött, akik a maguk kegvurasáL 
gánál, főgondnokságainál, vagyoni felkészültségüknél fogva urai voltak a hata
lomnak és ha ezt a hatalmat kivették a kezükből, akkor is irányítói voltak a 
társadalmi közszellemnek. A kezdődő császári abszolutizmus idejében ki paríroz
hatta volna ki, ki menthette volna át a magyarságot, ha nem azt a pár vagyoni- 
lag független és lefelé még mindig tekintélyes, diktálni tudó főnemes? A Wesse- 
lényiek jelszavára, amely már önönmagában véve sem volt elszigetelt jelenség, 
megmozdultak a szellemileg legelői haladó főnemesi házak, jóllehet csaknem 
az utolsó órában. A szalonokban már mindenütt a német szó járta és amikor 
Ferenc császár megjelenik feleségével Kolozsvár főterén, mintha Ausztria égy 
városa mutatta volna be földig bókoló tiszteletét. Ám a közhangulat megfordul; 
Aranka György tudós-társasága a magyar nyelvet új életre ébreszti, Csery Ilona 
néhány asszonytársával magyar színjátékért lelkesedik, magyar színjátszásért. 
Teleki Blanka grófnő a magyar nőnevelésnek már Budapesten csinál főiskolát és 
Kufsteint is szenved lelke jobb érzéseiért. A »Honunk szebb lelkű asszonyai -nak 
szóló izénél ide már időszerűtlenül érkezett, a Jósika Miklósok és Kemény 
Zsigmondok már megnyerték a lelkeket a nemzeti ügynek. A Telekiek, Rédelek, 
Miké Imrék már kőbe álmodták ki a mag\arság számára a múzeumot és a 
tékát és az erdélyi Illúminátusok, a Fry-Maurerek ismét a nyugat haladó eszméi
vel kerestek atyafiságot, noha e titkos intézmények élén nem holmi rebellisek, 
hanem egv Banff}', egy Jósika állott. A nyugati szabadelvűség, amely mind
inkább forradalmi lendületet vesz külső országokban, Erdély bércei közölt ismét 
visszhangra talál és tartozunk a történelemnek azzal, hogy elismerjük, hogy, 
a szabadelvűség ez elő töréseiben a nemzeti érzésű erdélyi mágnások derekasan 
kivették a részüket.

A magára lelt Erdély ismét hordozza az akkori világeszméket: a nemzetL 
öntudatot és a szabadelvűséget. Az erdélyi politikus a pozsonyi diétán a villanyos 
delejáramot ujjai hegyén pattintja ki, amikor a magyarországi nemesség csak 
a mesmerizmus üres játékaival foglalkozik s divatos asztaltáncoltatásnak han
gos estéit tölti bécsi barátai között. Nem asztalt, — lelkeket táncoltatnak az er
délyiek Pesten. Szalmárott avagy Pozsonyban és az a kevés rajongó kimutat
hatóan beviszi a maga frissebb fogékonyságát a magyarországi közösségi élet 
újjáteremtésébe is.

6. -

Azután jött az Unió. Erdély csatlakozik Magyarországhoz és bármennyire 
is a történeti szükség Ao't, néhány vezető politikus ösztönösen érezte, hogy Erdély 
ezzel az Unióval amennyit nyer, ugyanannyit veszíthet is. Könyvekben, brosü- 
rákban balhiedelmek támadtak és kételyek találtak hangot: Magyarország be
váltja-e kötelességeit ' Visszaadja-e nekünk, amit érettük tettünk? Nem mi jövünk-e 
ki rosszabbul? — Ilyen hangok nemcsak az ad hoc-szükségességet szükségszerűen 
méltányolni tudó, hanem a lörténelemírók és a politikától távolélő szellemi 
tényezők ajkain is felmerültek. Már mindegy! A magyar nyelvi területek egy
ségesítése a nemzeti eszmék világáramlatának kicsapódása, vastörvénye ennek 
a korszaknak. Erdély követi Magyarország sorsát jóban-rosszban, forradalom
ban, leverelésben, Bach abszolutizmusában, államiságának kiegyezés utáni fel
épüléseben, világháborúban, világosztozkodásban.

Elérkeztünk a jelen időkig.
IJfJeti Ernő

427



A k is é rle ti regény
Egy irodalmi elmélet érdekes kezdetei

Tudvalévőién Zola sem Remekművekkel kezdte írói pályafutását. Színes, 
romantikus regényeket írogatott. Idővel azonban megunta a courths-mahlerí 
sikereket és minthogy volt benne sok a tudósból, sőt a sarlatán tudósból 
(akinek a sarlatánsága azonban sohasem ellenszenves, hanem inkább mosolyra- 
késztő), megírta Roman experimental címmel tanulmányát, amely jövendő al
kotásainak akart programadó teóriája lenni. A kisérleti regény elméletének előz
ményei határozottan érdekesek.

Ha a bölcsőjénél akarunk ott lenni, Taine-nel, sőt Auguste Gomte-tal kell 
a mesét kezdenünk. Auguste Comte-tal, azzal az érdekes franciával, akinek istene 
az humanifé volt és aki a pozitivista kor nyitányát, a Conrs de philosophic poni- 
tive-t komponálta, ő úgy vélte, hogy az emberiség története három szakaszra 
osztható. Belő’e kettő, a période théologique és a péríode métaphgsique — az 
előbbi az a kor, amikor minden jelenséget istenségek beavatkozásával magyaráz
tak, az utóbbi, amikor a jelenségek magyarázatában metafizikai princípiumok
hoz folyamodtak (a kettő között nincs égbekiáltó szakadék) — úgy mondta 
Auguste Comte, már lejátszódott. A jelenkor: a pozitivista kor, amelyet csak 
a tények pozitív ismerete érdekel, mert egyedül ez hasznos és üdvözítő. Mind
ebből az utolsó szavak érdekelnek bennünket, amelyeket Comte a maga nyelvén 
így mondott: la connaissance positive des faits és ezzel a pár szóval egy egész 
nemzedék tudományos és művészeti programját jelölte ki.

A jelentőssége mind ennek Zola roman expérimental-'ya. szempontjából olyan, 
mmt a bevezetőé a könyv előtt, a nyitányé a hangjáték előtt. Nem tartozik 
szorosan hozzá és mégis el kell olvasnunk, illetve végig kell hallgatnunk, mert 
sokat sejtet az elkövetkezendőkből.

A bölcső egyik végénél tehát Auguste Comte áll, amint a nagyapák büszke
ségével nézi a porontyot; de a figyelmes szemlélő észreveheti szemében azt a 
bizonyos excuse me-1 (ha ma élne, bizonyára ő is így mondaná, szép angolosan , 
amely azt akarja mondani, hogy nem ő a közvetlen bűnös az események ilyetén 
alakulásában. A másik végénél ott láthatjuk (nem is kell hozzá szemünket meg
erőltetnünk) a boldog örömapát, (némi szomorúsággal a szemében, hogy nem 
egészen hasonlít rá a gyerek), Taine-t. A kép csak egész picit túlzott, mint 
amennyire minden kép az. Tainenek, aki olyan festői leírásokat írt pireneusi 
útjáról és aki öt szép vaskos kötetben mondta el véleményét az angol irodalom
ról, valóban majdcsak olyan köze van a zolai kisérleti regényelmélethez, mint 
az apának a fiához. Mindakettőnek vállalnia kell a következményeket.

A dolog ott kezdődött, hogy Taine szerelmes lett a spinozai világképbe. 
Nagyon megtetszett neki mindenegyes csavarnak az a pontos összeillesztése, amely 
annyira jellemző Spinoza filozófiájának mennyei gépezetére. Ezt írta ekkor 
Taine: »Ez az a pillanat, amikor úgy érzi az ember, hogy megszületik benne 
a természet fogalma. A szükségszerű következéseknek ezáltal a hierarchiája által 
a világ olyan lesz, mint egy oszthatatlan, egyedülálló lény, amelynek minden 
lény tagja.« Taine (ne felejtsük el: ekkor még fiatal, vidéki tanár volt) a kereső 
ember nyu".hatatlanságával kapott ez után a szilárd, biztos alapon álló bizo
nyosság után, amelyet Spinoza bölcseleté a világmindenségben uralkodó nagy 
rendről nyújtott. Taine hozzálátott, hogy ugyanazt a nagyszerű rendet, ugyan
azokat a pompás determináltságokat, amelyek Spinoza makrokozmoszában mű Köd
nek, a mikrokozmoszban, az emberek életében, alkotásaiban a maga és a kritikai 
megismerés számára megteremtse. Nagy írókv ocuvrejét vizsgálva ki akarta mu
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tatni, »hogy ennek a szellemi automatának, amely mi vagyunk, a megnyilvánu
lásai éppúgy szabályoknak vannak alávetve, mint az anyagi világé.« így születik 
meg a facute mait resse, race, milieu, moment-nsd dolgozó tudós Taine. Készen 
volt tehát a mechanizmus, amtelynek a segítségével — akárcsak a vegyész a labo
ratóriumban — elemezni lehetett a »spirituel au/omate ~o]<‘dl, ahogy röviden 
Taine az embert nevezte. Azonban a művész, aki Taineben élt, nem engedte meg, 
hogy a tudós Taine a magaalkolta szabályok rabszolgájává süllyedjen.

Taine nem lett az irodalom vegyelemző kémikusává — még annak ellenére 
sem, hogy az Angol irodalom bevezetőjében leírta a hírhedt mondatot: »A bűn 
és az erény olyan termékek, mint a vitriol és a cukor.« Megakadályozta ezt 
az is, hogy épp amikor kialakult benne a nagy teória, a vidéki professzor úri 
Párisba került, művészemberek, írók társaságába és a megcsontosodott »akadé
mikus« vérébe belekerüllek a második császárság esprit boalevardier-'ykn&k bak
tériumai. A boulevardok, amelyekről már Balzac oly elismerően nyilatkozott, 
amikor annyira lebecsülte velük szemben a veneziai Canal grandét, a római 
Gorsót, a berlini Undent, a londoni Regent Streetet, a bécsi Grabent, a mad
ridi Puerla del Solt stb. és a párisi intelligencia egyedüli szabad lélekzőhelyé- 
nek mondta, a kicsapongó III. Napoleon éveiben még színesebbek és érdeke
sebbek lettek. Itt élték világukat azok a művészemberek, akiknek világa a Restaurant 
Rrébantől a Café Madeleine-ig terjedt és akiknek a képzeletében a Champs- 
F.lysóes úgy ködlött, mint valami távoli, messzeeső világ. Ez a milieu felébresz
tette Taineben a pillanatnyi impulzióknak engedelmeskedő művészleiket. Ennek 
köszönhetjük, hogy habár bizonyos mértékben érvényesül írásaiban a kísérle
tező, teória után dolgozó tudós, az sohasem nyomja el az intuitiv művészt.

Hogy megértsük, hogy mennyire elevenen éltek Zolában a laine-i tanítások, 
olvassuk csak el, mit nyomatott a nagy író a Rougon-Maccpiart-ciklus első kö
tete, a Rougonok szerencséje elé: »Élettani szempontból a Rougon Macquarl-ok 
olyan idegbeteg eseteknek a természetes eredői, amelyek egy fajban (race) 
az első organikus sérülés folytán mutatkoznak és amelyek különböző környezet 
szerint (milieu) ennek a fajnak minden egyes egyénjénél meghatározzák az 
érzéseket, vágyakat, szenvedélyeket, az összes emberi természetes és ösztönös 
megnyilatkozásokat, melyeknek az eredményét közönségesen erénynek és bűnnek 
nevezzük*.

Az azonban kétségtelen, hogy amikor Zola leült íróasztalához (akkoriban 
már az is volt neki), hogy a kísérleti regény teóriáját papírra vesse, közvetlenül 
sokkal erősebben dolgozott benne Claude Bemardnak a kísérleti orvostudo
mányról írott könyve, mint Taine tanításai. Az orvostudomány könyvében új 
fejezet nyílt meg ekkortájt. Új lakosztályba költözött az orvostudomány: a labora
tóriumokba. Ekkor végezte kísérleteit tanítványai és az egész világ hódolatától 
kísérve a genialis Pasteur. A lapok tele voltak az Uhn-i utcai épület szenzáeiói- 
sabbnál szenzációsabb kísérleteivel és eredményeivel. Ilyen 'szavakkal fordult 
ekkortájt Pasteur Franciaország lakosságához: »Kérve kérem önöket, fordítsák 
figyelmüket minél erősebben azok felé a szent épületek felé, amelyeket laborató
riumoknak nevezünk. Kövessenek el minden lehetőt, hogy ezek a dolgozó helyi
ségek minél nagyobb számban és minél tökéletesebb berendezéssel álljanak a 
kutatók rendelkezésére. A laboratóriumok egész jövőnk, jövendő gazdagságunk 
és jólétünk templomai'.

Zola fantáziáját nagyon erősen megragadták azok a nagyszerű, új megálla
pítások, amelyeket a fiziologus Claude Bemard könyvében nyilvánosságra ho
zott. Hogy is képzelte ő? Ahogy Roux és Pasteur meg a többiek tengeri malacok
kal és fehér egerekkel kísérleteznek, úgy fog ő az emberekkel kísérletezni. 
ö csak azt a munkát fogja végezni, amit a laboratóriumi kutató. Adva vannak
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emberek, bizonyos környezet, bizonyos beteg vagy egészséges fajta; mindezt a 
mikroszkópja alá helyezi és egyetlen feladata az lesz, amil 'pár évtizeddel előtte 
Comte tűzött ki programul: la eonndssance positive des fails, a lények való 
megismerése. Nem vár rá más feladat, mint hogy elkészítse a mikroszkóp alá 
helyezett élet nagy procés verbal-yÁl.

Nem így történt. Elfelejtette, hogy minden halandóra érvényes a schopen- 
haueri igazság: die Welt ist meine Vorstellung. Sokkal nagyobb művész volt, 
semhogy kis Írnokává lelhetett volna az életnek. Az élet nagy vizionáriusa leli, 
aki mindent a maga nagyszerű lelke képére formált írásaiban. És ez mint 
tudjuk — sohasem vált kárára a zolai művészetnek Hanem, a zolai regény 
száz más problémájáról nem szólva, mi az a hiány, amelyet a mai olvasó örözä 
a lélektani regények korában, ha egy Zola-regényt végigél? Az az érzése támad, 
hogy a monstrumoknak, a nagyszerűségeknek ebben a világában sohasem marad 
egyedül, intim négyszemközt a regény alakjaival. Gondoljunk csak a Paris 
gyomra Floren tjára. Micsoda lehetőségeket nyújtana lázas, fantazmagóriákkal 
tele Lelke, szépségei, borzongásai a lélekbepillantó író nagyszerű tollának? Olyan 
érzéssel teszünk le egy Zola-könyvet, mint amikor hosszá ideig emberek társasá
gában voltunk és végül mégis idegenként váltunk el tőlük.

Hegyi László

KISPÉTER MIKLÓS:
A GYŐZELMES FILM
(Film, tudomány, művészet. Királyi 

Magyar Egyetemi Nyomda. 329 oldal, 
sok képpel. Ára S P.) Kispéter Miklós, 
a kiváló filmesztéta és kritikus, korunk 
legegyetemesebb hatású művészetének, a 
filmnek, szintézisét adja könyvében. Meg
felel arra, mi az oka a film kedveltsé- 
jgének, s mily utakon jutott el mai ered
ményeihez. A kérdés jelentősségét és 
időszerűségét mindenki érezheti: mi a 
film kulturális értelme a művelő
dés többi tényezője közt? A szerző rá
mulat a film ősi nyomaira: elvezet a 
kezdetleges kultúrák színhelyére, hogy 
ezáltal egészen újszerűén világítsa meg 
a film lélektani alapját. Ugyanakkor a 
gyakorlati kérdések sem kerülik el a 
szerző figyelmét: megismerjük a film 
közel félévszázados történetéi, feltartóz- 
halatlan technikai fejlődésével, krízisei
vel és vajúdó művészeti problémáival 
Önálló tanulmány tárgyát teszi az ok- 
tatólilm, továbbá a film és a tudomány 
viszonyának a kérdése. A könyv máso
dik része a film művészeti kérdéseivel 
foglalkozik: a színpad és a film kölcsön
hatásaival, a mozgókép művészi fel
adataival és esztétikai célkitűzéseivel. 
Megismerjük a 1i mgyárlás jelenlőssebb 
fázisait, a film alkotóinak: a rendező

nek, az írónak és a színésznek szerepéi. 
Kitűnő filmanaliziseiben végigvezet az 
elmúlt évek kiemelkedőbb alkotásain. 
Megtanít filmet nézni, felismerni egy- 
egy film művészi értékeit; tisztázza a 
filmnek a többi művészethez való vi
szonyát, kijelöli működési területét és 
megszabja annak határát. Hézagpótló ez 
a munka.
SZENT ISTVÁN-EMLÉKKIÁLLÍTÁS

(Magyar Nemzeti Múzeum kiadása. 
79 oldal, lfí képes melléklettel. Ára 50 
fillér). A Szent István-jubileumi év 
egyik csöndes, de maradandó értékű 
alkotása volt az a kiállítás, amelyet az 
Országos Széchenvi-Könyvtár és az Or
szágos Levéltár a maguk anyagából 
Kossányi Béla és Asztalos Miklós irá
nyítása mellett — rendeztek. A rendkí
vül gazdag anyag felölelte a szentkirály
ra vonatkozó eredeti krónikákat, az 
egyházi emlékeket, Szent István törvény
hozói működésének emlékeit, a Szent 
Islván-ábrázolásokat. a szent korona tör
ténetére, királyaink apostoli címére, a 
szent Jobbra, szent István ünnepére, 
a szent István-rendre, valamint a ma
gyar koronázásokra vonatkozó anyagól 
Érdekes volt az a kiálíításrész is, amely 
szent Istvánnak a zenében, az újabb 
történeti és a szépirodalomban való 
szerepét mulatta be. A kiállítási kataló
gus — Asztalos dr. műve — forrás 
munka jelentőségű.
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Á szárnyaszegett kék m adár
Jusnij halálára

Bizony meg kell vallanunk, hogy a Kék madár lollail alaposan inegtépdesle 
az idő. A derék és kétségtelenül tehetséges Jusnij feje felelt is elszálltak az 
esztendők. Megkopaszodott és elszintelenedelí. Mindezt nagyon szomorú meg
állapítani akkor, amikor a régi jó időkre emlékszik az ember: mondjuk a tíz 
esztendővel ezelőtti Jusnijra s kék madarára. A színpadi művészetet egészen 
más időmértékkel mérjük, mint a többi művészetet. Egy ember éleiében tíz 
esztendő nem sok. Egy színpadi műfaj életében tengernyi idő. Tíz esztendővel 
előbb elegánsabb és tartózkodóbb volt Jusnij, az orosz. Az egyes számok után 
fergeteges taps szántott végig a nézőtéren. Ez a lelkesedés az egekig szállt és 
szú-inról-számra nagyobb dinamikával tört elő a publikumból.

Most, amikor legutóbb Pesten járt, szánalmas volt nézni, mily kevés meg
győződéssel csinálta. Művészi eszközei már nem voltak olyan nemesek, mint 
régen.. Olcsó hatásvadászatot rendezett az ötletek vadászkertjében. Figurázott és 
komédiázott a függöny előtt, mindezt keserű vonással a szája szegletében. Nem 
láttuk utoljára egészen közelről ezt a megfáradt, de fáradtságában is érdekes 
művészarcot, de a hanghordozásán és grimaszain megéreztiink valami tragikusát 
a művészet öregedéséből. Igen, ez a hang, a fölényeskedő s mégis tétovázó 
hanghordozás takart valamit. Az ember panaszt várt azon a zagyva német 
beszéden s bebizonyosodott, hogy sejtésünk nem csalt.

Jusnijnak panasza volt. Párisban járt s ott az egyik színigazgató azt kérdezte 
tőle, mi az a conférence? Ott kérdezték tőle, ahonnan ez a műfaj elindult s 
ahová valójában sohasem érkezett meg. Jusnij zavartan magyarázta, hogy ö a 
számok előtt beszél közvetlenül, cseveg, humorizál, mire a színigazgató megértőén 
bólogatott. Igen, ez az, — mondotta, de amit Jusnij csinál, az nem conférence. 
Jusnij egyszerűen és közönségesen: szpíker. Ezen aztán derült a nézőtér, de 
ez a derű nem jött szívből. A pesti közönség is gondolkodóba esett bizonyára a 
mondottakon s szive legmélyén kissé igazat adott a francia színigazgatónak. A 
conférence ígv, ahogyan azt Jusnij csinálta: halott.

Nagy Endre, a magyar kabaréirodalomnak évtizedeken keresztül egyetlen 
vezére, visszataszító hanghordozása ellenére is valami mélységesen emberi con- 
férenceiban a szellemességek és ötletek ezreit szórta pazarló kézzel a nézőtérre, 
ő nem komédiázott a színpad előtt, hátamögött a vastag színpadi függönnyel, 
nem állott mögötte a varázslatosan kivilágított és beállított képek sora, amiket 
a művészi zenei aláfestések fokoztak hatássá, nem hozta egy örökké ismeretlen 
szláv nép muzsikáját és misztikumát. Az q feladata, aki csupán a szellem 
ragyogásával hatott, nehezebb volt. Ma Nagy Endre és Jusnij nincs többé s 
velük a conférence műfaja is meghalt egy kissé.

A Kék madár még ragyogó napjai után is szálldosott európai városokba és 
amerikai metropolisokba., lépett szárnyaiba görcsös erőfeszítéssel kapaszkodott 
Jusnij, az orosz és társulata. De a közönség, amely a nyári kánikulában utoljára 
töltötte meg a színház nézőterét, elmerengett a régi dicsőségen. Mindez rendben 
van így. Jusnij még mindig elég ötletes volt ahhoz, hogy régi tradícióiból meg
éljen és különböző államok bankjaiban kevés tőkét gyűjtsön össze öreg napjaira.

A tragédia magvát az hordozta magában, hogy voltak a nézők közül sokan 
olyanok, akik a régi Jusnijt látták. Akik kihűlő szivüket egy régi emlék színeihez 
és emlékeihez hozták melegedni. De ezek csalódottan nézték a képeket, mert 
már azzal is veszedelmes játékot kezdtek, hogy emléket idéztek fel. Ezek egyre
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ritkábban emelték tapsra a kezüket, fáradtabbak voltak már, mint akkor, amikor 
Jusnijt utoljára látták és sehogysem tudták magukat a regi látomás hangulatába 
beleringatni.

Egyetlen művészt sem volna szabad öregnek látnunk. A művész inkognitóban 
öregedjék meg s térjen meg őseihez. Az illúzió is olyan, mint a kék madár, 
elszáll a végtelenbe, csak szárnycsapását halljuk még néhány pillanatig, azután 
ennek is vége. Ila tragédia és szánandó sors az öregség, akkor a művészeknél 
százszor inkább az. Kivált^ ha a művész is érzi ezt s csak éppen bátorsárga 
hiányzik ahhoz, hogy elhigyje.

Amikor a művész már nem válogatós, akkor már nagy baj van, a közönség, 
az ezerszemű rém, egykettőre észreveszi ezt. Amikor a közönség sajnálni kezdi 
a művész erőfeszítéseit, abban a pillanatban hal meg a művész a számára.

Az a sok néző, aki az előadás végén még sokáig állva maradt a széksorok 
között és kérdően tapsolt Jusnijnak és társulatának, néni akart hinni a szemének. 
Az előadás tulajdonképpen szép volt, a világítás gyönyörű, a zene pompásan 
összeválogatott és mégis...  mégis... a Conférencier, aki minden függönycsukó' 
dáskor büszke mosollyal bujt elő, mint egy ördögfi, vagy egy varázsló, tekin
tetével az elmúlt forró sikerek fájó.titkait kutalgatta. De a sötétség nem adott 
választ kétségeire, nem szolgált semmi megnyugtató felelettel. A régi tűz egyszer 
s mindenkorra kialudt s a kék madár bágyadt szárnyakkal lebegett mögötte.

Ez már visszavonhatatlanul így van. A Kék madár meghalt, hogy helyet 
adjon valami másnak, valami újnak. Az oroszok sem állanak már annyira az 
érdeklődés homlokterében, mint legforróbb sikereik idején. Európa már el
könyvelte az oroszok sorsát; s mindazt az álromantikát, amely a régi Orosz
ország szineil és hangulatait igyekezett a színpadra vinni, nem hiszi többé. 
De nem is érdekli. Annyi forrongás nem volt soha népek életében, mint éppen 
ma. A népek este lefekszenek s mire felébrednek, teljesen megváltozott állami 
és életformák köszöntik a reggeli nappal. Álom volt az elmúlt évtized s most 
ebből a felhős horizonból egy másik Kék madárnak kell felrepülnie, hogy a 
művészet újra hozzáférjen az európai ember fáradt és meggyötört leikéhez.

Marék Antal

TERSÁNSZKY J. JENŐ: A MAGYAROK
TÖRTÉNETE
(Rajzolta Pekáry István. Cserépfalvi

kiadás. W oldal. A magyar kiadás ára 
6.50, a francia és ßngol kiadásé 8—8 P.) 
Talán nem tévedünk, ha úgy véljük, 
hogy az idei karácsony egyik legkapó
sabb könyve ez a gyönyörű munka lesz, 
akár itthoni kedveseink, akár külföldi 
jóbarátaink számára. Már Tersánszky 
szövege is mestermunka, mert hiszen 
vagy harminchat féloldalon kellett el
mondania minden lényegesei a magya
rok múltjáról, mégpedig úgy, hogy a 
felnőtt és a gyermek, a magyar és a 
külföldi egyformán tanulságosnak és ér
dekkeltőnek ismerje meg a magyarok 
történelmét. Pekáry rajzai azonban 
messzi meghaladnak mindent, amit eb

ben a nemben magyar vagy idegen 
könyvpiacon láttunk. Megkapóan har
monikus egységbe olvasztott ebben a 
művében szimpla fametszet-, ponyva
rajz-. középkori krónika- és hindu mi- 
niatürstilust. Klasszikus példája ez a 
rajzslilus annak, hogyan lehessen új, 
mégis magyaros, de nem magyarkodó, 
nem lulipános-teremburás, nem viléz- 
kötéses, de a legnemesebb európai il
lusztrációs technikákkal bátran kiálló 
művészeti idiómát teremteni. Saját sze
münkkel láttuk az egyik könyvesboltban, 
amikor egy szemmellálhatóan hűvös an
gol dáma a kezébe yette ezt a könyvet, 
szinte lelkendezett az örömtől — Cse
répfalvi az idei, nemzeti szempontból 
annyira jelentős karácsonyra ennél 
szebb ajándékot nem tehetett volna le 
a magyarság karácsonyfája alá!
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A vÁJtáqUáfocu, yy&zUte: cvz anfyol fade pioty
Douglas Haig angol főparancsnok hátrahagyott naplója

A világ hozzászokott, hogy az angol gentleman típusáról valami egységes, 
örökidőkre szóló, szinte már stereolipizált fogalmat alkosson magában. S közben 
elfelejti, hogy — a millióféle egyéni változattól el is tekintve — magában az 
angol nép lelki és faji összetételében legalább ötféle alapvető elemet kell keres
nünk: az angolt, a szászt, a keltát, a skótot és az írt. S ha ezek! a különböző 
véralkatú angolok egyformán öltik is magúiéra a világ bármelyik szögletében, 
vagy akár az őserdő közepén is, délután ötkor a szmokingjukat, vagy egyformán 
pattannak is fel — az őstory lordtól kezdve egészen a munkáspárti agitátorig 
minden szinielőadás végével a God save the King hangjaira, azért bensejükben 
mégis millióféle temperamentum és lelki adottság dohog a külső máz alatt. 
S ha mégis van valami lelki közösség, ami a szmokingon és az angol himnuszon 
kívül is egységes világnézetre hangolja ezt a százmilliónyi embert az öt világ
részen keresztül, akkor az a fair plag iránt érzett mélységesen beléjükgyökerezett 
tisztelet.

Rendkívül élesen villan az angol úrnak ez a lelkisége a szemünkbe abból 
a könyvből, amelyet a nemrég leköszönt angol hadügyminiszter — ennek a 
leköszönésnek is éppen ilyen fair-plag-oka volt —, Duff Cooper a közelmúlt 
hetekben hozott nyilvánosságra, s amelyben Douglas Haignek, a világháború 
angol főparancsnokának naplója alapján újra egyszer átélhetjük, de ezúttal a 
túlsó oldalról nézve, az emberiségnek eddig legnagyobb megpróbáltatását, a 
világháborút. (Duff Cooper: A nyugati hadszíntér. Ford. Bállá Antal. Singer- 
Wolfner kiadása. 455 oldal.)

Az érettebb ifjaknak életük bizonyos kellemetlen perceiben kedvenc szo
kásuk az, hogy rámutassanak: lám, az emberiségnek hány nagy szelleme bukott 
meg iskolázása során egy vagy több tantárgyból, mégis nagy emberekké lettek. 
Haig tábornagy élelpéldája igen alkalmas analógiával szolgálhat számukra: mii 
tagadjuk, Angliának eddig még Wellingtonnál is nagyobbszabású katonai zsenije 
bizony két tárgyból is — németből és a matematikából — elvágódott a tiszti 
vizsgáján. De azért ressentiment nem maradt benne sem a németek, sem a 
matematika iránt. Talán ő az egyetlen entente-férfi, aki még legintimebb napló
jában sem használja egyetlenegyszer sem a franciáknál megszületett, de hama
rosan népszerűvé lelt gúnynevet a németekre, a hunoboche-1. Ellenkezőleg min
denkor a legnagyobb megbecsülés hangján beszél az ellenségről, még olyankor 
is, amikor kénytelen megállapítani, hogy a német legénység, sőt a német tisztek 
harci kedve, ellenálló ereje immár megtörött. A matematika iránt való nagyra
becsülését pedig gyakorlatilag akkor mutatta ki, amikor Swinton tábornokot, 
a tank feltalálóját, szemben az egész angol vezérkarral és minisztériummal, párt
fogásába vette s az első pillanattól fogva felismerte ennek az új fegyvernem
nek döntő szerepét.

Stendhal egyik legmesferíbb alkotása annak az embernek a leírása, aki 
részt vesz a világtörténelem egyik legdöntőbb összeütközésében, a Waterlooi csa
tában, s a csata napjának estéjén fogalma sincs róla, hogy minő eseménynek 
volt a szem- és kortanúja. Körülbelül ugyanilyen szerepe volt a világháborúban 
a onarne-i csodának«, az 1911 szeptember 5—12 közölt lejátszódott marne- 
ütlcözelnek, amely végérvényesen a központi hatalmak hátrányára döntötte el 
az egész háború sorsát. Haig pedig erről a csatáról minduntalan azt emlegette, 
hogy neki fogalma sem volt arról, hogy volt egy »marne-i csata«. Az emberi
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szerénységnek páratlan megnyilatkozása buggyan ki Uaignak c magatartása mögül, 
mint ahogy az egész könyvben a legmegkapóbb vonás az. hogy szinte minden 
lapról egy egyszerű — bár igen előkelő származású s az udvarral szoros családi 
nexusban álló — embernek az arcképe ragyog ránk, olyan emberé, aki a leg
vadabb harci tűz közepette sem felejtkezik meg arról, hogy a saját katonái 
is emberek, akiknek az élelmezését állandóan maga ellenőrzi — még az amc- 
kaiakét is! —, s kocsikon szállíttatja csapatai után a poggyászukat, nehogy 
fölöslegesen túlfárassza őket.

A íair-play-hez tartozik azLán a könyvnek az az egyik legfontosabb része is, 
ahol Haig nyíltan bevallja, hogy Anglia már Bismarcknak II. Vilmos által 
való lemondatása óta gyanakvó szemmel nézte a német császárnak, ennek a 
»veszedelmesen szeszélyes úrnak« a törekvéséit, 1905-től fogva pedig egészen 
határozottan nekikészült a Németországgal való leszámolásnak

A háború vezető egyéniségei között a háború után divattá vált vészben a 
szerecsenmosdatás, részben pedig a propheta ex post kényelmes szerepében 
való tündöklés; az 1919 után megjelent memoárok javarésze teli van csupa 
előrelátással«: ez vagy az a hadvezér vág}7 politikus nagyképpel elmondja, 

hogy ő ekkor meg ekkor már »előrelátta«, hogy ez vagy az az esemény be fog 
következni. Mindenkor némi gyanúperrel olvassuk az ilyen prompt jóslatokat 
ot-tíz-tizenöt évekkel az események után. Haig könyvében ilyen gyanúpernek 
még az árnyéka sem merül fel az olvasóban. Az írója — aki megszokta kisgyerek- 
korától fogva, hogy napról-napra feljegyezze élete legfontosabb eseményeit — 
a háború alatt feleségének küldi naplójegyzeteit, nem is azzal a céllal, hogy 
valaha napvilágot lássanak. S csak halála után jelennek meg azok. Ennek ellenére 
is, minden más felelős tényezővel ellentétben, első naptól fogva tudja, hogy igen 
hosszú hadjáratra van kilátás, bár a német szakírók nagy hadtudományi mű
veikben már eleve kifejtették, hogy a modern technika vívmányai mellett egy 
európai háború néhány rövid hónapnál tovább nem tarthat. S Haig pontosan, 
szinte napra előre megmondja, már 1916-ban, azt a végső határidőt, amíg a 
németek még egyáltalán bírják az ellenállást.

S ugyanez a tiszta látás jellemzi Haiget korlárs'ainak, a francia és angol 
katonáknak és politikusoknak megítélésében is. Megrázó, bár Haig jelleme szerint 
egészen szürke, szinte semmitmondó szavakkal vázolja fel azokat a harcokat, 
amelyeket a saját kormányával szemben kell vívnia, amelynek élén ä handa- 
bandázó Lloyd George áll. Ahogyan Haig a háborúnak ezt a győztesét« jellemzi, 
azt a derék kelta Lloyd George aligha teszi ki a kirakatba. Megrendítöek azok 
a részek is, ahol a régi barátjával és a búr háború óta bajtársával, a főparancs
nokságban pedig elődjével, Freneh-csel kell leszámolnia. Barátság ide, pajtásság 
oda: tisztán látja, hogy French képtelennek bizonyul erre a gigászi feladatra, 
a haza érdeke fontosabb a barátságnál is, s ekkor szembefordul eddigi fő- 
parancsnokával s maga veszi a kezébe a nagy hadigépezet kormány kerekéi.

Talán egy pont van. ahol — legalább is Keleteurópa távlatából nem 
adhatunk Haignek igazat. Szerinte az entenle-hadseregnek balkáni, szalonikii 
vállalkozása fölösleges eltérülés volt a ’főcéltól, a németeknek a nyugati hadszín
téren, frontális támadással való megverésétől. Ma már tisztán látni véljük, 
hogy a központi hatalmak végzete mégiscsak itt teljesült: be: a bolgár front át
törésével. Ha ez nem következik be, a németek még igen soká bírták volna a 
védekezési, — persze a győzelemre való minden komoly kilátás nélkül.

Haig naplója a háborús irodalomnak nem szokványos terméke: hanem egy 
nagy egyéniség izzó agyán keresztül való újraátélése az emberiség egyik legször
nyűbb, mert legvéresebb kalandjának. (s. <j.j
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A cselekvő filozófus
Földi M ih á ly : A párisi menyasszony (Athenaeum, 355 oldal)

A novella úgy viszonylik a regényhez, 
mint a mikrokozmosz a makrokozinosz- 
hoz. Ezekben a novellákban is benne van 
Földi Mihály regényeinek, egész oeuvre- 
jének jellegzetessége és külön érdekes
sége a kötetnek, hogy egybesűrítve mu
tatja meg ennek a sokoldalú írói egyéni
ségnek számtalan arcát, fejlődésének vo
nalál.

Roppant széles skálán játszik. A no
vellák nagy változatossága mellett azon
ban — mint melódia a hangok töme
géből — kiharsan néhány újra meg 
újra visszatérő szólam és ezek jelentik 
alaptételeit, az expresszív lényegét.

Mint a kutató-tudós, olyan a kutató
író, aki nem elégszik meg *az analízis
sel, az adatgyűjtéssel, hanem pragma
tikusan kutatja azt, ami a tények mö
gött van és kutatásának eredményeiből 
szintetikusan épít új világot. Ilyen kon
struktiv író Földi Mihály, aki — úgy, 
mint gyönyörű Spanyol történet«-ének 
művész-hőse — a változatlan valósá
got keresi számtalan formában. De nem 
elégszik meg azzal, hogy pontosan le
írja alakjait, azok érzéseit, az eseménye
ket, amelyeken keresztül mentek, hanem 
emberek, érzések, jelenségek rejtélyes 
összefüggéseit keresi. Az írásaiból ki
csendülő egyik szólam folyton azt da
lolja. hogy itt, az összefüggésekben kell 
a titkot keresni, azt a titkot, amelynek 
megoldása birtokában felszabadul az 
ember. Tudja, hirdeti, hogy ez a titok 
ott él a reális világ mögött éppen úgy, 
mint a misztikumban. Ugyanannak a 
titoknak megjelenési formája a valóság 
és az irrealitás, minL ahogy a fény 
és a hő is ugyanannak a rejtélyes rez
gésnek különböző megnyilatkozása. Hogy 
ennek a titoknak a nyomára jusson: 
szigorú tárgyilagossággal vizsgálja a 
dolgokat, szinte természettudományi esz
közökkel kutatja a metafizikai jelen
ségeket.

Ezek a rejtélyes összefüggések deren
genek fel A modell fantasztikus tör
ténetében. amikor az író képzeletében 
és a valóságban egyidejűleg játszódnak 
le az azonos események, — az angol 
hercegnő szerepét játszó színésznő ese
télten. ahol az irrealitás szuggeszciója

megöli a realitást, — Glóri gyilko
sának lelkében, ahol lesiet öltött az Idő 
és ölésre lendítette a kart, hogy elpusz
títsa a szerelmes asszonyt, mielőtt maga 
az Idő ölné meg a szerelmet, de min- 
denekfclett a »Spanyol történet« felejt
hetetlen élményt jelentő misztikus ese
ményében és abban a mély szimboli
kája csodálatosan finom álom-mesében, 
amelyben az erdők lázadását meséli el.

Érdekes jellegzetessége az írónak: a 
kollektivizmust illető felfogása. Földinél 
nem külső megmozdulások jelentik a 
kollektivitást, hanem egy belső síkra 
helyezi ezt. Ennek a belső kollektivi
tásnak felérzésében mondja: »van köz
tünk valarúi láthatatlan, ami erősebb és 
fontosabb mindennél, ami látható. Hall
juk, ha nem is látjuk egymást, beszé
lünk egymással, ha nem is találkozunk 
és együtt vagyunk, együtt alakítjuk az 
életünket, ha uccák, városok, országok 
választanak is el egymástól Ennek a 
belső kollektivitásnak a síkja a miszti
kumba torkollik, a titkot« súrolja me
gint és — Istenhez vezet. Mélységes 
hitből nő ki az író optimizmusa és az 
a végtelen szeretet, amellyel a világ 
minden jelenségét nézi, amely elönti 
szivét mindenkivel és mindennel szem
ben. amelyből még a gomblyukban bá
gyadó kis virágnak is jut, amelyet sze
retne, visszavinni a mezőre, ahonnét le
lépték ...

De van nála egy másik síkja is a 
belső kollektivitásnak. Itt nem a lelkek 
együttérzéséről van szó, hanem az 
egyes lélek koligáló erejéről, amelynek 
össze kell fognia a különböző érzéseket, 
gondolatokat és képességeket, mert aki 
csak egy utón, vagy a szó,'vagy a hang, 
vagy a szín, vagy a tett útján közeledett 
a célhoz, a végső állomás előtt mindig 
összeomlik; egyesíteni kell az összes uta
kat, minden eszközt egyszerre kell meg
ragadni; a filozófus legyen a tett em
bere is, ne csak a gondolat bódult ka
landora, akkor meghódítja a valóságot.

Ez a cselekvő' filozófus nyilatkozik 
meg Földiben, aki tetté formálja a gon
dolatokat. Sokszor az eszméhez kerekíti 
a történetet, mintha a képzelt esemény
nyel felöltöztetné a gondolatot, hogy ne 
riasszon mezítelen ereje. Rónay Mária.

4 3 5



AKONY
BESZÉ

EZEKRŐL  
SS0B* VEKRŐL

NEK...
BARABÁS GYULA: ELVESZTETT

ARCOK
(Singer és Woifner kiadása. 230 ol

dal;. Az erdélyi világ finomtollú írója, 
ebben az írásában is régi hazájával fog
lalkozik. Csupa halk líra a regény, 
de minden líraisága mellett harsogó 
erővel bizonyítja, mennyire talaját vesz
tette az erdélyi magyarság a rászakadó 
tragikus sorsban. Kiszakadt a régi, be- 
idegzett életből és nem tud beleillesz
kedni az új életformákba. '»Mindenki el
veszítette a maga arcát« és csak álar- 
x-ot húzhatna a helyére, ettől pedig irtó
zik. Bakos Gábor, a regény hőse, a 
hajszál-linóm érzések bonyolult szövevé
nyében vergődik, hazátlanság és szere
lem kínja tépik, elveszti életerejét és 
zilált lélekkel gyötrődik. Végül — a 
.ruhacserével szimbolizált — egyszerű 
életben véli megnyugvását megtalálni, 
de ez csak részleges nyugalom, amely
nek mélyén forrón izzik az új haza 
megszerzésének vágya, »mert akinek va
laha volt országa, annak számára min
dig megmarad a remény, hogy az elve
szett ország helyébe újat szerezhet...«
BOROSS MIHÁLY: A KANÁLOSI-HÁZ

(Pest. 1820. Singer és Woifner kiadása. 
30-'i oldal'). Pompás megelevenítő erővel, 
teljes beleéléssel tárja elénk Boross Mi
hály a múlt század huszas éveinek pesti 
világát ebben a linóm hangulatú, érde
kes meséjű regényében. A történés kö
zéppontjában a fiatal költő és drámaíró 
áll, akiben nem nehéz felismerni Kis
faludy Károlyt. Felvillan a Vitkovics-sza- 
lon. ahol a magyar szellemi élet bonta
kozott akkoriban és feltárul a nádor 
zsidó orvosának, Kanálosinak háza, 
«melynek termei ugyancsak a kultúrá
nak adtak otthont. Érdekesen világítja

meg az író az akkori társadalom állás- 
foglalását a zsidó-kérdéssel szemben. A 
bécsi kamarilla pesti kémeinek kétszínű 
játékára is fényt vet. Előtérben szerepel 
természetesen — a főhős révén — apesii 
magyar színjátszás nehéz sorsa. A társa
dalmi és Szociális korrajz élethűsége 
mellett a kitünően megrajzolt figurák és 
a színes meseszövés adják a regény érté
két. Az olvasó teljesen beleéli magát. 
Boross Mihály segítségével, abba a sok
rétű, színes világba, amelynek gyújtó
pontjában a zseniális garabonciás, a 
szertelen, szenvedélyes, dacos, lobogó 
lelkű magyar költő: Kisfaludy ragyog.

EGO: 21 ÉV KORKÜLÖNBSÉG
YUj Magazin Kong vek. 156 o’dal. Ára 

2 pengő.) Az ifjúsági irodalomban meg
különböztetett helyet foglal el Ego, aki
nek okos, finom írásai már számos 
leánygenerációnak voltak kedvenc ol
vasmányai. Ezúttal a felnőttekhez szól 
a jószemű, közvetlen hangú írónő és 
a ma lelki problémáit tárja fel új 
könyvében. Kitünően megrajzolt alak
jaiban. pontosan felismerjük kortársain- 
kal: a középosztálybeli úri házaspárt, 
akik látszatra kiegyensúlyozott, szép 
életet élnek, de lélekben férjnek és fe
leségnek egyformán megvannak a ma
guk titkolt harcai önmagukkal és egy
mással, — a dolgozó fiatal leány két 
típusát: a céltudatos, magabiztos, erős 
egyéniséget és a könnyen befolyásol
ható, ide-oda szédelgő gyermeklányi. — 
a békebeli dámából divatszalon-tulajdo
nossá átvedlett és lélekben is százszá
zalékosan modernné lett asszonyt, aki 
vakmerőén él új jogaival, — mellette 
a másik békebeli úriasszonyt, aki 
ugyancsak maga formálja éleiét, de 
büszkeségével nem tud megalkudni, nem
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elég erős a vitalitása ahhoz, hogy le 
tudjon mondani az ajándékozás örök 
gesztusáról és más életformákat idegoz- 
zen be, — a mai 18 éves fiút, aki 
gátlások nélkül éli érzelmi életét és 
főként elfogadni tud, — a mában 
anakronizmusként ható békebeli jómódú 
özvegyet, — végül a vidéki fiatalembert. 
Ezek az éles profilban érzékeltetett fi
gurák szerepelnek az érdekesen meg
komponált regényben, amelynek közép
pontjában a s>Torschlusspanik« előtt 
álló férfi és a fiatal leány szerelme 
áll, hátterében pedig a pompásan meg
világított mai élet.
HUNY ADY SÁNDOR; A TIGRISCSIKOS

KUTYA
(Athenaeum-kiadás. 158 oldal.) Hal

latlan báj van ezekben az elragadó 
novellákban. Egy elragadó causeur szel
lemes, közvetlen hangon mesél, mindig 
érdekfeszítő, életszagú történeteket. Min
den könnyedsége mellett színtiszta iro
dalom az, amit ad. A maupassanti vo
nal egyenes folytatása, de sajátosan ma
gyar és emellett egészen egyéni ízzel 
fűszerezve. Fölényes biztonsággal és ra
gyogó éleslátással rajzolja meg alakjait, 
akiknek mindegyikén érzik, hogy a szí
véhez nőtt. Ez a melegség, amivel irán
tuk érez, adja az elbeszélések napfé
nyes hangulatát. De szeretete nem gá
tolja abban, hogy észrevegye a grot- 
teszk helyzeteket, a humoros oldalakat 
és ezeket előszeretettel élezi ki, ám 
sohasem bántóan. Remek elbeszélőmű
vészelének és megjelenítő készségének 
Judható be, hogy a kis novellák tör
ténései és hősei nagyobb helyet fog
lalnak el emlékezetünkben, mint sok 
nagy regény vagy színdarab.

KÖRÖS ANDOR: ISTEN BÁRJAI
(Athenaenm-kiadás. 387 oldal.) Az em

bereknek é'niök kell, könyörtelenül, inig 
csak Isten meg nem unja mozgalni őket: 
így látja az életei, Isten bábjainak véli 
az emi/ereuel Kőrös Andor, aki e'cvon 
mese szövésű, fordulatos regényében az 
idősebb férfi és a fiatal leány szerelmét 
irta meg, köréje bonyolítva a mai vi
lág egész sor szociális problémáját. A 
kis Lippó Mária megszökik hazulról, 
mert nem akar a gazdag hollandus fiú 
felesége lenni. A kisvárosból Pestre 
jön, gyerekkori barátnőjéhez, az anyát
lan Bojt Erzsébethez, akinek apjába, 
a kí\áló orvostanárba szerelmes. Erzsé

bet örül ennek a szerelemnek és ki
tanítja a vidéki kislányt, hogyan hó
dítsa meg az ő komoly, zárkózott ap
ját, akit felvilágosít arról, hogy Mária 
szerelmes belé. Bojt Gézát bosszantja ez 
a híradás. Tudni sem akar erről az 
xostobaságról« és gátlásait, büszkeségéi 
félretéve minden protekciót igénybe 
vesz, hogy állásba helyezze Máriát, ab
ban a reményben, hogy a munka majd 
eltereli a kislányt ettől a romantikus 
érzéstől. De csak újabb bonyodalmak 
keletkeznek és a sors mindenképpen 
összeboronálja őt a leánnyal. Közben 
ráeszmél, hogy ő is szerelmes "Máriába 
és főként gyávaságból nem merte ed
dig vállalni ezt a szerelmet. Házasság
gal végződik a regény, de az író igen 
finoman, nem csinál cukros happyendet, 
hanem érezteti, hogy ezzel a ténnyel 
nem oldódtak meg a problémák. Sok 
liraian finom meglátást és drámai erejű 
jelenetet sűrít bele érdekes regényébe 
a teneiseges író.
BAUM, VICKI: SZERELEM ÉS HALÁL

BÁLI SZIGETÉN
(Fordította: Pálmai Jenő. Athenaeum- 

kiadás. 3i0 oldal.) Aki szereti az exo- 
likus világokat, annak számára érdekes 
élmény lesz ez az írás, amely egy 
európai asszony szemén keresztül mu
tatja be Báli szigetének romantikus, szí
nes világát, a felelőtlenségükben boldog 
bennszülötteket és »civilizálóíkat«, 
akiknek nehéz harcol kell vívniok az 
ősi ösztönökkel és a titokzatos varázs
lók hatalmával.

MARTIN DU GARD. ROGER: EGY
LÉLEK TÖRTÉNETE. JEAN BAROIS
(Fordította: Hevesi András. Franldin- 

Társulat kiadása. Két kötet, 205 és 23í 
oldal). A Nobeldíj-nyertes írónak nem 
ez a Nobel-díjjal kitüntetett regénye, 
de ebben is maradéktalanul benne van
nak mindazok a nagyszerű kvalitások, 
amelyek Roger Martin du Gard-t a No- 
bel-díjra érdemessé teszik. Élmény ez a 
regény. Klasszikusan tökéletes rajza egy 
lélek utjának és egy kornak. Jean Ba- 
rois-t kicsi gyermekkorától kezdve kö
vetjük életút ján, egészen a haláláig^ Át
éljük vele, amint a tiszta hittől, a val
lásos érzelemvilágtól a kétkedés görön
gyein keresztül eljut a meggyőződéses 
hitetlenségig és onnét visszatér az Isten
hez. Megrázó ezeknek a lelki vibrációk
nak a grafikonja, ahogyan azt Roger
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Marlin du Gard ragyogó művészi kész
séggel felrajzolja. A háttérben a múlt 
század utolsó évtizedének és a század- 
fordulónak Franciaországa áll, a szel
lemi élet nagy forradalma, amelyet alá
húz a Dreyfus-ügy, a Zola-per. Ezek a 
mozgalmas, izgalmakkal téli évek áll
nak a történés középpontjában és ezek 
a harcok adják a főhős életének legfon
tosabb mozzanatait, mert ő egyik vezére 
annak a jószándékú, becsületesen gon
dolkodó, de az egyház ellen küzdő és 
bizonyos vonatkozásokban téveszméktől 
álhatott csoportnak, amely egy folyóirat 
köré csoportosulva, tántoríthatatlanúl 
küzd az igazságért és egy időn keresz
tül az egész ország közvéleményét irá
nyítja. Annál súlyosabb a bukás szá
mukra és ez a bukás mindegyikőjükre 
másként hat. Jean Barois-t visszave
zeti önmagához és — leánya segítségé
vel az Istenhez. A visszafelé vezető 
utón a legnagyobb szerepet azonban a 
halálfélelem játssza. — A regény kom
pozíciója és stílusa — a drámai párbe
szédekkel — egészen újszerű és frap
páns. Kétségtelen, hogy az utóbbi évti
zed legnagyobb irodalmi eseménye Ro
ger Martin du Gard feltűnése, mert ez az 
író újat hozott a formában és merészen 
nyúlt hozzá súlyos problémákhoz, ame
lyeket minden oldalról a legélesebben 
világít meg, szinte a tudós precizitá
sával.
NEMIROVSKY, IRÉNÉ: A ZSÁKMÁNY

(Fordította: Máthé György. Athenaeum- 
kiadás. 230 oldal.) »Le báli című ana
litikus regényével tűnt fel Iréné Nenn- 
rovsky, a szláv származású francia író
nő, aki fajtájának halk melankóliáját 
és a mélységek felé fordulását szeren
csésen párosítja a francia szellem éles
ségével és bájával. Uj regényének hőse 
a századdal egyszerre született generá
ció, amely a háború utáni feldúlt vi
lágban lépett ki az életbe és a tehetet
lenség nehéz béklyóit nyögi, mert vé
rében van a békeidő atmoszférája és 
kényszerűen alkalmazkodni akarva a 
ma tempójához, gyakran túllő a célon. 
A hatalomról álmodozik ez a nemze
dék,. a szerencsevadászat kegyetlen, hi
deg szenvedélye tölti el, amelyet min
denféle politikai címkék és jelszavak 
alá rejtenek . Nem akar bezárt kapuk 
előtt topogni, részt követel az életből 
és ezl csak a hatalom útján véli elér
hetni. Még barátaival is alig érez mé

lyebb vonzalmat, csak önmaga és a 
maga sorsa érdekli. Ennek a generá
ciónak megtestesítője Jean-Luc, aki ösz- 
szeszorított foggal küzd a szegénység, 
a megaláztatás, a bátortalanság, mások 
és önmaga ellen. A véletlen utal nyit 
számára — egy leányon keresztül — 
a hatalmasok világába és ő görcsösen 
felkapaszkodik közéjük. Ideálja Lángon, 
a politikus, »akinek sikerült« a hata
lomra szert tennie. Ravaszul közelébe 
férkőzik és magántitkára lesz. Ezzel 
megvetette lábát ebben a világban és 
módja van eltanulni ennek az éleinek 
fortélyait. Már úgylátszik, hogy egye
nes utón van, hogy beérkezett, már 
csodáiéi és irigyei vannak, — elsősor
ban saját öccse, aki a legújabb generá
ciót jelenti és ugyancsak a hatalomért 
küzd, hasonló görcsös erővel, elszánt
sággal, kemény önzéssel, — amikor ta
lálkozik a szerelemmel. Talán nem is 
szerelem ez, hanem az eddig ismeretlen 
megnyugvás, a boldogság illúzióját je
lenti számára Marié, az asszony, aki
nek testét futólag megkapja ugyan, de 
lelkét nem. Ezt a vereséget nem tudja 
elviselni, mint ahogy egyáltalán nem 
képes a bukást átélni. Ez a hatalom 
illúziójának elvesztését jelenti számára 
és a hatalom az életeleme. Elveti ma
gától az életet, mihelyt alulmarad a 
harcban. Remek portrét faragott Nemi- 
rovsky asszony ebben a fiatalemberben, 
akinek lelkiéletét igen iinoman világítja 
meg és egyben fényt vet egész környe
zetére is.

POURTALÉS, GUY DE: A CSODÁLA
TOS HALÁSZAT
(Fordította: Kőszegi Imre. Athe-

naeum-kifídás. Í53 oldal.) Chopin és 
Liszt biográfusának ezt a hatalmas re
gényét az 1937-es nagydíjjal tüntette 
ki a Francia Akadémia. Alkalmasint 
nem csak a nagyszerű írói készség el
ismerése volt ez, hanem a regény szel
leméé, amely bátran, őszintén és nagy 
súllyal bizonyítja be, hogy a lélek és 
a szellem szabadsága létkérdés és az 
élet egészséges továbbfejlődésének alapja. 
A regény hőse. a svájci fiatalember, 
aki mozgalmas és benső vergődésekkel 
Leli élete során két nő és két világnézet 
vonzóerejével áll szemben, sok küzde
lem után felismeri az igazságot és a 
latin szellem világosságába, szabadsá
gába, az életet jelentő erejébe ménekül.
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SZENT ISTVÁN KORA
GEREVICH TIBOR: MAGYARORSZÁG

ROMÁNKORI EMLÉKEI
(■»Magyarország Művészeti Emlékei«, 

I. kötet. A Műemlékek Országos Bizott
ságának kiadása az Egyetemi Nyom
dával karöltve. 1938. 84-2 oldal, 264 
tábla, 132 szövegkép, 1 térkép.) Ami
kor ez év tavaszán e sorozatból elsőül 
a második kötet, Horváth Henriknek 
Budapest műemlékeiről szóló kötetje 
jelent meg (Literatu.ru, 1938. 118. o.), 
akkor behatóan szólottunk az egész so
rozatnak a magyar művészet- és mű
velődéstörténet szempontjából való alap
vető fontosságáról. Ezt most, amikor 
technikai okok folytán csak másodikul 
jöhetett ki a sorozat I. kötetje, csak 
még hangsúlyozottabban tudjuk meg
ismételni. Olyan forrásmunkát leap ez
zel a magyar nagyközönség éppúgy, 
mint a szaktudomány, amely nélkül 
évtizedek múltán sem lehet lesz egy 
lépést sem tenni a magyar művészeti 
múlt megismerése felé. Hogy ez az I. 
kötet csak megkésve jelenhetett meg, 
annak az a rendkívül okos meggondolás 
volt az oka, hogy ,a szerző elébb be 
akarta várni a mostanában folyó két 
nagyjelentőségű ásatásnak, az esztergo
minak és a székesfehérvárinak .ideigle
nes befejezését, hogy ezek eredményeit 
is beledolgozhassa már ebbe az át
tekintésbe. — Gerevich Tibor páratla
nul gazdag, eddig úgyszólván nem, vagy 
csak alig ismert anyag alapján fog
lalja össze az Árpádok korának ma
gyar műemlékeit, az építészet, a szob
rászati a festészet és az iparművészet 
eh re iáján keresztül. Minden eddigi előd
jénél tisztábban látja azt, hogy az egész 
korai magyar művészet egyszerűen nem 
értelmezhető, mint nemzetileg sajátos, 
az egész többi európai, művészettől stí
lusban, lelkiségben elütő művészeti kör
zet, ha csak úgy, mint az eddigi művé
szettörténészek tették, a magyarságot 
szinte deus ex machina módjára je
lentetjük meg, mint a nyugati művé
szet egyik keleti, »depravált« ágazatát.

Gerevich tisztán látja, hogy ezek a 
magyarok nem mint barbárok kerültek 
elő Ázsia sztyeppéiről s borultak aztán 
kritikátlanul a bizánci-római-germán tri- 
murli elébe, hanem gazdag formakin
cset. külön látási metódust és sajátos 
konstrukciós elveket hoztak magukkal 
és csak igen lassú volt az átmenet a 
nyugat művészi világába. A szasszanida- 
palmeltás oszlopfejek nemcsak azt bi
zonyítják, hogy iti Magyarországon a 
honfoglaláskori tarsolylemezek stílusa 
az apróbb ezüst iparművészeti tárgya
kon élt meg, hanem hogy sajátos archi
tektúrája is volt ennek a népnek (mint 
ahogy a ravennai Theoflor ik-emlék erra- 
likus tömbje is bizonyítja, hogy négy
száz évvel elébb a magyarok elődeinek, 
a hunnoknak is volt sajátos építésze
tük Egyszer már véglegesen le kell 
számolni ezzel a »sátorlakó«, »faépítke- 
zéses« koramagyarkodó romantikával. 
Akik a szasszanida fejedelmeknek az 
udvari stílusát ezüstben úgy át tudták 
venni, mint egyetlen más sztyeppe-nép 
sem, azok bizonyára tudtak indo-iráni 
vagy georgiai, esetleg ferghanai építésze
kéi is magukkal hozni, — ha már any
uéira impotensnek gondoljuk magukat 
a magyarokat a művészei terén. Mert 
hogy ekkor még teli voltunk keleti re
miniszcenciákkal, azt pl. az olyan pél
dák mutatják, mint az Esztergomban 
kikerült oszlopfő (112. és 143. oldal), 
ahol a Nagy Sándor-regény keleten min
dennél fontosabb témakörét találjuk 
meg, apoleózis formájában. Esztergom 
persze tele van bizánci emlékekkel is: 
hiszen anliochiai Anna kisázsiai her
cegnő (francia neve ellenére), aki Bé
lával együtt Konstantinápolyban nevel
kedett. Ezt bizonyítják azok az érde
kes szövetmintájú freskók (220. o.), ame
lyek pontosan a bizánci Aranypalota 
brokátgyárából kerülhetlek volna ki, 
ha véletlenül nem lenne annyira tulerős 
rajtuk a -— perzsa befolyás! (Mint 
ahogy tiszián a középázsiai fogalmazás
ban adja a telamohokkal övezett élet
fát a vurpódi és a vízaknai timpanon, 
1. XCIÍI. t.) Általában a figurális jele-
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netek értelmezésénél ugylálszik az ed
diginél sokkalta nagyobb szerepet kell 
majd a Nagy Sándor-legendának jut
tatnunk, ahogy pl. a pécsi pillérfőben 
(CXVI. t.) is ilyen herakleida-Alexan
der- jeleneteket kell látnunk (és nem 
Ádáinot!). Gerevich monumentális mű
vének részletes ismertetésébe ehelyütt 
természetesen nem mehetünk bele. Csu
pán egy hozzávetőleges megjegyzésünk 
lenne a gyulafehérvári »ölelkező pár« 
(183. sk. o., CXCVIII. t.) értelmezését 
illetőleg. Ez az ábrázolás ,a templáriusok 
tipikus szimbóluma s ugyanígy megta
lálható (persze ugyancsak idegen kör
nyezetbe beleillesztve) a velencei San 
Marcón. Tehát nem »kisértés«, nem »sze
relmes pár« és nem »énekek éneke«, 
mint ahogy ezt Gerevich is igen helye
sen érzi. Abban a tudatban, hogy ezek 
a műemlékbizottsági kiadványok idegen 
nyelven is megjelennek, szentül meg 
vagyunk róla győződve, hogy külföld 
felé is a szenzáció (erejével fognak hatni, 
mert hiszen pl. a jáki templomkapú 
művészi körének ismerete nélkül a bécsi 
Szent István-dóm eredeti előkapuzata 
egyáltalán nem érthető meg. A magyar 
művészet egész európai szerepe egé
szen új aspektust nyer Gerevich mélyre
ható elemzései által.

KNIEZSA ISTVÁN: MAGYARORSZÁG
NÉPEI A XI. SZÁZADBAN
(Egy térképmelléklettel. Különlenyo

mat az '»Emlékkönyv Szent István ki
rály halálának 900. évfordulóján« c. 
mű II. kötetéből. Budapest, 1938. 100. 
oldal.) Hatalmas kutatómunka alapján 
dolgozta fel a 11. századra vonatkozó 
történeti, archeológiái, nyelvészeti és te
lepülés-földrajzi adatokat Kniezsa pro
fesszor és az összefüggések kitűnő fel
ismerésével állította össze a szentist- 
váni Magyarország néprajzi térképét, 
mutatta ki egész sor eddigi feltételezés 
helytelenségét. Nagyértékű munkája tu
dományos alapon eldönti a magyaror
szági területfoglalás prioritásának sokat 
vitatott kérdését és bebizonyítja annak 
a cseh állításnak a tévedését, amely 
szerint a Felvidék magyarjai a szlová
kok eimagyarosodott utódai volnának. 
Kimutatja többek közt, hogy az Árpád
kori magyar védelmi rendszer legkülső 
vonalát jelentő akkori gyepükapuk 
Nagyszombattól északnyugatra, Nádas 
és Pöstyén vidékén, Sáros megye leg

északibb részén, délen pedig a Duna- 
Száva-vonalon és Erdélyben a Küküllő 
vidékén voltak. A magyarság — amely 
ezeken a gyepükapukon belül zárt egy
séget alkotott — tehát már a 11. szá
zadban ilyen nagy területet töltött be. 
Kniezsa dr. nyelvészeti kutatásainak 
egyik igen érdekes része az, amely a 
honfoglaló magyar törzsek neveiből 
származó helynevekkel foglalkozik. Itt 
megállapítja, hogy miután a politikai 
alakulatokat jelentő törzseket már Géza 
fejedelem, majd még inkább Szent 
István feloszlatta, ezek nevei csak a 
helynevekben éltek tovább; ezeknek a 
helyneveknek azonban még abban az 
időben kellett beletkezniök, amikor 2 
törzsek emléke még elevenen élt az env 
berek emlékezetében, tehát legkésőbb a 
11. század derekán. A törzsnevekből 
származó helynevek azonban nem a tör
zsek eredeti szálláshelyére mutatnak, —- 
hiszen a telepek neve a környező többi 
teleptől való megkülönböztetésre szol
gált, — hanem arra, hogy az illető 
törzs-töredék idegen környezetben szige
tet alkotott. Ebből tehát az következik, 
hogy a törzsek ősi szállásjait csak ott le
het keresni, ahol az illető törzs nevéből 
származó helynevek nem fordulnak elő. 
További nyelvészeti és hangtani kuta
tásai során megállapítja, hogy a Nagy
szombat. Galgóc, Nyitra-vonaltól délrer 
Sáros megyében és más vidékeken, a 
szlovákok minden helynevet a magyar
ból vettek át. Ugyanez áll a mezőségi 
és huny ad megyei románokra is. Bebizo
nyítja Kniezsa dr., hogy a honfoglaló 
magyarság számaránya lényegesen felül
múlta az itt talált őslakosság számát és 
ezt, valamint a későbbi jövevényeket, 
teljesen beolvasztotta magába. Ennek a 
beolvasztó-erőnek legfőbb tényezője 
azonban nem az úri-osztály volt, ha
nem a szolga-réteg és ennek az utóbbi 
ré légnek köszönhetők a magyar hely
nevek is, inert ez nevezte el a pata
kokat, dűlőket, falvakat. Kniezsa Ist
ván nagyfontosságú és bizonyító erejű 
munkája végeredményben kimutatja, 
hogy minden szláv nyom ellenére, lé
nyegében magyarnak, vagy legalábbis 
túlnyomóan magyar többségűnek tekint
hetjük azt a területet, amelyet a ma
gyarság a 11. században megszállva tar
tott. — A munka német nyelven is
megjelent, az Archívum Európáé Centro- 
Orienlalis című tudományos kiadvány 
negyedik kötetében.
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,4 M A G Y A R  K Ö N Y V T Á R A K  É L E T E

A M a g y a r  K ö n y v s z e m l e  új 
száma a magyar könyv története s ez
zel a magyar bibliofillá szempontjából 
eléggé jel nem mérhető fontosságú ta
nulmányt közöl Trócsányi Zoltán dr. 
tollából a IS. század magyar nyomtat
ványainak meghatározásáról. (Külön
nyomatban is megjelent.) »Inkuna-
bula« a neve a bibliofiliában tudvale
vőleg minden olyan nyomtatványnak, 
amely 1500 elölt keletkezeit. A magyar 
bibliofillá ezenfelül ismeri a »magyar 
inkunaluta fogalmát, kissé lenézően, 
sajnálkozva emlegetett fogalmat, amely a 
Ki.—18. század közötti magyar nyom
tatványokat öleli fel. Ez a »felölelés« 
ugyan kissé túlzott szó. mert bizony 
nem nagyon ölelgette ezeket eddig senki, 
még a neves hungarikum-gyűjtők is 
csak bizonyos ajkbiggyesztéssel men
tek el emellett az anyag mellett, mar
osak azért is, mert az idevágó anyag 
az állítólagos »nemzetietlen kor« ter
mése volt. Trócsányi most hatalmas 
rendet vág ezen a soron »E század le
becsülése folytán — írja a szerző — a 
magyar könyvnyomdászat legnagysze
rűbb emlékei merültek feledésbe, sőt 
pusztultak el részben talán örökre. Mert 
a 18. század magyar könyveit, mint
hogy gyűjtésük eddig még nem volt dí
vái, az antikvárius-piacon semmire sem 
becsülték s van tudomásunk olyan eset
ről is, hogy egyik könyvtár 18. század
beli magyar duplumait az antikvárius- 
piacon nem tudván értékesíteni, méler- 
mázsaszámra a makulaturüsnak volt 
kénytelen eladni«. »Lesz idő — foly
tatja — »Iamikor a 18. század egyik-má
sik ritka, gyönyörű tipografizálású, 
szép metszetekkel ékes nyomtatványáért 
a gyűjtők úgy fognak versengeni, mint 
a háború előtti években egy-egy Syl- 
vester-bibíiáért (15'tlj, vagy a Zrinyi- 
ász-kiadásért (Adriai Tengernek Sy re
nd ja, Bécs, 1651)«. Trócsányi most eb
ben a hatalmas tanulmányában egybe
foglaló formatanát adja ennek a meg
mentendő anyagnak, kimutatja értékeik 
ritkaságait, helyesírását, illusztrációit, 
szóval egy egészen új (gyűjtési (és persze 
üzlet-Míg kontúrjait vázolja fel s eziel 
új. erős lendületet ad a magyar bibliofi
liának.

A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK ÉS 
LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK

II. ÉVKÖNYVE
(1937—1938. Szerk. Bisztrói] Gyula 

dr. 96 old.). Az Évkönyvben közölt nagy- 
jelentőségű tanulmányok közül emeljük 
ki Rédey Tivadar előadását A könyv
táros és közönség , valamint Iványi- 
Grünwald Béláét Levéltár és közönség 
címen, Trócsányi György dr. iránymu
tató dolgozatát a magyar nemzeti biblio
gráfia megalkotásának, szükségességéről 
és rendszeréről.

A FŐVÁROSI KÖNYVTÁR VII. ÉV
KÖNYVEI (1937)
A könyvtár forgalma 1937-ben az 

előző évhez viszonyítva 23.197 kötet
tel emelkedett és az egész forgalom az 
1,271.135 kötetet érte el. A kölcsönzők 
száma 16.098-ról 20.478-ra szökött fel. 
A könyvállomány 1937-ben 19.117 kö
tettel gyarapodott. Ebből a központi 
könyvtárra 2717, a fiókkönyvtárakra pe
dig 11.370 kötet esett. A Fővárosi 
Könyvtárban elhelyezett kötetek száma 
ezzel 485.027 kötetre emelkedett. Uj 
fiókkönyvtár létesítésére sajnos, ebben 
az évben sem kerülhetett sor az anyagi 
fedezet hiánya miatt. Pedig az újab
ban alakult városrészek, különösen a 
Szent Imre-város és a külső Széni Ist- 
ván-város, évről-évre kérelmezik egy 
közművelődési könyvtár felállítását. A 
könyvtár tisztviselőinek tanulmányai kö
zött első helyen áll Hamvas Béla könyv
tárlisztnek a világválságról készített 
alapvető fontosságú bibliográfiája. 
Witzmann Gyula főkönyvtáros a doku
mentáció problémájával foglalkozik. L i- 
matsch Sándor segédkönyvtáros Ketnpe- 
len Farkasnak, a nagy magyar poli
hisztornak két ismeretlen, a Fővárosi 
Könyvtár birtokában lévő kéziratköte
téi ismerteti és ezzel kapcsolatban szem
léletes képet rajzol Kempelen alakjá
ról. Fort Sándor könyvtári főtiszt a 
népkönyvtár nevelő munkásságát bon
colja nőolvasói körében, abból indulva 
ki, hogy a népkönyvtár intézményé
nek nagy jelentősége van széles nép
rétegek kuitárszínvonalának emelésében.



(Nemzeti Színház). A »misztérium« 
görög alapigéje a müó, ami »elmer ü- 
lést«, »sülyedést« jelent. Nemhiába ör
vend vagy két évtized je lolyan nagy 
népszerűségnek a misztérium műfaja: 
egv sülyedő kor lelki önismerete szólal 
meg benne, amikor többé nem a 
draomcii-nak. a cselekvésnek tetterős 
embere a főhős, hanem rajta kívül álló, 
titokzatos erők veszik át az események 
irányítását, az ember maga már csak 
komparzéria az ellenőrizhetetlen bábu
sok kezében. Ebben az értelemben Bér
ezel i; Anzelm Károly »Fekete Máriája« 
tökéletes. Misztérium, tehát nem dráma 
s így hibásan ítélték meg azok a kriti
kusok, akik drámát kereslek ebben a 
színpadi műben csak azért, meri szín
padon adták elő. A hódoltságkori sze
gedi magyar legény története, aki misz
tikus vándorlás árán akarja részben a 
szerelmét, részben pedig a Mária-képet 
visszaszerezni, csakugyan nem drámai, 
hanem epikai mag: a legény nem cse
lekszik, csak átél. S ennek az epikai, 
vagyis elbeszélő feladatnak a szerző 
igen jó! megfelel (talán csak kicsit túl- 
hosszadalmasan), pláne olyankor, ami
kor lírai hangulatoknak is utat nyit, 
mint például a páratlanul költői, szent 
Dávid hegedülő jelenetében, amely ér
zésünk szerint a modern magyar líra 
egyik legfinomabb hajtása. Egészben 
nagy ígéret, amelynek teljesültéhez sok 
komoly reményt fűzünk.

(Nemzeti Kamara). Jean-Jacques Ber
nard, az »Országút« írója, Tristan Ber- 
nard-nak, a humoristának fia. Minden 
jólnevelt freudista természetesen nyom
ban a klasszikussá lett Ödipusz-komple- 
xusra hajlandó gondolni: a fiúnak az 
apával való versengésére a szépasszony, 
a közönség, kegyének elnyeréséért. S ta
gadhatatlanul volna is egynémely apró
ság, amely ilyen belső családi háború
ságra enged következtetni: ha Tristan 
kegyetlenül realista, Jean-Jacques való
sággal kéjelegve lubickol a szimbolizmus 
vizein, s ha Tristan a kacagó jókedv 
prófétája, akkor Jean-Jacques a könnyes 
szemű bánat prófétája, ha Tristan a

harsanó életkedvet hirdeti, fia a csön
des lemondás nosztalgiáját képviseli. Az 
>Országút« sok költői kvalitással hir
deti, hogy az álomvárás, a fantázia nem 
evilágba való, az álmodozóknak nincs 
létjogosultságuk az autókkal tarkázott 
»országút« mentén.

(Magyar Színház). Francois Mauriac-ol 
a közéleli gondolkodásnak bizonyos ké
nyelmeskedése egyszerűen a katolikus 
írónak« könyvelte el. Hogy minő jog
címen.' — az erre vonatkozó kételyein
ket éppen az a színműve is csak meg- 
erősíti, amelyet Démon címén adott 
elő a Magyar Színház. Mert mi külö
nösebb kátólikum van abban, hogy a 
papnövendékből lelt nevelő úr — aki 
élénken emlékeztet a néhai Wilhelm 
Busch Pater Filucius«-ára — a vallás 
álorcája alatt képviseli az Asmodáj-elvet, 
a szexuális életet megrontó gonoszságot, 
míg az egészséges, tiszta szerelem lét
jogát egy eretnek angol fiú, a maga 
harsanó huszonkét esztendejével, viszi 
diadalra? Katolikusnak tehát nem kato
likus ez a dráma. Ami azonban kisebb 
baj. A nagyobbik baj az, hogy nem — 
dráma. Ahhoz, hogy dráma legyen, az 
írója túlságosan raisonneur, túlságosan 
a szavak megszálló ltja, ahelyett, hogy 
életerős cselekvések elindítója lenne. 
Amikor Mauriac ugyanezt a témakört 
a Destins« c. regényében megpendítette, 
valahogyan igazabbnak, életből-valóbb- 
nak éreztük.

A havonta kétszer megjelenő 
LITERATURA

szerkesztéséért és kiadásáért 
SUT KA. GÉZA dr. jelel.

A Literatura. szerkesztősége és kiadó- 
hivatala: VI., Aradi-utca 10. Telefon: 
12-66-48. — Szerkesztőségi órák: kedden 
és pénteken 11—1-ig. — A Literatura 
csekkszáma 249.226. — Az évi 24 szám 
előfizetése 10 pengő (10 márka, 80 Ke, 
300 lei, 130 dinár. 2 dollár). — Nem 
kért kéziratokat nem urzünk meg, így 
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— Te, én alighanem elszánom magam 
egy másik könyv megvételére... Ez itt 
kezd. már az idegeimre menni.»»
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Mo st j e lent meg!

HARSÁNY! ZSOLT

M A G D O L N A
H á r o m  s z e r e l e m  r e g é n y e

Harsányi Zsolt új társadalmi regényének 
nemzedékeket átfogó, tág horizonjában, 
súlyos és mély mondanivalóiban, a kor 
és a lélek kapcsolatainak bravúros elem
zésében s nem utolsó sorban a mű monu
mentalitásában az idők lelkét figyelő tör
ténelmi regényírót érezzük az emberi 
lélekre figyelő társadalmi regényíró mellett.
A színestollú, bő mesélőkedvű és költőien 
finom Harsányi Zsolt s a nagykultúrájú, 
történelmi perspektívájú, kemény kritikájú, 
társadalmi és szociális felelősségérzettől 
áthatott Harsányi Zsolt nagyszerű talál* 

kozása ez a regény.

Ára három hatalmas kötetben 
12 pengő.

M e g t e k i n t h e t ő  mi n d e n  k ö n y v e s b o l t b a n !

S in g e r  és W o l f n e r  I r o d a l m i  I n t é z e t  k ia d á sa .



Katonatisztek a régibb magyar irodalomban
Nem önkényes csoportosító játék, hanem figyelemreméltó művelődés- és 

irodalomtörténeti szempont diktálja, hogy megvizsgáljuk a katonatisztek szerepét 
a magyar irodalomban.

Tágabb értelemben ugyan katonatiszt voll Janus Pannonius, Balassa Bálint, 
Zrínyi Miklós, Isfvánfy Miklós, Kohávy István, vagy Petőfi, meg Gyóni Géza is, — 
ha csak egy pár nevet ragadunk ki a légióból, --- de a katonatisztnek volta
képpeni szerepe a magyar irodalomban a 18. század elejétől a 19. század elejéiig 
jutott ki. S ez természetes is.

A török kiűzése után az ország anyagilag és szellemileg egyaránt súlyosan 
lerongyolódott állapotban volt. A polgárosodás alacsony fokon állott. A tulaj
donképpeni városok lakói idegenajkúak, a magyarlakta városok csak a török- 
világban felduzzadt falvak. A magyar értelmiségnek, a tanult embereknek csak 
két csoportja volt: a pap és a jogász.

A papok — közéjük tartoztak a tanárok is — némelyike legfeljebb ifjú
korában került rövid időre egyik-másik külföldi konviktus, vagy egyetem vas
rácsos ablaka mögé. A jogászok — megyei urak, ügyvédek, táblabirák — gyak
ran a saját vármegyéjük határát sem lépték át világéletükben. Provinciális 
ember volt mind a kettő.

Amikor az ország újjászervezése Rákóczi szabadságharca után megkezdődött, 
ebhez a két csoporthoz egy harmadik került, a hivatásos katonatiszt. Nem a 
csendes szemlélődés papi embere, nem is a Corpus Jurist rágó lokálpatrióta. 
A katonatiszt nagyvilági ember.

A parlagi nemes ifjat — s ide számítottak az újsütetű főnemesi címek
hordozói is — díszes egyenruhába öltöztették, megtanították mozogni, visel
kedni. Kiváltságos társadalmi osztályba került, tagja lett egy európai nagy
hatalom hadseregének, amelyben a művelt nyugat olasz, francia, német, német
alföldi és más népeinek nemessége és főnemessége szolgált. Ezekkel kellett
lépést tartania, felvennie a versenyt. Ezredével túlkerült a hazai határon, Európát 
látott. Idegen garnizonokban, idegen menyecskék mellett rákapott az idegen
nyelvek tanulására, unalmában idegen könyvek olvasására, színházlátogatásra, 
írni is kénytelen volt. Legalább is levelet haza. Akiknek aztán szemük volt a 
külföldi műveltség meglátására, megértésére és tehetségük is volt, — az ilyen 
katonatisztek nevezetes helyet vívtak ki maguknak a magyar irodalom történetben. 

Nem Bessenyei volt az első européer katona-úttörője a magyar irodalomnak. 
1715-ben állították fel az állandó magyar hadi sereget és 1734-ben már Itáliá
ban harcol egy huszárkapitány: Amadé László báró, akit az olasz dalok és az 
olasz szerelmek ihlettek először olaszos rímjátékra és egész sor újszerű magyar 
strófaszerkezet megalkotására. Huszáros bátorsággal és hanyagsággal művelte 
a szerelmi lírát, amikor egyetlen elődjének, Balassinak ilynemű költeményei 
még felfedezetlenek voltak. Ámbár ő is csak vallásos költeményeit merte nyom
tatás alá bocsájtani és csak sokkal halála után, amikor évtizedeken át dalolt 
dalai már feledésbe kezdtek menni, jelentek meg könyvalakban az ilyen édes 
magyar muzsikák:

Szívem, hívem, Szeress, nevess, Bár mások szerettek
l é g y  édes reményem! édes napfényem! és előbb kedvelte!;

Még is ég is
éried szerelmem!
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Amadét kél ifjabb kortársa követte a hadi pályán. Ezek is huszárok,
főnemesek, olt küzdöttek Mária Terézia háborúiban, mindketten resztvettek Ber
lin vakmerő megsarcolásában és tábornokként vonultak nyugdíjba. Magyar ka
tonatisztek voltak a 18. században: hegyesre pödört, nagy bajuszt viseltek és
fehérre púderezett copf'os parókát! Huszárok és a nyugati műveltség emberei:
Gvadámji József gróf és Orczy Lőrinc báró.

Mindkettő irodalmi úttörő. Nemcsak Orczy. Orczy ugyan az első, aki fran
cia mintákon buzdulva versel, sőt bevezeti a párosrímű alexandrinust is a
magyar költészetbe, de ő is, Gvadányi is lényegében népies költő. Az a körül
mény, hogy életük javarészét katonák, parasztok közt töltötték, rányomja bé
lyegét Írásaikra. Egyszerű emberek világa az ő ideálisnak látott világuk. Huszár- 
lelkűk megvetette a városi és magasabb körök cifrái kodását és a hagyományos, 
egyszerű életmódot hirdetik. Orczy Rousseautől indul el. Gvadányi látszólag 
Gyöngyösi-epigon, de a valóságban mindkettőnek mestere — a peleskei nótárius 
és Bontó Pál. Orczy Lőrinc ugyan lelkesedik a franciákért, olvassa és utánozza 
őket, de lelke mélyén nem hatnak rá s öregkorára

Félreteszi leírni Aróuet írásál,
Buffon. Pop, } Bolinbrok cifra mázolását, 
ötvenedik zsoltárt penget most hárfáján,
Salamon nótáját zengi furuglyájáin.

Amikor a hívságok megvetéséről, a szegény paraszti népről vagy a bugaci 
csárdáról énekel, éppen úgy a népies mű költészet magvetője, mint Gvadányi, 
aki berozsdásodolt Zrinyi-strófákban szólaltatja meg szökött katonáját, falusi 
jegyzőjét, a pöslyéni fürdővendégeket, vagy elmélkedik az asszony és ló ha
sonlatosságáról.

Bezzeg Orczy tanítványa, Barcsay Ábrahám báró, az elegáns poéta , már 
valóban a franciás könnyedséget vezeti be a magyar versbe. Kár, hogy ez a 
lehetséges, ízléses költő világéletében csak katonatiszt volt s nem juthatott túl 
az irodalmi műkedvelésen, ő már valóban hódol a francia szellemnek s ezt 
végrendeletével is beigazolta, nem futamodott meg a jámbor konvenciók bás
tyája mögé, mint az öregedő Orczy. ✓

Még messzebb ment Fekete József gróf huszártábornok, aki franciául írta 
verseit s így kivülkerüll a magyar irodalom történél falain. Úttörőnek nem ne
vezhető, legalább is irodalmi léren nem; a magyar cinikus viselt dolgai túlon
túl fittyet hánytak minden szokásnak, erkölcsnek, semhogy követőket szerez
hetett volna.

Van ennek a kornak egy szerény alakja, aki sem a hadseregben, sem az 
irodalomban nem jutott tiszti rangig: Kónyi János őrmester. A világjáró altiszt 
megtanult németül és szorgalmas Gessner-íordításaival erősen hozzájárult a 
magyar olvasóközönség neveléséhez, bár ízléstelen vaskossága és terjengőssége 
kiérdemelte Bessenyei csúfolódását és Kazinczyék szörnyülködését.
. így jutunk el Bessenyei Györgyig. Nem az első katonatiszt-úttörő a magyar 
irodalomban, ső! még a testőrök között sem, hiszen Barcsay is. aki szintén 
testőrként kezdte katonaéletét, megelőzte őt. De Bessenyei az első, aki komoly 
műgonddal dolgozol!, aki Bécs világvárosi életében nyugodtan képezhette magát 
és olyan komoly koncepciójú művel léphetett a nyilvánosság elé, mint egy 
francia mintájú dráma. Megelőzte idősebb és korábban dolgozó korlársait abban 
is, hogy azokat megelőzően bocsájlolt ki munkál nyomtatásban. Nem tehetsége,
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hanem sokoldalú, gondos munkálkodása emelte őt az irodalmi megújhodás sark
kövévé és első vezérévé. Mindazt, amit Voltaire a magasfejlettségü francia 
irodalom hangján és nyelvén véghezvitt, Bessenyei megkísértette végigélvezni 
magyarul: drámát, bölcselkedő költeményt, tanulmányt, történelmi művet. Szor
galom, írói öntudat, műalkotásra való tudatos törekvés emelte Bessenyeit mű
kedvelő kortársai fölé.

Közhely, hogyan lobbant fel a nemzeti kulturális öntudat a bécsi gár
distákban, akik nádfedelű, sáros falvaikból a művelt udvar pompájába csöp
penlek. De — amint a fentiekből már láttuk — ez az érzés nem a gárdisták
ban és nem Bessenyeiben támadt fel először, hanem éli már az előttük mű
ködött katonatiszt-írókban is. Mig azonban a csapattisztek, az igazi katonák 
garnizonról-garnizonra, táborba, harcba vonultak és tarsolyukban aligha hord
hattak egv-két könyvnél többet s mozgalmas életükben legfeljebb rövidebi) da
lokra, költői levelekre telt idejük, Bessenyei György és fivére, Sándor, meg 
Laczka, Báróczg, Naláczg palotában lakó, díszkatonák voltak, akik jobban rá
értek az önművelésre s a hosszabb lélekzelű írásra és társaságot alkotva nem 
voltak magukra hagyva, mint katona-író elődeik. Bessenyei éppenséggel udvari 
könyvtáros lett idővel.

Úttörők közé számíthatjuk Laczkovics Jánost is, akinek élete drámába illő. 
A szegény katonatisztet eltávolítják a hadseregből, amikor II. József halála 
után több társával memorandumot nyújt be a magyar országgyűléshez a ma
gyar vezényleti nyelv visszaállítása végett. A sértődött kapitány és bizonytalan 
exiszíencia forradalmi röpiratokat ír és Martinoviccsal együtt veszti fejét a 
Vérmezőn. Ha vidéken marad, benősül egy kúriába és jobbágyait robololtatja,
— aligha sodródik erre az útra. De katona volt és magyar. . .

Egy másik csapattiszt gyöngédebb lélek volt. Fazekas Mihály. Gyermek- 
fővel állt katonának, harcol a franciával és törökkel, de még fiatalon, 30 éves 
korában vonul nyugdíjba. A szerény főhadnagyi nyugdíjból csendesen elbota- 
nizálgat Debrecenben, nyelvészkedik és megírja a Ludas Matyit s még egy sor 
hangulatos versel. Kedves, meleg katonakori versei sem elsőrangú alkotások, 
de katonáskodás nélkül még sem lett volna az, aki volt. A kálvinista Róma 
elhízott dilettantizmusa közepette ő volt az egyetlen világjárt író. (A parlagi, de 
minuenekfelett zseni Csokonait nemigen számíthatjuk a debreceni helyi írókör
tagjai közé.)

Kisfalucli/ Sándor is bécsi gárdistaként szerzett európai műveltséget, bár 
lírája csapattiszt korában, világjárás közben virul ki. Kisfáimig Karóig sem
került volna Itáliába, ha nem a császár kabátjában. Enélkül, ki tudja, milyen 
cigányozó, italos, vidéki fenegyerek maradt volna a magyar romantika atyja. 
Szécliengi István is tán elbumüzta volna éleiét, ha a szolgálat nem kényszeríti 
valamelyes korlátok közé és nem lódítja ki világot látni, gondolkodni.

Azon a kedves metszeten, amely Kazinczy és Kisfaludy Károly találkozását 
ábrázolja, szinten látunk egy magyar katonatiszt-írót. Kis Károlyt. Nem lett 
belőle irodalmi úttörő, mint ahogyan az osztrák császárság megalakítása után 
kifejlődött Gesammfslaat eszméje nem is tűrt többé a hadseregben magyar 
kultúrtörekvéseket. A hadseregben legalább is sikerült megvalósítani az egy
séges osztrák birodalmat. Meg aztán a nekilendülő polgárosodás és megizmo
sodott irodalom is már megbirta, sőt megkövetelte a hivatásos írót az irodalmi 
dilettánsok, helyébe. De a 18. század elejétől a 19. század elejéig — néhány 
pap csendesebb munkájától’ eltekintve — a katonatiszt-írók nevezetes úttörői 
az európai szellemű magyar kultúrának. Geréb László



RÓ K F U R C S A  
É L E T E

Harc a halott Wilde körül
Wilde élete és írói működése körül ádáz harcok dúltak, a halál azonban 

csendet parancsolt úgy a barát, mint az ellenség oldalán. Az időbeli távlat 
csakhamar elhomályosította a bántó emlékeket s egyúttal meghozta az ob
jektiv kritikai értékelést is; az életrajzok pedig a személyi körülményeket tisz
tázták. Wilde, ha harcok árán és lassan is, de megkapta az angol irodalomban 
az őt megillető helyet. Lord Alfred Douglas könyve azonban, »Wilde Oszkár 
és én«, 1918-ban ismét harcot provokált.

Az előzményekből tudnunk kell, hogy Wilde 1900-ban halt meg Párisban. 
Öt évvel később Robert Ross Wilde irományai között megtalálta a »De pro- 
fnndis«-1 és publikálta is. Ez a mű egy lord Alfred Douglashoz intézett hosszú 
levél formájában íródott, Wilde fogsága alatt, s keserű szemrehányásokat tar
talmaz a lord irányában. Az 1905-i kiadásból Robert Ross kihagyta mindazokat 
a részleteket, ' amelyek Douglasra sértők, a kiadatlan részletek kéziratát pedig 
a British Museum könyvtárába helyezte letétbe azzal a kikötéssel, hogy 1900 
előtt nem publikálható.

A DILETTÁNS URALMA A LÁNGÉSZ FÖLÖTT

Bár Ross megfelelő körültekintéssel járt el a kiadásnál, Douglas mégis neki
rontott a halott költőnek. Állításainak tárgyilagosságában azonban erősen ké
telkedhetünk s Arthur Ransomme az egész Douglas-féle eljárást »des palés de 
bone avec du sang «-n&k nevezte kritikai tanulmányában* Douglas ugyanis azt 
hitte, hogy a legjobb védekezés a támadás, ezzel azonban egyedül mégsem 
tudja megmagyarázni azokat az indulatki töréseket és igazságtalanságokat, amelye
ket könyve magába foglal. De nem tudja megmagyarázni a könyv egész jég- 
körét sem, amely kínos érzést hagy az olvasóban, ha az utolsó oldalt is átlapozta.

A »De profundis« kiadatlan részének egy töredékét a Mercure de France 
közölte 1913-ban, éppen a Douglas—Ranspmme pör idején. így kezdődik: 
»Cher Rosie« (ez volt Douglas családi beceneve), s ezzel a szokásos formulával 
végződik: »vofre ami ajfectionné«. Ez a töredék is nagyon erős kifejezéseket 
használ és heves szemrehányásokat tartalmaz. De az egésznek a tónusa mégis 
csak baráti zsémbelődés, amelyben sok gyengédség van, sok ragaszkodás. A 
szemrehányások néha egészen gyerekesek s Wilde is sokszor bevallja bennük 
gyengeségeit. Mesterkélt éveit, a Douglassal eltöltött időket újra felidézi, némi 
sajnálkozással és keserűséggel a hangjában. Wilde rájött, hogy mindig Douglas 
befolyása alatt állott s ez bosszantja, mint »a kevésbé tehetségesnek győzelme 
a tehetségesebb fölött*. Mégis kész a megbocsájtásra: »Talán arra voltam ki
szemelve, hogy oktassam . . .«
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EGY KINOS TILALOM

Lord Alfred Douglas mindenben »dühöngő vádaskodást« látott maga ellen. 
A tiltó záradék, amely a British Museumot arra kötelezte, hogy 1960 előtt zár 
alatt tartsa a kéziratot, végleg elkeserítette. »Wilde Oszkár és én« c. könyvét 
már 1913-ban megírta ugyan, de különböző okok miatt csak 1918-ban jelenhetett 
meg nyomtatásban. i

Nem hihetjük, hogy Wildcnek a »De profundis« megírásával az lett volna 
a célja, hogy 1960-ban poszthumus botrányt rendezzen, annál inkább sem, mert 
akkorra az ügy összes szereplői mái' régen el fognak tűnni a föld színéről. 
Igazságtalan cselekedet lett volna Wilde-Lől, ha azt akarta volna, hogy a sár 
a saját és lord Douglas leszármazoltainak a fejére hulljon vissza.

Inkább azt hihetjük, hogy már előre tisztázni akarta a szemrehányásokat, 
a vádakat, amelyek körülvették. Douglas eljárásában, anélkül persze, hogy helye- 
selnők, lehet találni legitim indítóokokat. De mégsem tudja az ember a moso
lyát visszafojtani és mégsem tud valami kínos érzéstől szabadulni, ha végigol
vassa ezt a könyvet, amelyben, mint Iiachilde írta, »van valami asszonyos, a 
szó rosszabbik értelmében«.

A »De profundis «-ban vannak elszomorító részletek, van benne sok kicsi
nyesség is, de Douglas az ellenkező végletbe esik, méghozzá mennyivel erőt- 
lenebbűl! Nála minden szegényes, szűk látókörű, korlátolt. Hogy is mondja 
csak Flaubert? »// ne faut pas toucher aux idoles, la dorure en reste aux mains«.

Az, ami Wilde-nél csak zsémbelődés, az lord Douglas kezében nehéz pö
röllyé változik, amellyel nagyokat üt a halott költő koporsójára. Közös életü
ket, minden intim dolgukat lemezteleníti. De szarkazmusa nem elég erős ahhoz, 
hogy összetörje az általánosan kialakult Wilde-képet és clsózza annak az emlé
két. aki mégis csak egyik legjobb barátja volt. S mindez majd azért fog megint 
nagy zajt csapni 1960-ban, mert Wilde 1896-ban vagy 1897-ben levelet írt lord 
Alfred Douglasnak!

EMBER AZ ÁLARC MÖGÖTT
Ne higyjük azonban, hogy Douglas megelégszik a vádaskodással. Könyve 

a vádaskodások mellett egész sereg más igazságtalanságot is tartalmaz. Kegyet
len precizitással mindennek az ellenkezőjét igyekszik bebizonyítani, mint amit 
Wilde mond s a tényekkel ellentétes módon akarja az új Wilde-portrét felvá
zolni. Csodálkozom — írja Douglas — bogy a »De profundis« nem tartalmaz 
egy pár felséges oldalt a ruházkodásról, hiszen Wilde sokáig egyedül csak a szabója 
embere volt . »Ha átélte volna napjainkat, ezt a józan és jelentéktelen korsza
kol, akkor sosem lelt volna híres«. Ebből persze csak azt következtethetjük, 
hogy Douglas semmit sem értett meg a »De profundis« mélyebb tartalmából. 
Későbbi soraiban mégis ragaszkodik Wilde affektált dandyzmusához, az »amour 
de la potiche«-hoz, amelyet azonban az olyanfajta embereknek, mint Douglas, 
mégis könnyű kigúnyolni. Douglasnak mégis csak messzebb kellett volna látnia. 
Fel kellett volna fednie, mint Gide csinálta, a valódi embert. Hiszen »valódi 
énje felett olyan mulatságos fantomot tudott létrehozni, — írja róla Gide 
ami ritkaság s tudott vele szellemesen játszani is*.

Azok számára pedig, akik nem akarnak tudomást venni Wilde életéről, 
hanem csak az írói alkotásairól, Gide hozzáfűzi: »Ahelyett, hogy a munkái mögé 
rejtik az embert, inkább a csodálatos embert kellene megmutalniok először... 
csak azután a műveit, mert ezáltal azok is világosabbnak látszanának«. Maga 
Wilde mondotta. Egész szívemet az életembe helyeztem, munkáimba nem adtam



mást, csak a tehetségemet«. Wilde nemcsak nagy író, de nagy vivőr is volt, a 
szó legszebbik értelmében. Lord Douglasnak pedig, akárhogy erőlködött is, nem 
sikerült a nagy vivőr képét »mailre d’holellé« lealacsonyítania.

ANGLIA KEZDI LEVETKŐZNI AZ ÁLSZENT PÓZT

Douglas könyvében óriási gyűlölet lobog; ez a gyűlölet azonban már előbb, 
a Salome« 1918-as londoni előadása alkalmával is megnyilatkozott. így kiáltott 
fel: Wilde ördögi befolyással volt mindazokra, akik csak a közelébe kerültek. 
A Hossz legnagyobb megtestesítője volt Európában 350 év óta. Élete egyetlen 
céljául csak az erény sárbataposását tűzte ki s minden igyekezete oda irányult, 
hogy rágalmazzon, szomorúságot keltsen, nevetségessé tegyen ... Keserűen álla
píthatom meg, hogy ismertem...« Könyvében pedig ezt írja: »A mi barátságunk 
ártatlan és ártalmatlan barátság volt csupán«. De hogyan egyeztethető össze ez 
— a Saloméval kapcsolatban tett — kijelentésével: Az összes miniszterek, bírák, 
Anglia közéleti előkelőségei tiszteletben tartják ezt a szodomizmust és tapsolnak 
neki. Ha ők ma támadnak engem, ez csak azt jelenti, hogy többet nem tartozom 
a szektájukhoz«.

Mikor azután lord Douglas Wildenek a műveit is támadni kezdi, teljesen nevet
ségessé válik. Walter Pater zsenije Számára nem létezik. Egyedül csak a verseit 
ismeri el. Bár maga mondja magáról, hogy Oxfordban hanyag tanuló volt s nevelé
sénél, társadalmi állásánál fogva az egyetemi életben inkább vonzották a sportok, 
mint a komoly munkát igénylő irodalom«, — mégis irodalmi kritikussá tolja 
fel magát. Kritikája azonban csak a kákán is csomót kereső krilizálás, amely 
nélkülöz minden komoly alapot. Azt írja többek között, hogy nincs Wilde 
esszéiben semmi, amit Whistler a »Pen o‘clok«-ban már cl ne mondott volna, 
vagy amit más művekben meg ne lehetne találni. »Ezek az esszék nem állnak 
helyt, ha megvizsgáljuk őket«, mondja Douglas. »Amikor jók, akkor nem Wilde- 
től származnak, amikor pedig rosszak, akkor olyan rosszak, hogy annál rosz- 
szabban az illető témát Wilden kívül senki sem tudta volna feltálalni«. Röviden: 
lord Alfred Douglas azt akarja bebizonyítani, hogy Wilde művei közönséges 
plagizáJások. Azt állítja, hogy Wilde- az angol irodalom nagyjainak az írásait 
használta fel s hogy maga a »Rcadingi [egyház balladája« is plágium.

IIEROSZTRÄTOSZI DICSŐSÉG
Van azonban ebben az egész ügyben valami megmagyarázhatatlan. íía Ross- 

nak a De profundis« ügyében Wilde adta a poszlhumus publikálásra vonatkozó 
utasítást, akkor hogy’ lehet ezzel összeegyeztetni Wilde későbbi magatartását? 
Hogy lehet az, hogy a fegyház elhagyása és a bernevaU tartózkodás után Ná
polyban mégis Douglashoz csatlakozott s hogy’ tudott vele több hónapon ke
resztül együtt lenni anélkül, 'hogy erről a dologról szólt volna neki? Ilyen hi- 
pokrízis aligha tételezhető fel. Bár Wilde folyton változó karaktere, csodálatos 
feledékenysége, betegségei, az utolsó évek testi-lelki bajai ezt is érthetővé tudják 
tenni, sőt igazolni is tudják a költőt.

Douglas könyvéből óriási gyűlölet árad, ezen a gjmlöleten azonban csak moso
lyogni lehel. Hiszen hogy lord Alfred Douglas neve egyáltalán fent fog maradni, 
azt egyedül csak a Wilde-del való kapcsolatának köszönheti. A Wilde-művek pedig 
ma már kritikán felül állanak s Douglas vádjai és abszurd megállapításai mit 
sem ártanak nekik. Hogy a kettőjük között levő kapcsolat körül mi az igazság, 
ki tudhatja? A halott költő hallgat. De 1960-ban erről a titokról is le fog hullni 
a lepel.

Galambos Gruber Ferenc



így szerkesztünk mi!
Nagy kedvteléssel olvastam legutóbb a Literatura új Leiter jakab-gyüjtemé- 

nyét és ha most a magam félrerakott értékeiből mintegy utóiratként hozzá
fűzök néhány remekművet, ezt nemcsak kuriózilástgyüjtő szenvedélyből teszem. 
Hanem főként és mindenekfelett azért, mert szerintem ezeknek az újságírói 
elírásoknak messzeágazó lélektani érdekességük van, másrészt pedig nem lehet 
elég sűrűn önmagunkra rápirítanunk: a gyakori nyilvános megszégyenítéseknek 
talán mégis meglesz az az eredményük, hogy a vérbeli újságírók jobban ügyelnek 
majd arra, ami a tollúk alól kikerül, a többiek pedig — hát igen, a. többiek, 
azok végképen eltűnnek erről a keserves, de mégis csak gyönyörű pályáról, ame
lyen azonban mégsem boldogulhat olyan valaki, aki csak azért lelt újságíró, 
mert — semmiféle más pályán nem tudott elhelyezkedni.. .

* * *
Gyűjteményem legszebb darabjai azok. amelyek a tájékozatlanságnak köszön

hetik megszületésüket. Egy részüket a Literatura már gomboslűhegyre tűzte, 
de akad azért még néhány ismeretlen. Ezek között a pálmát kétségkívül Békeffi 
Lászlónak az Újság 1938 szeptember 11.-i számában megjelent Anglia fel
fedezése; c. cikke viszi el, amely beszámol London szédületes forgalmáról és 
azután így ír; »/I forgalomnak ebben az epiteton ornanszában á város legesleg- 
belsejében sehol egy közlekedési rendőr.« Ejnye, ejnye, vájjon mi is az epiteton 
ornans? — De nem túlságos tájékozódottságot mutat Az Est külön tudósítója 
sem, aki 1938 július 8.-án azt jelenti Evianból, hogy az oltani megbeszéléseken 
»vezető szerepet visz dr. Hans Neumann bécsi emigrált szemorvos tanára. Ilélhársi 
Neumann Henrik, a világhírű, magyar származású fülorvos nevét, ugyebár, mégis 
illenék errefelé ismerni... Viszont a Pesti Napló 1937 október 24.-i, a Nemzeti 
Színház jubileumáról szóló vasárnapi vezércikkének első mondatait csak az 
igazi szakember tudja kellően méltányolni: Kelemen László és magyar színjátszó- 
társai pedig lábat vetettek Pest szabad királyi városában, ők építették? ők 
hozták létre a Nemzeti Szinházat, az első állandó magyar színházat az akkor 
leginkább német anyanyelvű polgárok városában«. Ehhez tudnunk kell, hogy: 
1. Kelemennek semmi köze sem volt a jóval később megteremtett Nemzeti 
Színházhoz. 2. Társulata Budán működött, nem pedig Pest szabad királyi 
városában«,,.

A kellemetlen fogalomzavar remek példája az is, amely a Magyarság 1938 
old. (j.-i számában található. Egy kép jelent meg a lapban ezzel az aláírással: 

Hlinka professzor, a csehek fogságában megvakult szlovák vezér, Pöstyén-fürdőn . 
Már most — ugye — Hlinka nem professzor, hanem plébános, de az is csak 
volt — mert meghalt. Aki viszont megvakult és Pöstyénben van, az Tuka Béla 
professzor...

Sok baj van persze az idegen szavakkal, de a nevekkel is. Ide tartozik az az 
eset, amikor a Nemzeti Újság 1937 nov. 19-én közli, hogy betiltották a német 
jezsuiták tudományos folyóiratát, amelynek neve négyszer egymásután! — 
Stimmender Zeit; vagy amikor ugyanez a lap 1938 jan. 11-én megjelent köz
leményéiből ismételten és következetesen Ravul Francé nevű természettudósról ír. 
Néha azután rájönnek az ilyen tévedésekre, helyesbíteni is akarják, de a helyes
bítésből újabb zavarok származnak. A -Magyar Világ 1938 szept. 20.-i számában 
például, a következő kedves helyreigazítás jelent meg: Lapunk múlt számában 
megjelent vezércikk második bekezdésének második sorában sajnálatos 
nyomdahiba folytán — »heórikus« szó helyett >'teórikus« szót szedlek. A mondat 
tehát helyesen a következőképpen hangzik: »Micsoda hősi eposz lelne a magyar 
hói védőinek heórikus tetteiből«. Nesze neked, helyreigazítás!
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Ismét más csoportba tartoznak azok a stílusvirágok, amelyek nyilvánvalóan 
figyelmetlenségre vezethetők vissza. Az Est 1937 szept. 21-i számában megrázó 
riportot olvasunk egy titokzatos tragédiáról, amelyben »az eszméletlen nő izgal
mában ájultan esett össze« ... A Függetlenség 1938 júl. 24-én azt jelenti, hogy 
a miniszterelnök szombaton délelőtt meglátogatta a Lidón üdülő honvédelmi 
minisztert. »A miniszterelnök egyébként, igen kellemesen töltötte el a délelőttöt« 
— teszi hozzá, ami — valljuk be — nem a legszerencsésebb fogalmazás.. . 
Ugyanebben a lapban néhány nappal előbb, júl. 10-én azt olvassuk, hogy 
Tutsek Piroska a bécsi operaházhoz szerződött. »Harmincöt estére kötötték le 
a kiváló énekesnőt, amely hatvanra bővíthető«. No de kérem . . .

Ide kívánkozik Az Est 1938 július 11.-i jelentése is, amely a siklósi muzeum 
tűzkataszLrófájáról számol be s így végződik: «>Dacára, hogy az értékes tárgyakat 
sikerült kimenteni, a kár nem jelentékeny«... A Nemzet 1937 december 5-én
Cs. S. OTI-tisztviselő feleségének mérgezési tragédiájáról ír és hozzáteszi: 
»Miután Cs.-ék kiegyensúlyozott anyagi körülmények között éltek és ettől el
tekintve az uriasszonynak semmi oka sem volt az öngyilkosságra, a hozzátartozók 
lehetetlennek tartják, hogy önként akart volna megválni az élettől ...

Szép stílusteljesítményre vall, amikor a Légügyi Hivatal vezetőjének milat- 
kozatához Az Est 1938 május 8-án hozzáfűzi, hogy »a jövőben Magyarország
is síkraszállhat a nemzet érdekeiért a levegőben is« — ami szerintünk —
a képeknek kissé túlzott halmozása; vagy amikor a Magyar Távirati Iroda
május 7-én azt a prágai jelentést közli, hogy »a magyar egységmozgalom diadal
mas lavinaként hódít és egyre mélyebb gyökereket bocsát a magyar talajba«.. . 
A stiláris remekek egyébként az apróhirdetések között is igen gyakoriak, így 
például az Újság 1938 május 22-i számában egy hölgy »ismeretlenség hijján« 
keresi férfi ismeretségét, egy másik hölgy hasonló irányú felhívásához pedig 
hozzáfűzi, hogy »csak komoly, tartós, kellemes barátságra vágyó keresztény 
urak kis nekrológgal válaszoljanak«...

Ebbe a csoportba tartoznak a rejtélyek is. A Pesti Napló 1937 október 28-i 
számában például ez a londoni távirat jelent meg:

»Mária savoyai hercegnő, az olasz uralkodópár lánya rangrejtve Londonba 
érkezett, mint gróf Grandi nagykövet és felesége.«

Ennek a közlésnek méltó párját láttuk a Nemzet 1937 november 3-i szá
mában :

»Peéry Piroska, Németh Antal felesége a Művész Színház következő Birabeau- 
darabjában Góth Sándor és Peéry Piroska édesanyját játssza.

Tíz krajcárt annak, aki érti.. .
Némiképpen érthetetlen az Uj Nemzedék 1938 szeptember 1-én megjelent 

házassági híre is, amely szerint »L. István és P. Imre in. kir. vezér
kari százados esküvője szeptember 17-én lesz«, aminthogy bizonyos cso
dálkozással olvastuk a Pesti Napló 1938 május 12-i egyik szerkesztő üzenetét.- 
»Leveléből megállapílhatólag (baját) nem fagyásnak kell tartani, hanem inkább 
bokasüllyedés következtében létrejött bokasüllyedésnek.« Ez aztán a pontos diagnó
zis!... Teljes megdöbbenéssel láttuk azonban a Magyarország 1938 május 22-i 
számának egyik, feltűnően szedett hirdetését, amely szerint:

A MARGITSZIGETI 
TEJ CSARNOK 

A 00 HELYÉN 
VASÁRNAP DÉLUTÁN

m eg n y íl ik :
SZIMFONIKUS ZENE!

Ez a tej csarnok valóban jó helyre került...
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Végeznem kell. De egy parlamenti tudósítást még ideírok a Magyarország 
1938 április 2-i számából:

Drázdy Győző: Bolond lyukból bolond szél fúj.
Darányi Kálmán miniszterelnök: Ezt a kérdést a nemzet közvéleményének 

ítéletére bizom.
S hogy »Amikor a hóhért akasztják« c. rovat számára is jusson vala

micske, említsük meg a Literatura említett leiterjakab-gyüjteményének legked
vesebb — leiterjakabját. A cikk kifogásolta, hogy az egyik napilap »az öt 
évig alvó csikágói Hamupipőkéről« írt, holott nyilván Csipkerózsikát akart mon
dani. Ámde ehhez aztán a következő magyarázatot fűzte a Literatara: »A kitűnő 
hírszerkesztő nyilván Dornröschent tévesztette össze Schneewiltchennel.« Ahol 
csak az a csekély megjegyzésünk, hogy a Hamupipőke németül nem Schnee
wittchen, hanem — Aschenbrödel!

A gyűjtemény többi darabja alulírottnál díjmentesen megtekinthető.

Kemény István

KERPEL JENŐ: NYUGATI QUINT-
AKKORD
(Cserépfalvi amatőr-kiadása. 95 oldal). 

Valaki, akinek lelkében még eleven erő
vel él egy évezredes nagykultúra minden 
szépsége, akinek minden idegszála gör
csös kétségbeeséssel ragaszkodik a mind
inkább elsatnyuló európai kultúra mil- 
lennáris szépségfantáziájához, ez a va
laki, akit azonban az élet könyörte
lensége belökött egy betonfalas óvó
hely salétromvirágai közé, fullasztó lc- 
vfegőtlenségbe, háborús pánikok torok
fojtogató őrületébe, ez a valaki végre 
nem bírja ki tovább a szürke vaspáncél 
őrjítő lelketlenségét és — lesz, ami lesz
— kirohan a szabadba, ahol sokak sze
rint döghalál vár az álorcátlan kime- 
részkedőre. S most aztán nagyot lélekzik 
az isten szabad ege alatt, az élet pá
zsitja zöldéi feléje, halhatatlan bölcse
lők, örök művészek lélekvirágjai bó
kobiak feléje s a Szépség ölt-hatatlan 
szomjúságát bőséggel patakzó források 
vizén enyhítheti a merész menekülő. — 
Ez a vízió adja ennek a bámulatosan 
finom kis emlékkönyvnek az alaphangu
latát. írója kimenekszik egy lélekzés- 
nyire Svájcba, Párisba, Oxfordija, Hol
landiába, és gyorsan habzsoló kézzel 
tépi le az elébe bókoló lélekvirágokal
— Erasmust, Nietzschét, Monlmarlre-L, 
a Christ Church-kollégiumot, Spinozát, 
Rembrandtot —, gyorsan-gyorsan cso
korba, s hazavinni, megmutatni az ott
honvalóknak, hogy még él a Szépség. 
Cementen és ágyúbronzon kívül is van 
még emberérték, amiért érdemes élni ...

KOVÁCS GYÖRGY: ERDÉLYI TÉL
(Cserépfalvi kiadása. 551 oldat.) For- 

tissimo-akkorddal vágódik be a magyar 
irodalomba Kovács György, a kis szé
kely falu kálvinista papjának húsz-egy- 
néhány esztendős fia. A komor hava
sok hangulatát hozza írásában. A téli 
viharok jeges levegőjét. Mintha szándé
kosan kerülné a derűs momentumokat, 
amelyek olyan megfejtővé varázsolták, a 
nagy erdélyi írók könyvein keresztül, 
a Székelyföldet. Fogcsikorgatóan keserű 
hang ez, amivel feljajdul a fiatal író és fel
tárja a maga világának rettenetes tragi
kumát: az elhagyatott, magányos lelkek 
kétségbeesett vívódását, szenvedés-kivál- 
totta barbár kegyetlenségét, oktalan egy
máselleni hajszáját, zsákuccába bicsak- 
lott rettenetes életsorsát. A jószándékkal 
teli fiatal magyar orvos életharcán ke
resztül ábrázolja a falut, amellyel, mint 
százkarú hydrával, kell megküzdenie. 
Gorkij-i figurák vonulnak fel a vigasz
talan környezetben, amelyre mint kü
lön átok. íelhősödik rá a kisebbségi sors. 
A regény minden portréja döbbenetes 
erejű.

SZIRMAI ANDOR: A VÁNDOR
VISSZATÉR
( Budapest, 1958. 187 oldal). Kedves- 

hangú elbeszéléseiben a múltba emigrál 
a szerző. Diákköri világára emlékezik, 
régi professzoraira, egykori pajtásaira, 
akikkel együtt egy verőfényes, boldog 
légkörben élt. Az üde kamasz-heccek 
leírása közt néhány finomhangú mesét 
találunk.
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Magdolna: egg asszony és egy társadalmi
osztály sorsa

(Harsányi Zsolt: Magdolna. Háromkötetes regény, 1009 oldalon.
Singer-Wolfner kiadása.)

Huszonnégy hatalmas kötetben áll előttünk Harsányi Zsolt regényes élet
rajzainak falankssza. Ha a »Galilei«-tői eltekintünk, a többi mind a magyar 
sors egyes fejezeteit boncolgatja: Mátyás király, a költő Zrínyi, Petőfi, Liszt 
Ferenc, Madách és Munkácsy életén keresztül egy óriási szimfonikus költe- 
ményben bomlik ki a magyar ingénium s az abban képviselt magyar élet 
teljessége, tragikus elhivatottsága ezekből a Kötetekből. Elvont törtérietböícseleti 
doktrínák helyeit maga a magyar élet az, s annak ezerformájú kristályképe, 
amely értelmét adja létünknek, európai szerepűnknek, végzetes elhivatottságunknak.

Ennek a nagyvonalú életműnek logikus kiteljesedését jelenti Harsányi új 
alkotása, a Magdolna. Eseményszerűen tulajdonképpen csak egy asszonyi élet 
ötven esztendejének megrázó históriája. Emögött azonban felgomolyog az egész 
utolsó félszázad magyar végzete: az a kathartíkus folyamat, amelynek önkén
telen és sorsszerű, részben tudatos, de főként öntudatlan tanúi és aktorai mink 
magunk vagyunk. Az egész magyar társadalom átrétegződése, minden szociális 
forradalomnál is ' robbant óbb erejű átalakulása a főszereplője ennek a regény- 
ciklusnak.

Van abban valami szimbolumszerű, hogy ez a regény éppen annál a kiadó
nál látott napvilágot, akinél a Iíerczeg Ferenc és a Pékár Gyula álmodozó 
dzsentri-könyvei jöttek ki. Mert Harsányi Zsolt új regénye ott kapcsolódik 
bele a magyar sorsba, ahol ez a cigányozó, dáridózó, arany sujtásos, hejehujás 
magyar társadalom utolsó farsangjának hamvazójára virrad. A Magdolna« első 
kötetében már feldereng a magyar sors első menelekelje, az erdélyi román kér
dés; a második kötet Pesten, a román megszállás idején játszik, s vezető, 
motívuma az új szociális megismerés, hogy úr lehet a napszámos is,«, — ami 
igazában a magyar úri osztály szemérmes páter, peccavi-ja a múltnak annyi 
mulasztásáért. A harmadik kötetben pedig a cs. és k. kamarásnak unokája, a 
bárónak a leánya, kemény munkával keresi meg a kenyerét, fordító-irodát 
nyit, s sikere is van, mert »dédanyja révén örményvér szorult bele«. S a 
magyar arisztokráciának és dzsentrinek ez az utolsó nemzedéke könyörtelenül 
fordul szemközt a múlttal, széntimen talizmus nélkül dobja el magától annak 
egykori előítéleteit vagy megszentelt hagyományait. Egy új, kemény szívű, nosz
talgiát nem ismerő generáció bontakozik ki ebből a fajtából, amely éppúgy 
nekiszegzi magát a kasztbeli tradícióknak, mint ahogy élesen elkülönül ama 
nemzedék utolsó mohikánjaitól, a lokál-arisztokratáktól , a világcsaláson ten
gődő utolsó bár-báróktól.

Ellenben külön nagy hálával tartozik az olvasó az írónak azért, hogy 
mindezt a lársadalomhislóriai fejleményt az abszolút művészet eszközeivel, a 
tendenciának még csak a legkisebb kiélezése nélkül mondja él. Az első színben 
voltaképpen nem történik semmi más, mint hogy égy nagyon liszlalelkű asz- 
szony, Magdolna, leéli a maga ölven esztendejét, 1887-től 1937-ig. Az első kötet, 
a s Május«, 1905 májusát, egy tizennyolc esztendős úri leány tavaszát vetíti 
elénk. A második kötet, az Augusztus«, 1919 augusztusában, az érett asszonyi- 
ság nyarában fürdik. A harmadik kötet, az Október , 1938 októberében egy 
asszonyi élet csöndes lehervadásának bánatos-borongós őszét vetíti fel.
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Magdolna asszony! életében egy házasság és három szerelem bugyborékol 
fel. S a női tragikum abban a szomorú tényben kuntorog, hogy házaséletébc 
szerelem nélkül megy bele; ahová pedig szerelme vonzaná, ott az egyik férfi
nek csak leánya, a másiknak csak nővére, a harmadiknak pedig csak anyja 
tud lenni. S a végső nagy, az egész magyarságra nézve is végzetszerű sors- 
szimbolnm a megrendítő konszekvenciaszerű felismerés: hogy nincs emberibb 
életforma, mint az egyedüllét...

A »Magdolna: triptikonja orgonabugással vonul be a magyar regény csúcs
alkotásai közé.

RÉVAY JÓZSEF: RAEYIUS
EZREDES UTAZÁSA

(Szigeti Imre rajzaival. Franklin, /ő? 
oldal'). Raevius Joscus, az aquincumi 
második segédlégió ezredese, alias Révay 
József, római irodalomtörténész s a 
»Tükör« folyóirat szerkesztője, szabad
ságol vett az Associatio Franca című 
officinától s csekély 310 esztendei nya
ralásra elulazotl álomparipáján a Biro
dalom fővárosába, Rómába. Krisztus 
előtt 27-ben érkezett oda s oly jól 
érezte magát a hozzá hasonszőrű lati
nok között, hogy egészen a Krisztus 
utáni 313-ik esztendeig olt maradt. író
ember létére nyomban összebarátkozott 
a római Ada Diurna című hivatalos 
lap szerkesztőjével, aki aztán összehozta 
őt a római élet világnagyságaival: 
lloratiusszal, Maecenasszal; Lucullusnál 
is hivatalos vacsorára, elviszik a Cir
cus Maximusba is. Csoda-e, ha olyan 
jó vezetői vannak, mint Julius Ortuth- 
ius, a császár főajtónállója, avagy 
Marcus Vergilius Biberarius, a világ- 
járt építőmester. Szóval hát végigjárja 
Raevius ezredes a kis rórnakülvárosi sö
rözőket, amelyek élénken emlékeztetnek 
holmi óbudai kiskocsmákra, kimegyünk 
vele a tündér! Baiae nevű fürdőhelyre, 
ahol testhezálló trikójú gyönyörű római 
nők pörköltetik magukat a napban. Be
mutatja az antik világváros lüktető éle
tét, eleven képet kapunk Acquincum 
világáról, amelyből nem hiányzik még 
az ottani lűzoltó-veteráuegyletnek nem
régiben megtalált vízi orgonája sem. Mu
latságos, finomszövésű könyv ez, egy 
nagy tudós violán d'lngrcs-je, felnőtlek- 
neiv es fiataloknak egyformán kedves 
olvasmány, amelyet kitűnő humorú 
antik rajzokkal illusztrált a seriba, 

Emrieus Sigetinus, akarom mondani Szi
geti Imre. Raevius ezredes úrnak azt

kivánjuk, hogy mégegyszer annyi időt 
érjen meg, mint amennyit Petronius 
estélyétől máig megért...

BRINTOX, PAUL: INDIA TITKAI

(Angolból fordította Baklay Ervin dr. 
Rózsavölgyi-kiadás. 36 képpel). »Szent 
India« — ez éppoly megfelelő címe le
hetne Paul Briinton- könyvének, — írja 
Sir Francis Younghusband az elicz a 
könyvhöz szánt előszavában. A nagy
hírű és nagy olvasótáboron rendelkező 
angol író éppen annak a »szent Indiá
nak a keresését írja le, amely azért 
annyira titokzatos, mert annyira szent. 
Valóban, egészen más világba vezet ben
nünket Paul Bruníon. Más világszeim 
lélet, más értékek, más életfelfogás vilá
gába. A hindii bölcsök, a jógik sok min
dent beszélnek és sok csodaszerű dolgot 
visznek végbe ennek a könyvnek a lap
jain, amiről az európai embernek fo
galma sincsen. A hindii szellemiség meg
döbbentő távolságban van az európai 
ember gondolatvilágától. És az igazi, 
a misztikus hindú bölcsesség nem is a 
városokban lakó hinduknál található. 
Messze az emberek lakóhelyeitől, mé
lyen a dzsangal bozótjában vagy a Hi
malája hegyei között, ahová India szent 
emberei mindig vissza-visszatérnek, ta
lálta meg Brunton az igazi megtestesülé
sét annak, amit India legszentebbnek 
tekint. A szerző az újságíró éles szemé
vel. de egyben a mélyen gondolkozó tár
sadalombölcselő kritikájával írja le 
fantasztikus élményeit, amelyeket több 
esztendei indiai tartózkodása során jegy
zett fel az »okkultista« világszemlélet 
köréből. A szöveget kisérő felvételek 
egész sor ismeretlen és páratlan érdekes- 
ségű képet adnak India misztikus éle
téből.

______
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Különleges színt és értéket jelent minden esztendőben a karácsonyi könyves
polcon az a gondos szeretettel megválogatott néhány könyv, amellyel az Athe
naeum örvendezteti meg a legigényesebb és leghálásabb olvasót: az ifjúságot. 
De az idén nemcsak a mesére szomjas fiatalok, hanem a felnőtt is fel kell 
figyeljen ezeknek a karácsonyi újdonságoknak ,az értékére.

Mint emberi és írói dokumentum szenzációja a karácsonyi könyvpiacnak 
Móricz Zsigmond gyermekregénye: »Pipacsok a tengeren«. A regényke kereken 
30 év előtL jelent meg először, egy napilap gyermekrovatában. Ezekből az cl
sárgult foliánsokból ásta ki a kiadó, hogy a pompás kis kötet üde frisseségben 
csillogtassa meg előttünk a legmaibb magyar író örökifjú zsenijét. Valóban 
irodalmi trouvaille ez a kis írás, amely az önéletrajzi bevezetés szerint Móricznak 
nemcsak első gyermekkönyve, de legelső regénye is. A magyar tenger, egy al
földi árvíz hullámai himbálják a magyar róna és az ébredő első gyermekszere
lem égőpiros pipacsvirágát. A fiatal - Móricz Zsigmond íróművészetének minden 
íze-színe, naiv üdesége csilingel ebben az édes-bús falusi történetben. De a gyer
meki szív, a kamaszképzelet csillámló habjai feleLt mélyebb örvényléssel — mint 
kagylóban a tenger zúgása — fel-felmorajlik az örök probléma: az úri és a 
parasztélet feszülő ellentéte és feloldása. Gyöngyszem ez a kis kötet, ragyogó 
éke Móricz oeuvre-jének s a magyar ifjúsági irodalomnak. Szigethy Jenő a 
magyar falu kedves-suta gyerek alakjait mesterien veti papírra.

A népmesék üde báját és naivan áradó elbeszélőkedvét szedte gyöngyös bok
rétába Panlini Béla, akinek legjobb írásait válogatta össze kis és nagy gyermekek 
számára »A madárkocsi«.. A meséknek, amelyeket az univerzális tehetségű író 
maga illusztrált, naiv humora, grotteszk képzeletvilága, népmeséi ritmusa felejt
hetetlen élményt nyújt a gyermeknek épúgy, mint a felnőttnek.

író és rajzoló egy személyben a neves amerikai humorista John Webster 
is. Rajzaival a Kismama bűbájos leánytörténetét kíséri. Ideálisan korszerű ez 
a fehér könyv, egy amerikai gyermekárvaház élete, amely anyai és társadalmi 
felelősségre ébreszti egy mai — a mai — fiatal lány lelkét. Nevelői célzat rit
kán párosul ennyi humorral, fordulattal, feszültséggel a legnehezebb műfajban, 
a serdülő lány korszerű olvasmányában. Nyireő Éva, a fordító neve egy
formán biztosítéka a könyv nevelői értékének és a fordítás nemes ízlésének.

De az érettebb diákokról sem felejtkeznek meg az Athenaeum gondos kará
csonyi angyalkái. »Leszek úr!«, Faludy Kálmán regénye, egy érdekes írói portrét 
revelál. Egy magyar fiú kalandjai az aztékok s délamerikai őserdők telepesei 
között az első betűtől az utolsóig személyes átélés. A szerző, a háború előtti 
vidéki színpadok népszerű bonvivánja, a maga gyermekkorát vetíti papírra ebben 
az izgalmasan érdekes történetben, amikor a kamaszfiú megszökik otthonról és 
mint világvándor bolyong az őserdőkben és eszi a magyar kivándorlók keserű 
kenyerét. Tanulság és példaadás ez a könyv és mint ilyen, népművelői cé
lokra is kitűnően alkalmas propaganda a kivándorlás ellen. Teleki Ralph, az 
Erdélyből menekült kitűnő festő, először mutatkozik be ebben a könyvben 
mint könyvillusztrátor, nemes művészetével.

A négy újdonság mellett bizonyára örömmel üdvözlik a fiatal olvasók Joe 
Francisnak rövid idő alatt immár második kiadást ünneplő »Heten az intézetben« 
c. könyvét, egy angol leány-college történetét; valamint a magyar ifjúsági irodalom 
két klasszikus értékéi: Móricz Zsigmond »Légy jó mindhalálig« és Karinthy 
Frigyes Tanár úr kérem«-jének új kiadását. (Dr D.)
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HANS FALLADA: FARKAS A
FARKASOK KÖZÖTT

(Pantheon-kiadás. Ford. Juhász Vil
mos. 2 kötet együtt 700 oldal. Ára 8A0 
P.) Ez a könyv Hans Faflada. a német 
regényíró legérdekesebb regénye. A né
met infláció korát írja meg, amikor a 
márka hirtelen elértéktelenedik és egy 
dollár már billió márkának felel meg. 
Ezek a csillagászati számok, amelyek, 
a pénz katasztrofális romlását fejezik 
ki, tönkre teszik az emberek életét. El- 
züllesztik, elvadítják az embereket. Min
denki farkassá változik a farkasok kö
zött.

A regény első része: »A nyughatatla
nok városa« Berlinben játszik. Huszon
négy óra alatt, hajnaltól hajnalig, az 
összes sorsok megmutatkoznak, össze
gabalyodnak, metszik egymást, széjjel
válnak. A regény fülledt, bútorozott 
szobában kezdődik és megmutatja az 
egész lihegő Berlint: a rendőrséget, a 
börtönt, az éjjeli kártyaklubot, a kokain 
után vadászó uccalányt, pályájukból ki
zökkent katonatiszteket, munkásokat. 
Ballada olyan mesterien ismeri az egész 
német nemzetet, hogy ebben az első 
kötetben tökéletes képet ad Berlinről, 
Berlin elesettjeiről és nyomorultjairól.

A regény második kötete, »A lángba- 
borult ország«, egy meghiúsult pucs 
történetét írja le. amely a Kapp-pucs 
után történik és az egész országot alatto
mosan elharapódzó lángba borítja. Itt 
látjuk a parasztokat, a mezei munkáso
kat, a fegyelmeket, a falusi gazdaasszo
nyokat, a városból megszökött komor
nál. Egyszóval a népet, amelyet Fallada 
mesterien ismer és nagyszerűen megírt 
már a »Bombavetőkben« és a »Volt egy

szer egy gyerekünk -ben. Fallada pa
rasztjai húsból és vérből valók, ízig- 
vérig emberek. De ebben a regényben 
a parasztok fölött ott látjuk a felsőbb 
osztályt is. A földbirtokosokat, a min
denre elszánt guerillavezérekké lett volt
katonatiszteket; mindenki mindenki el
len, farkasok a farkasok között. Ezeket 
az alakokat is mesterien rajzolta meg 
Fallada.- a kalandorvérű, mindenre el
szánt, magát nyers szerelmekben kitom
boló tisztet, aki a pucs éltető lelke, a 
mindég korrekt, a züllött viszonyok kö
zött is finnyásan előkelő és órapontos 
főhadnagyot, a műiden erkölcsi támaszt 
elveszítő, betegségbe és őrületbe mene
külő kapitányt, a kapzsi, pénzsóvár, gaz
dasági főtanácsost, a kivirult, szép, még- 
egyszer élni akaró Éva asszonyt, a túl
finomult vérű, züllésbe zuhanó Violet- 
tet, a magát felküzdő, erkölcsileg tiszta 
és erős Petrát, az öreg asszonyok kü
lönc karát, — valamennyien olyan kísér
teties elevenséggel élnek, mintha a nagy 
francia regényírók, Zola vagy Balzac 
könyveiből léptek volna ki. De ízig-vérig 
berliniek, németek, az infláció korából 
valók. Az események rohannak, a drá
mai feszültség pillanatig sem csökken. A 
cselekmény mindvégig izgalmasan érde
kes. A pucs meghiúsul a tisztnek egy 
szerelmi kalandja miatt. A német pénz 
végül megszilárdul. Az infláció kora el
múlik. A regény kicsengése vigasztaló, 
de az olvasó a történelem egy lüktető, 
megkapó részébe pillantott bele. Ezt az 
élességet csak Fallada erőteljes mély 
írásművészetével mutathatta meg. A 
pucs csak egy epizód volt a német nem
zet. történetében, de megmagyarázza az 
utána jövő történéseket. (Berciül Mik
lósáé.)
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FOSTER, MICHAEL: AMERIKA ÁLMA
(Ford. Tábori Pál ár. Singer-,Wolf- 

ner-kiadása, 38b old.) Edna Ferber Show- 
boal- ja és Mitchell Gone with the 
wind-je irodalmi, sőt nehéz-irodalmi 
formába öltöztette Amerikának azt a 
vágyálmát, amely a tömegek számára 
olt élt a sárga kalandregények lapjain. 
Ezek a kalandos könyvek cowboy- és 
indiántörlénetek formájában meséltek 
wildwest-bistóriákat, alapjában azonban 
a friss-sütelű jenkik ősvágyódását, föld- 
foglalását, történeti múltját iparkodtak 
ilyen regényes formában rekonstruálni. 
Egy alapjában történetien népnek ezt 
a megható vágyódását a Mull után, 
amely élénken emlékeztet az európai 
diktátoroknak és vezető államférfiaknak 
mullkereső nosztalgiájára (Napoleon, 
Mátyás király, Kossuth, Mussolini ró
mai »ősei« tanúskodnak erről az ős- 
vágyódásról) Michael Foster új regé
nye szellemi térre szublimálja. Nála már 
nincs szó sem zarándokatyákról, sem 
aranyásókról, sem vadnyugati telepesek
ről. Egy, a modern amerikai zsurnaliz- 
mus lélekölő bomirtságából végkép ki
ábrándult újságíró hagyja olt feleségé
vel és fiával a nagyváros zsivaját, hogy 
valahol a csöndes tengerparton, egy kis 
patriárká'isan szerkesztett hetilap ideg- 
zsongító mélaságában pihenje ki a 
maga és az előtte volt három nemzedék 
robotját, idegtépő hajszáját, belső nyug
talanságát. Mielőtt azonban sor kerülne 
erre az utolsó vándorlásra, felmegy la
kása padlására, hogy minden fölös ka- 
catot kidobjon. E munka közben ki
borul előtte egy régi, kopott bőrönd, 
amelyben felesége összegyűjtögette a 
maga és férje őseinek sok-sok régi, sár
gult írását, naplójegyzeteit, levelezését. 
Ezeket böngészi át Shelby Thrall, a pi
henni induló newyorki riporter, s a 
fakult papírokból a maga és felesége 

szegről-végről unokatestvérek ők — 
famíliájának hihetetlen kalandokban, ro
mantikus történetekben gazdag históriája 
buggyan ki. Ami azonban ezeknél a 
mindvégig érdekkeltő, szokatlan esemé
nyeknél s azok titokzatos összefüggé
seinél is fontosabb: a négy nemzedék 
képviselőinek leikéből egy szüntelenül 
feltörekvő vágyálom bugyborékol fel, 
Amerika álma«, egy emberibb, igaz

ságosabb. szahadságszerctőbb ország 
után. S a négy nemzedéknek, s velők 
nőkből lett császárnék és udvarhölgyek

együtt egész Amerikának szörnyűséges 
tragédiája éppen abban rejlik, hogy ez 
a vágyálom sohasem válik valóra, el
lenkezőleg minduntalan jobban elszakad 
Amerika népe . ettől az idealisztikus 
álomvilágtól s mindjobban elmerül a 
szJennybe, a kuíárkodás piszkába, a csu- 
pán-jelszó-politika posványába. Foster 
könyvének nagy etikai érléke. éppen ab
ban rejlik, hogy kimulatja, hogy a reálí > 
élet e lassú, öntudatlan züllése elle
nére, mégis szüntelenül élnek a felszín 
alatt bolond idealisták, á'omlátók, a 
mámor megszállottjai, kortársaik kigú- 
nyoll bohócai, kilendült pályájii Thrall- 
ok, akik fenntartják az eszmény-álom 
jogfolytonosságát.
GRAVES, ROBERT: A VITÉZ BELIZÄR

(Fordította Pálóczi Horváth György. 
Athenaeum. WO oldal. Ára kötve 5.W P). 
Graves két, Claudius császárról szóló 
kötetje pár évvel ezelőtt új iskolát nyi
tott a regényes életrajzok», sorában. 
A múlt század hetvenes-nyolcvanas évei
nek ragyogó historikusgárdájától, a 
Mommsenektől, Rankéklől, Gregoroviu- 
soktól örökölte a história adatanyagá
nak realisztikus, aprólékos, pontos isme
retét; viszont Maurois-lól és Stracheytől 
vette át az ábrázolás intenzitásának ra
gyogó technikáját. Ezt a két tényezőt 
aztán még felfűtötle a személyes él
mény erejével is, amikor az ábrázolandó 
históriai anyagot az első személyben 
elmondott történet közvetlenségébe öl
töztette. Ehhez a technikához ragasz
kodik új kötetében is, amikor egy bi
zánci udvari eunuchhal mesélteli el 
Belizárnak, vagy ahogy Graves ötlete
sen fejtegeti ezt a nevet: a szláv ere
detű Bjeli-cár-nak, a »fehér cár«-nak 
élettörténetét. Belizár Juslinianus kelet
római császár hadvezére volt s a Kel
lősközepén élt annak a boszorkánykohó
nak, amelyet a história a bizánci Arany- 
palota néven könyvelt el. Pletykázó kro- 
nografusok, intrigázó udvari hoppmes
terek, suttogó pap-titkárok meséiből Iár- 
kém merül fel a múltak ködéből ez a 
bizánci udvari élet. És Graves nyilván 
kitünően ismeri mindé forrásokat, mert 
Belizár-könyvének még megírási techni
kájában és stílusában is pompásan utá
nozza ezt a sajátságos, csak Bizáncra 
jellemző, korfestő pletykastílust Egyben 
azonban hatalmas korképet nyújt Kelet- 
rőma harcairól a perzsa és a got ellen
ségekkel.
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ILA BÁLINT DIL: A GÖMÖRI JOB
BÁGYSÁG A XVII—XVIII. SZÁZAD
BÁN AZ ÚRBÉRRENDEZÉSIG
(A Felvidéki Tudományos Társaság kia

dása, 1. sor. 6. sz. 99 oldal. Ára 2 P.) 
Acsády Ignác alapvető, de inkább zse
niális megsejtéseken, mintsem a részlet- 
kutatás aprómunkáján épülő nagy job
bágyműve óta csak újabban jelentkeznek 
ismét olyan törekvések, amelyek a feu
dális Magyarország e rákfenéjének, a 
jobbágyság kelta eredetű intézményének 
reáltöriénetél kívánják megvilágítani Ila 
dr. könyve, bárcsak egy megye földsze
génységének múltbeli helyzetét kutatja, 
mégis alapvető fontosságú. A gömöri vi
szonyok beható vizsgálatán át belátunk 
a jobbágyidéi olyan részleteibe, amik ed
dig — részletkutatások hijjáu — ismeret
lenek voltak. Feltűnik itt például min- 
gyárt a nemzetiségi probléma betürem- 
kedése ebbe az osztályba: nem tudatos 
nacionalizmus kifejlődése, hanem gazda
ságpolitikai adottságok folytán. A föld
művelő magyar jobbágy lenn lakik a 
megye sík vidékein, míg a pásztorkodó 
szlovák jobbágy fenn él a hegyek' kö
zött. Ennek az elhelyezkedésnek azon
ban kétféle következménye van. Egy
részt a földesrúr a 'magyar jobbágyot sú
lyosabban adóztatja, úgyhogy ez a réteg 
kezd kipusztulni a gazdasági nyomás 
terhe alatt, míg a szlovák-rutén pásztor 
nép (amelyről a szerző külön bebizo
nyítja, hogy a vlach< név nem oláh-ol, 
hanem hegyi pásztorságot jelent) erő
sebben terjeszkedhetik. Másrészt az 
észak felé nyomuló török erő is csak 
a síkságon élő magyarságot pusztítja, 
zsarolja, s a hegyek között tanyázó 
idegienajkú hegyi népet nem keresi fel. 
Ez a két tényező magyarázza a magyar 
népi réteg pusztulását, s ezzel szem
ben az idegenajkú magyarok előretö
rését. Azután élénk képet nyújt a szerző 
a magyar földesurak garázdálkodásáról: 
Wesselényi nádorról, aki törvényeket 
hozat vagy töröltet el, aszerint, hogy 
miképpen kívánják ezt a maga szemé
lyes birtokérdekei; vagy Platthy Sán
dorról, aki zálogba vesz ideiglenesen 
nagy birtoktesteket, s mivel nem tudja, 
meddig lesz e zálog ura, ennélfogva mi
nél gyorsabban iparkodik onnan a le
hető legtöbbel kiharácsolni. Viszont ta
lálkozunk két kitűnő gazdatiszt-figurá



val is: Hottmár Jánossal és Bajomi Já
nossal, akik valósággal modern eszkö
zökkel iparkodnak szociális politikát 
folytatni. És nyomon követhetjük azt 
a folyamatot is Ila dr. könyvében, 
hogy a meggazdagodott jobbágyok gyer
mekeiből hogyan lesznek tehetős nemes 
urak, s viszont a földnélküli zsellérek 
fiaiból hogyan keveredik ki lassan egy 
új, intellektuális prolctárság.

MISKOLCZY GYULA: A KAMARILLA
A REFORMKORSZAKB VN
(»A Magyar Történelmi Társulat Köny

vein, II. kötet. Franklin. 22S oldal). Az 
1848-at megelőző kornak, valamint ma
gának a szabadságharcnak egyik legnép
szerűbb jelszava az osztrák kamarilla 
ellen való harc volt. A kamarilla« 
szó publicisztikai csatakiáltássá lelt, 
anélkül azonban, hogy —- mint ezt Mis- 
kolczy professzor érdekesen igazolja 
még a nép vezetőinek is fogalmuk lett 
volna róla, hogy voltaképpen ki és minő 
erők rejlettek e fogalom mögött. Általá
ban Metternich nevével s ezenkívül Zsó
fia főhercegnével azonosították a kama
rilla gyűlöletes fogalmát, legföljebb 
még Lajos főhercegnek, az államérle- 
kezlet« elnökének a szerepe jött még 
ebből a szempontból gyanúba. Mis- 
kolczy most az egykorú anyag alapvető 
ismeretében teljesen új képet rajzol meg 
a kamarilla összetételéről és szerepéről a 
Monarchia összeomlásában. Kimutatja, 
hogy éppen Metternichnek volt ebben 
a legkisebb szerepe, sőt a »kamarilla« 
első sorban őellene irányult. Ellenben 
a lelke ennek az áll am föl öt l i érdekszö
vetkezésnek Kolowrat gróf volt, aki a 
köréje csoportosult cseh arisztokráciá
val és a törtető, talpnyaló bürokraták
nak ármádiájával oly ügyesen építette 
ki a magyarrellenes titkos kormányzat 
rendszerét, hogy még a gyanút is sike
rült magáról el és Metternichre ráhá
rítania. Miskolczy azonban természete
sen nem elégszik meg ennek a ténynek 
a felderítésével, hanem ezenkívül rész
letes rajzát adja a kamarilla egész po
litikai rendszerének — vagy helyesebben 
koncepciótlanságának —, belehelyezi azt 
a habsburgi Monarchia összeomlásának, 
a pánszlávizmus megszületésének s a 
magyar gazdasági élet katasztrofális le
targiájának képébe.
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N A G Y  É L E T E K
KERTÉSZ JÁNOS DR.: HORTHY MIK

LÓS KORMÁNYZÓ LENGYELOR
SZÁGI ÚTJA
(A Magyar Micki^wicz-T ársaság ki

adása. »Magyar—Lengyel-Könyvtár« 6. 
sz. 26 oldal). A magyar kormányzónak 
1938 februáriusában a lengyel köztársa
sági elnök látogatására tett utazását írja 
le a szerző a lengyel sajtó tudósításai 
alapján és képanyaggal illusztrálva.

SZKLADÁNYI MÁRIA: PAULER ÁKOS
ÉLETMÜVÉSZETE
(Franklin-Társulat kiadása. 208 ol

dal.) Irodalomesztétikái kurzusoknak 
régi témakérdése az, vájjon Goethe figu
rája éppen olyan Szilárd kontúrokban 
maradt volna-e fenn az utókor szá
mára, ha csupán a műveiből ismer- 
nők, vágj' pedig lényegileg befolyásolta-e 
ezt a képet az Eckermann-rajzolla por
tré. Azt hisszük, ma már minden két
ség nélkül megállapíthatjuk, hogy az 
íróművész alkotásához éppúgy hozzá
tartozik a le nem írott élete, az elej
tett szavai is, mint akár az »össze
gyűjtött műveinek« köletsorozata. Sőt 
— »az írás mindig bizonyos fokú el
rejtés« — alapjában igazabb képet nyúj
tanak az Eckermannok, Paul Gsellek 
vagy éppen Plutarchoszok a szellemi 
alkotókról, mint az illetők saját írásai. 
Pauler Ákosnak, ennek az eredeti ma
gyar gondolkodónak sajátságosán kör
vonalazott alakja mindenesetre megér
demelte azt a lelkiismeretes pasztel- 
képet, amelyet Szkladányi Mária nyújt 
róla. Ezer apró, szemmelláthatólag 
nyomban az elhangzásuk után feljegy
zett, eszmetöredék, vélemény, hangu
lat csillogó prizmáiból rakja .össze a 
szerző Pauler polarilásos egyéniségét, 
az ellentétek között mindvégig hullámzó 
lelkét, amelyre oly jellemző, hogy a 
szerző saját kijelentése szerint tizenegy 
esztendő alatt, amíg Pauler környeze
téhez tartozott, egyetlen egyszer ejtette 
ki Pauler az ajkán ezt a szót: »az em
beri szív«. A »túlélt családok« neu
raszténiáját hozta magával Pauler, a 
sorsszerű fáradtságot, amely végülis a 
valiás megnyugtató békéjébe kanyarodik 
bele. Amely kanyar annál könnyebben

esett s zámára, mivelhogy' egész életén 
keresztül szigorúan konszervativ életrit
must és hagyományokat követett. S eb
ben a kapcsolatban hihetetlenül finom 
képet fest a szerző Zichy Ráfáelné sza
lonjáról, az egyetlen társadalmi körről, 
ahová Pauler az ellenforradalom vihar
zása közepette eljárt. Szinte bevillan
tunk ezeken a mesteri sorokon keresztül 
abba a tikkadt, neo romantikus, kalo- 
licista, széplelkű körbe, ahol 1920 után 
az Ujmagyarország lelkivilágát ipar
kodtak a Bourbon-restauráció hasonló 
légkörébe visszafejleszteni s közben tel
jesen megfelejtkeztek a künn dübörgő 
valódi életről, amely — restauráció ide, 
reakció oda — menthetetlenül a szo
ciális kérdés öklével verdeste a magyar 
történeti osztályoknak még mindig ke
ményen elzárt arisztokratikus bronzaj
taját. A könyvnek ez a fejezete élén
ken emlékeztet az újabb magyar me
moárirodalomnak egy másik ilyen mes
teri fejezetére: Károlyi Mihálynak a 
szentkirályiuccai Pálffj'-sza ónról rajzolt 
képére. Ez a Pauler-éietrajz egészen 
fontos adalék a mai Magyarország lé
lektanához.

GRÓF KLEBELSBERG KUNO EMLÉ
KEZETE
(A Gróf Klebelsberg Kunóról szóló 

emlékbeszédek és megemlékezések, 1932- 
1938. Egyetemi Nyomda kiadása. Egy 
arcképpel. 358 oldal.). Klebelsberg Kunó 
gróf néhai kultuszminiszternek azon a 
budapesti Dunasoron, ahol Széchenyi, 
Deák és Eötvös szobra áll, s ahol sze
gény Petőfi még harminchárom évvel 
a halála után is csak a legnagyobb 
nehézségek árán jidott szoborhoz, a kö
zeli napokban le akarják leplezni az 
emlékszobrát. Hat esztendő múlt el 
mindössze a halálától, túlkevés az idő 
arra, hogy csakugyan mérvadó törté
nelmi ítéletet lehessen az elhunyt kul- 
turpoütikusról mondani. A magunk ry. 
széről csak annyit, hogy' ezt a sietős 
szoborállítási szenvedélyt, amely nap
jainkon erőt vett, kissé túlzottnak tart
juk: hiszen éppen a szomszédban akad 
rá eléggé beszédes példa, hogy öt-tíz- 
húsz év alatt ugyancsak megváltozik az



emberek ítélete s akkor fölös elszállí
tási költségek terhelik a közvagyont. 
Coram feretro nem igen illik most bő
vebbeket mondani, még erről az em
lékkönyvről sem, ahol igen sok jóaka
ratéi ember mond megható és meg
hatott szavakat az elhunyt miniszterről. 
A könyvnek természetesen távolról sem 
lehet az a pretenziója, hogy csak meg
közelítő tárgyilagossággal is bemutassa 
Klebelsberg egyéniségét. Klebelsberg 
nemhiába volt a bárok szerelmese: ezek 
az itt összegyűjtött emlékbeszédek élén
ken emlékeztetnek a barokkor egyik 
kedvelt műformájára, az írott epitá- 
f hunokra...

LUDWIG, EMIL: ROOSEVELT
(Ford. Sátori Béla. Athenaeum. 312 

oldal. Ára kötve 5A0 P.) Bizonyára senki 
sem várja tőlünk, hogy e sorokban 
akár az Egyesült Államok mostani el
nökének, Franklin Rooseveltnek egyé
niségével, akár pedig e könyv Írójának, 
Ludwignak biografusi elhivatottságával 
foglalkozzunk. Itt csak annyit, hogy 
Ludwignak, aki a Linco'n-élelrajzzal már 
bebizonyította, hogy beletudja magát 
élni a »nagy pocsolyán híü világ lei
kébe, s aki viszont korunk néhány ve
zető államférfiáról megdöbbentő reali
tású portrét tudott szolgáltatni, 1937- 
ben módjában volt, hogy több időt tölt
sön Roosevelt közelében, hosszasan meg
figyelhesse az íróasztal mellett, mint a 
világ égjük leghatalmasabb államának 
első szolgáját, megfigyelhesse családi 
körében, megismerhesse munkatársait, 
elsősorban Mrs. Rooseveltet — aki, úgy
látszik, van annyira egyéniség, hogy 
külön könyvet érdemelne —, s belete
kinthessen az »agytröszt: eszmevilágába. 
Ludwig ez ismeretek birtokában apróra 
elemezi Rooseveltet, a »szerencse fiát«, 
akit még a felnőtt korában szerzett 
gyermekparalizis okozta lábbénulás sem 
tudott letörni és Rooseveltet, a másik 
Rooseveltnek, Theodornalc távoli roko
nát, aki azonban szinte félő aggoda
lommal ügyei arra, nehogy, nagynevű ro
kona és elődje példája valamiképpen 
is befolyásolja államfői elhatározásai
ban. És szintúgy óvakodik másik előd
jének, Wilsonnak utánzásától is, aki pe
dig határozottan nagy hatással volt ál
lamférfiúi gondolkodásának kialakulá
sára. Ludwig könyve fontos könyv nap
jaink megértéséhez. S ha azonban mégis

van vele szemben egy fenntartásunk, áz 
az, hogy Ludwig, a zsidókérdés követ
keztében Németországból emigrált író, 
túlságos nessentimentnal függeszti sze
mét állandóan a német párhuzamokra, 
illetőleg ellentétekre. Sem Roosevelt 
nem nyer, sem Hitler nem veszít azzal, 
ha minduntalan az olvasó szájába rágja 
Ludwig: »... és lám Hitler...« Az esetek 
és magatartások önmagukban eléggé 
beszédesek ahhoz, hogy ne kelljen mind
untalan kiugratni a különbségeket, s el
végre Ludwignak az olvasó intelligen
ciájával is kellene számolnia, hogy az 
önmagától is rájön, hol vannak az el
választó vonalak a demokrácia és a 
diktatúra s e két államelv képviselői kö
zött. Itt a kevesebb sokkal többet mon
dott volna.

HÓMAN BÁLINT: MŰVELŐDÉS
POLITIKA
(Magyar Tört. Társ. kiadása. Egyetemi 

Nyomda. 677 oldal). A Magyar Törté
nelmi Társulat az Egyetemi Nyomdá
val karöltve három hatalmas kötetben 
adta közre Hóman Bálint összegyűjtött 
tanulmányait. A most megjelent befe
jező harmadik kötetben a nemzeti egy
ség gondolatán belül a művelődéspoliti
kai célkitűzések mély meglátásai, a köz
oktatás és a felsőoktatás reformjával 
kapcsolatban tett elgondolásai és intéz
kedései, a Nemzeti Múzeum és a Nem
zeti Színház, a nemzeti művészet és a 
zeneművészet érdekében tett rendelke
zéseinek megoldása, közből Liszt Fe
rencről, Hubay Jenőről mondott nagy
szabású emlékbeszédei, Hóman minisz
teri működésének maradandóan nagy 
gondolatait örökítik meg. Egy nagy tu
dós háromévtizedes életmunkáját lát
hatjuk magunk előtt, a »Magyar Törté- 
net«-nek immár klasszikussá vált kö
tetei mellett, most az összegyűjtött rö- 
videbb munkák keretében is. Ott az 
egyetemesen átfogó gondolatok váltak 
vérünkké és gondolkozásunk átalakí
tóivá. Itt a gondolatok mélyén rejtőző 
problémák lépnek elénk az életteljesség 
valóságával. Ha a pártpolitikus Hómant 
talán nem is kiséri útján mindenki
nek feltétlen elismerése, a kultúrpoli- 
tikus Hómant, ahogy e könyvből is 
elénk lép, a nemzeti élet legnagyobb 
értékei közé kell iktatnunk.
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V I L Á G S Z E M L É L E T E K  A R É N Á J A
MIETH ISTVÁN DR JUR. ET POL.:

KRISZTUS VAGY DIKTATÚRA

(Folio kiadása. 35 oldal.) A jézus- 
társasági cenzor nihil obstat-jával meg
jelent tanulmány abszolút jóakaratról, 
nagy olvasottságról és az írói tisztes 
szándékról tanúskodik. Élesen szembe
helyezkedik a wotanizmus operaházba 
való szcenikumával«, meg »a színes in
gek, karlendítések, póznákra, zászlókra, 
karszalagokra, jelvényekre, bélyegekre s 
bélyegzőkre rakott madarak s tömér
dek üdvözlő kiáltás« hiányzó világ- 
szemléletével és meggy őződéstelenségé- 
vel. Ehelyett az istenhitet követeli, 
amelyben nem is az egyházi hova

tartozás, a szertartás, a külsőség a 
priusz, hanem az Isten«, továbbá kö
veteli a jócselekedeteket; s végül mint 
kiegészítő lÓmotivumot, a hitet, a szilárd 
meggyőződést a jog és igazság realitásá
ban. Célkitűzéseiben tiszta és kon szök
vén s a szerző; viszont érvelésében akad 
néhol egy-egy alapvető elvetés, amely 
lényegileg zavarja meg okfejtését. így 
pl. ezt a nomoszt állítja fel: '»Jézus 
tanainak alkalmazása mellett ugyan to
vábbra tis megoldhatatlan s megoldásra 
nem is szoruló probléma marad a 
szegénység; az égbekiáltó nyomor s 
dologtalanság azonban feltétlenül kikü
szöbölhető, s nemcsupán a létminimu
mot, hanem még bizongos többletet is 
biztosíthatunk a dolgozóknak«. Hát ké
rem, aki csak a legkevésbbé is járatos 
a közgazdaságtan elemeiben, annak 
nyomban tisztában kell lennie azzal, 
hogy éppen ekörül a »bizonyos többlet 
körül van a baj, mert hiszen ez a 
többlet jelenti a tőkekoncentráció kez
detét, amely ellen pedig éppen a szerző 
is (s mingyárt a következő oldalon is) 
keményen harcol. Vagy van a szerzőnél 
ilyen érv is: »A nyugati civilizáció sorsát 
nézve, valahogy hasonló a helyzet a 31 
államra tagolt Európa parlikularizmu- 
sában, mint annak idején Hellas város
államai között. De megszületett a görög 
szellem által megihletett macedóniai Sán
dor, aki összekovácsolta s maradandóivá, 
tette ezt a szellemet«. No már most 
először is tudnunk kell, hogy éppen 
Nagy Sándor volt az, aki a maga kelet- 
rajongásával megfertőzte a tiszta hellén

eszmevilágot, úgyhogy éppen az ő 
uralma a fordulópontja a helleniszti- 
kum megszületésének, amely már csak 
külsőségeiben is alig-alig volt hellén 
görög, tartalmában pedig kilencvenszá
zalékosán keleti volt. A nagysándori, s 
az azt közvetlenül követő kor bölcseleté 
(újplatonizmus , művészete és irodalma 
minden jelzőnél határozottabban igazolja 
a Kelet betörését a görög eszmevilágba. 
Ez egy. Másodszor pedig éppen Nagy 
Sándor diktatúrája a főbizonviték arra, 
hogy az ilyen parancsuralmak nem tesz
nek maradandóvá semmit, sem szelle
met (legkevésbbé a görögöt! , sem po
litikai létformát Hiszen ismeretes, 
hogy Nagy Sándor halála köztudomá
súvá válásának napján máris felbom
lott a nagysándori eurázsiai univerzá
lis (tehát nem is görög) birodalom a 
különböző diadochiákra, amelyek az
tán mind-mind egy-egy külön világ- 
szemléletnek és szellemiségnek váltak a 
melegágyaivá. Csupán két ilyen példát 
hoztunk fel a könyvből, de — főként 
szociológiái és gazdaságelméleti téren —- 
bátran szaporíthatnék Mieth dr. érvei
nek gyöngéit. Van azonban egy axió
mája, amely érthetetlenül keresztülcsú
szott az egyházi cenzúrán. »Nem a krisz
tusi tanok, az apostolok s tanítványok 
fenséges igehirdetése, hanem a kétezer 
éves üldöztetés folyamán fellépő szük
ségszerű következmény: a hívők szoli
daritása jutott csődbe«. (Most nem 
akarnánk abba az egyszerű egyház tör
téneti vitába bocsátkozni, vájjon csak
ugyan kétezer esztendő óta üldözik-e 
krisztusi tanokat, vagy nem voltak-e 
ezcrkilencszáz év óta bőséggel olyan 
korszakok, amikor ezt az állítást ép
pen a visszájára lehetne fordítani?! S 
amikor a keresztényi szolidaritás éppen 
olyan gyengelábon állott, mint akár ma
napság?!) Ám a lényegesebb, mert ebi 
kérdés: csakugyan olyan gyengék-e a 
krisztusi tanok, hogy kétezer év alatt nem 
sikerült híveiket odanevelni, hogy leg
alább »a hívők szolidaritása erősöd
hessék meg? Hiszen ez akkor kétség
beejtő perspektíva éppen a krisztusi ta
nok hirdetőire nézve! Pláne, amikor a 
szerző is a szeressétek egymást pa
rancsát állítja a krisztusi tanok élvo
nalára! Tehát a keresztényi főparancs
nak már magára a keresztényi közös-
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-ségre sem lenne annyi halasa, hogy a 
»csődbe jut ást« elkerülhesse?! Itl a szerző 
részéről nyilván elírásról, a cenzúra 
részéről pedig elnézésről lehel csak 
szó. A krisztusi 1 állításnak ilyen gyenge
ségéi katolikus író nem vallhatja. S 
ugyanígy csak elírás dolga lehet a 
szerzőnek ez a gnómája: »Rég meg
állapított igazság s ez vezérmottóját is 
képezheti munkámnak, hogy a természet
jogból fakad minden . Ne felejtsük el, 
hogy a természetjog p r im u m  ens-ének 
fel tételezéséből született meg a nagy- 
francia forradalom egész jogalkotása, a 
d r o i l  de l 'h o m m e ,  s nem himlők, hogy- 
ez a jogalkotás a katolicizmus eszmei 
síkjában mozogna. Ismételjük: a szerző 
célkitűzése minden tiszteletet megérde
mel, de okfejtése sok részben hiányos 
és téves premisszákon épül fel. (s. g.)

MAJOR, RALPH H : A VÉGZET
KATONÁI
(Ford. Nayypál István. IIungária-kia- 

dós. 351 oldal. Ára 5.80 P.) Emlékezzünk 
az utóbbi évek nagy orvosi könyv
sikereire: Axel Munthére, a »Tizenhár
mán a halál ellen -re, a Csodatévőkre , 
a Gyógyító kés«-re. Nos, ilyen sikerre 
van kilátása ennek az amerikai orvos- 
könyvnek is, amelyben a páratlan olva
sottságú és világlátott szerző, óriási 
kultúrtörténeti anyag felhalmozásával 
meséli el az emberi történelem legna
gyobb járványainak történelemalkotó 
történetét s egyben azt a hősi és em
beri küzdelmet is, amelyet orvosok, tu
dósok, kémikusok vívtak meg e járvá
nyok ellen. A szerző éppúgy otthon van 
óegjptusi orvosi papiruszokban, mint 
középkori kódexekben, leírásai nyo
mán bekukkantunk antikrómai taver
nákba és pestisjárta városokban kis 
itáliai palazzókba, ahol dekameronok 
szüleinek meg a fekete halál istenverése 
közepette. Elviszi a szerző az olvasót 
gyarmati bungalow-kba, ahol önfelál
dozó orvosok kutatják ki az anopbeles- 
szunyog sötét titkát; vagy a képzelet 
szárnyain magával ragad Pizarro hor
dái nyomán Középamerika rengetegeibe, 
ahol a legendás Chjnchona grófnéról el
nevezett világmegváltás — a Chinin — 
terem meg. Sarlatánok és életüket a 
betegekért feláldozó szentek, hívők és 
hitetlenek, kézrátét el te! gyógyító kirá
lyok és leprás koldusok tarka légiója 
bugyborékol ebben az érdekfeszítő, ta
il ul sá gos könyvben.

COLERI S, EGMONT: A PONTTÓL A
NÉGY DIMENZIÓIG

(Amit a geometriából mindenkinek 
tudnia kell. 148 ábrával. Franklin-kiadás. 
280 oldal.) A szerzőnek nemrégen je
lent meg németül (s aztán magyarul is; 
az Egyszeregytől az integrálig« című 
népszerű matematikája és algebrája, 
amelynek olyan hatalmas és, váratlan 
közönségsikere volt, hogy a német Ki
adásból egv év alatt 1-1.000, a magyar
ból pedig 7000 példány fogyott eb Ez 
olvasótömegek köréből aztán számos 
buzdító felszólítás érkezeti a szerzőhöz, 
hogy- most aztán írja meg ugyanilyen 
nívón és hangon a geometriát is. Így 
született üreg ez a könyv, amelynek meg
értéséhez, mint a szerző mondja, vala
mivel több előkészültség kell, mint 
ahhoz a másikhoz (hiszen olt elemi 
iskolai ismeretek birtokában elindulha
tott az olvasó), de azért itt is elegendő 
annyi, amennyit már a szerző előző 
kötetéből profitált, vagy amennyit egy 
harmadikos gimnazistának általában 
tudnia kell. A könyvnek különösen egy
szerű, minden nagyképűség nélküli 
hangja, továbbá az a lény adja a nép
szerűségét, hogy a geometriai tudomány 
haladását szinte történeti rendben adja 
elő, tehát egy karéj emberi gondolat
fejlődést is ád. Kifogásolnék azonban, 
hogy az előszóban Pythagorásztól és 
Euklideszlől kezdve Poincaré,ig és IIil- 
bertig minden nagy tudóst felsorakoz
tat, csupán egyetlenegyről felejtkezik 
meg — amit pláne a magyar kiadás
ban nagyon rossz néven vehetünk, — 
Bolyai Jánosról, aki az apja Tenta- 
menéhez fűzött Scientia spalii c. mun
kájában először tört be a háromnál 
magasabb dimenziók világába, amikor 
Euklidész XI. axiómáját bírálva meg
alapozta az abszolút geometriát. Tud
juk, hogy az öreg Bolyai minő harcot 
vivőit e prioritás dolgában éppen az
zal a Lobacsevszkijjel szemben, akit 
viszont Colerus nyugodtan felsorakoz
tat tekintélyei között. Ha mi magunk 
elejtjük amúgy is gyér számú nemzet
közi értékeinket, akkor mit kívánhas
sunk a külföldtől?! A Franklinnak ép
pen múltjánál fogva lenne kötelessége 
ilyen szempontokra ügyelni! Pláne ak
kor, amikor véletlenül éppen mérnök
ember áll az élén, aki — hogy úgy 
mondjuk — ex ofjo szakembere ennek 
a kérdésnek.
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LÁZÁR BÉLA DB.: MŰVÉSZET

(Kis művészettörténet a nagyközönség 
számúra. 70 szövegképpel és 36 mellék
lettel. 379 oldal. Rózsauölgyi-kigdás.) A 
magyar művészeti irodalomban hiány
zott eddig* olyan könyv, amelyből a mű
vészet lényegére és történetére vonat
kozó ismeretek a közönség legszélesebb 
rétegei számára könnyűszerrel elsajátít
hatók lennének. Ezt a hiányt pótolja 
Lázár Béla könyve. Végigvezeti olvasóit 
a művészetek egész történetén, a pri
mitiv ember meghatóan naiv produkciói
tól kezdve a művész-fejedelmek örök
becsű alkotásain keresztül az ultra
modern művészi törekvések ismerteté
séig. De nem ballasztja bele olvasóit a 
részletek tömkelegébe, nem ad meg
emészthetetlen adathalmazt, hanem lilm- 
szerű pörgetésben elvonultatja a művé
szeti irányok egymásutánját, mégpedig 
az illető művészeti stilus legnagyobbjai
nak alkotásain keresztül. Nem sorol fel 
minden művészi alkotást, de a leglénye
gesebb művek kompozíciójának meg
magyarázása útján megérteti olvasóival 
egy-egy stilus lényegét és egy-egy mű
vész nagyságát. Az egyes művészeti irá
nyok és korok gyors vágtában rohan
nék el az olvasó előtt és ahogy az iró 
magyaráz, észrevétlenül megtanuljuk, 
hogyan kell egy képet vagy szobrot 
szemlélni s mi az, ami egy alkotást 
művészivé és örökbecsűvé avat. Lázár 
Béla könyvét mindenki megértheti, ifjú 
és öreg egyaránt. Biztoskezű, megbiz- 
ható kalauz a művészet birodalmában, 
az emberterem tette álomképek színes vi
rágoskertjében.

MESZLÉNYI RÓBERT DR.: HANG
VERSENYKALAUZ, II.
(Karművek, koncertek. Rózsavölgyi-ki

adás. 336 oldal.) Míg a Remény Dezső 
tollából származó Hangverseny-Kalauz 
első kötete a nagy zenekari műveket: a 
szimfóniákat, szviteket és nyitányokat 
tartalmazza, addig ez a Meszlényi-féle 
kötet a karműveket, (oratóriumokat, mi
séket, rekviemeket, világi karműveket és 
a koncerteket, zongoraversenyeket, he
gedűversenyeket és más hangszerekre írt 
versenyeket) ismerteti Feldolgozási 
módja teljesen az első kötetéhez simul:

élvezetesen előadott fejezetekben dol
gozza lel hatalmas anyagát és kotlapél
dákkal szemlélteti (\z előadottakat. Ma
gyarázó fejezetek előzik meg úgy a kar
művek, mint a koncertek ismertetését. 
Ezek a fejezetek bevezetik az olvasót az 
itt tárgyalt zeneművek történelmi fej
lődésébe és megismertetik vele a hang- 
versenyteremben hallott kompozíciók ki
alakulását. Számtalan érdekes epizód 
tarkítja az egyes zenei és tematikai is
mertetéseket. Ügy a zenebarátok, mint a 
grammofónnal vagy rádióval szórakozó 
közönség érdekes olvasmány kíséreté
ben — megbízható kalauzt nyer ebben 
a kitünően összeállított kötetben.

SOMOS JENŐ: BAUDELAIRE ÉS AZ
UJ MAGYAR LIRA

(A pécsi Egy elem fi uncia intézeté
nek 20. sz. dolgozata. 182 old.). Az ala
pos tanulmány vizsgálat alá veszi elébb 
Baudelaire világirodalmi jelentősségét; 
majd Vajda János, Reviczky és Kom
játhy líráján keresztül kutatja azokat 
az első hatásokat, amelyeket Baudelaire 
a magyar szellemiségből kiváltott. Igazi 
szerephez azonban az »elátkozott költő 
csak a Kiss József-féle Hét költő- 
munkatársain keresztül jutó11 a magyar 
szellemiségben. Itt aztán a szerző rész
letes vizsgálat alá vonja az új magyar 
költőket: Szilágyi Gézát, Adyt, Babilsol. 
Kosztolányit, Tóth Árpádot és Juhász 
Gyulát. Baudelaire szellemének mű
vészi lendülete«, mondja a szerző, >í'or- 
rgdalmat okozott körükben és éppen 
ez alakította ki a magyar irodalomtör
ténetnek egyik legnagyszerűbb fejezetét: 
az új magyar lírát. Az egykorú kritika 
nem méltányolta és még sok évvel meg
jelenése után is csak azt állapította 
meg róla, hogy züllött és erkölcstelen 
dekadenciája veszedelmes a magyar ol
vasóközönségre nézve, követőiről pe
dig, hogy életmódjukkal szégyenteljes 
reprezentánsai ennek a dekadenciának. 
Ám aki Baudelairet, a művészt és 
művészetét, az ebből fakadó új magyar 
lírát nem tudja felfogni és kellőképpen 
értékelni, illetlenül tévedt be a költé
szet világának ebbe a ragyogó berkébe.
A tanulmányt bőséges bibliográfiai 
anyag kiséri.

-
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K A L A N D O S  K Ö N Y V E K

BALDWIN, FAITH: AZ UJ SZTÁR
(Ford. Kosánjné Réz Lola. Palladis 

Félpengős Regénye. 158 o.) Két kisregényt 
foglal magába ez a kötet. Az egyiií, a 
címadó regény, egy nagysikerű színésznő 
titkos lelki életének tragédiáját vázolja 
fel. Kívülről a cinikus, mindent el- 
tipró primadonnát játsza meg Eve 
Appleton, akinek csak a pénz fontos. 
Életének igazi titka pedig az, hogy az 
ártatlanul fegyházra Ítélt férje érdeké
ben küzd, harcol, kapar össze pénze
ket, hogy férje ártatlanságát kiderít
hesse. Ezért kell kétlaki életet élnie, 
kell asszonyvoltát, kell a szivét is leta
gadnia. A kisregény már csak terjedel
ménél fogva is csak nagy vázlatban 
tudja ezt a lelki rianást megrajzolni, 
de akad néhány nagyon meleg, emberi 
szava a gyötrődő asszonylélek jellemzé
sére. — A másik kisregény, »A doktor
kisasszony«, a nagyhírű orvosprofesszor 
és a gyakorló orvoskisasszony szerelmét 
tárgyazza. Védi az önálló hivatását 
szerető nő jogát. A cselekmény színes, 
érdekfeszítő.

CAIN, JAMES: A POSTÁS MINDIG
KÉTSZER CSENGET
(Fordította: Kovács György. Pan- 

iheon-kiadás. 189 oldal. Ára 1.50 P.) 
Hogy ennek a könyvnek miért ép
pen ezt a címet adta a szerző, arra 
mindvégig nem tudtunk rájönni. De vi
szont bizonyos az, hogy Cain könyve 
pokolian érdekes és — bűnügyi re
gényhez képest — nemcsak tiszteletre
méltó irodalmi szinten áll, hanem lé
lektani tanulmánynak is beillik, a »ge
sunkenes Kulturgut« témaköréből. A re
gény három főhőse ugyanis — mind
egyik a maga nemében — egy-egy le
szakadt emberi réteg roncsanyagát kép
viseli: Cora, az egyetemi hallgatónőből 
pincérlánnyá s azután kis vidéki autó- 
csárdásnővé ledegradálódott amerikai 
nő; Frank Chambers, a vagány, akiben 
igen sok vonást felfedezni Walt Whit
man országúti korszakából; s végül Nick 
Papadakisz, a piszkos görög kocsmáros, 
aki a maga figuráján keresztül az egész 
mediterrán kultúra utolsó habverésének 
salakját jelenti az amerikai bogrács
ban. Ehhez aztán, még hozzájárul az 
amerikai igazságszolgáltatás rendszeré

nek szatirikiis kigúnyolása. Jó olvas
mány.

MASON, VAN WYCK:
A BERMUDAI REJTÉLY
(Ford. Balogh Barna dr. A Palladis 

félpengős regénye. 160 oldal). Allenby 
őrnagy, az amerikai hadsereg leszerelt 
tisztje s ezidőszerint magándetektív vál
lalja egy newyorki életbiztosító intézet 
megbízásából egy a Bermuda-szigeten 
történt biztosításos haláleset rejtélyének 
felderítését. A bűnügyi történetbe ér
dekesen kapcsolódik bele valamelyik kö
zépamerikai államocska kormányának 
csalafintasága, amely kormány minisz
tere, mielőtt még a szokványos forrada
lom eltávolítaná a helyéről, elébb vala
milyen enyhe panamával óhajtana 
anyagi helyzetén lendíteni. Az amerikai 
szenzúl sikere pedig azon múlik, vájjon 
sikerül-e üzletéhez társakat szereznie, 
mielőtt a mondott miniszter úr meg
bukik. Ez a mulatságos mellékjátszma 
deríti fel a főcselekménynck egyébként 
meglehetősen tragikus menetét.

RINEHART. MARY R.: A VÉLETLEN
KÖZBESZÓL
(Palladis Egypengős Regénye. Ford. 

Iiosáryné Réz Lola. 208 oldal). Az em
ber asszonyíróról eleve nem is igen té
telezné fel, hogy a detektivregényeknek 
mégiscsak löbbé-kevésbbé véres, rend
szerint gyilkosságokkal operáló mester
ségében otthonlelje magát, nem szól
ván az ilyen regényeknél szükségkép fel
merülő jogi tudásról és a férfitelket kí
vánó pszichológiáról. Rinehart asszony 
esete viszont éppen azt bizonyítja, hogy 
a detektivregényben mégis csak több 
az aprólékos figyelmet érdemlő, kézi- 
munkaszerű« részletrajz, a cselekmény 
»bogozása«, állandó gondos figyelése a 
már elejtett és a még felveendő »szá
laknak«. Az előttünk lévő regényben is 
ez a női tulajdonság az uralkodó: a cse
lekmény során három ízben is előfor
duló gyilkosságok, mint események, tel
jesen eltörpülnek a felkutatás, a cselek
mény menete elrejtésének mesteri művé
szete mögött. Egy szerencsétlen életű 
asszony regénye voltaképpen az egész, 
aki bajt és végzetet idéz mindenki fejére, 
aki csak közelkerül az ő sorsához.



H O N D E R Ű

(Nemzeti Színház). A »Vidéki törté
net«, Kodolányi János darabjának fő
próbájára, a szinlapon jelzett figuránsok 
sorának megtekintése után, azzal a hie
delemmel mentünk el, hogy komoly 
drámai kísérletet találunk a magyar falu 
elemi problémáinak megoldására. Hi
szen zöldkeresztes nővér, sokszámú pa
rasztasszonyok, kisbíró, falusi színhely 
igérkőzött a szinlapról, s amellett tud
tuk a szerzőről, hogy valamikor ő is 
belekiyánkozotl a »falukutatók« avant- 
garde-jába. Hát ebben a várakozásunk
ban alaposan csalódtunk. Amit a darab 
tematikájában nyújt, az semmi egyéb, 
mint egy istentelen családi zsörtölődés 
egy nagyvárosi lányból falusi doktor
nővé »lecsúszott« dáma és annak »idea
lista« férje között. A férj, a falusi 
parasztból lett doktor, csakugyan non- 
pluszultrája az idealistának: tessék el
gondolni, ott van előtte a kész írás, 
amellyel egyetemi tanárnak invitálják 
Pestre, ámde ez a magyar parasztba 
ojtott Parszifál inkább marad a faluban, 
névtelen* doktornak. Ami aztán ezen az 
amúgy is kissé nehezen elhihető drámai 
magon túl van a darabban, az a gyű
lölködésnek olyan niagarazn iataga, hogy 
a főpróba közönsége végül az egyik 
résznél már nem bírta tovább ideggel, 
nyílt függöny mellett felszisszent 
ennyi gyűlölettömeg hallatára. Itt 
valami aíberichi átkozódás forgatja 
szembe a falut a várossal, a parasztot 
az úrral, az öreget a fiatallal, a férfit 
a nővel, s ez a gyűlölködés nem ismer 
határt, inégcsak egy végső kibékítő ak
centust sem, még akkor sem, amikor 
a városi lány végül bánkódó szerelem
mel eldobná magától nagyvárosi álmait 
és szívesen odaállana férje falusi mun
kája mellé: a doktor nem akar tudni 
megbocsátásról, engesztelhetetlen gyűlö
lettel engedi el maga mellől élete társát. 
Nagyon szerelnök ezt az »életképet« egy 
lélekelemző orvos analízise alá bocsá
tani! Anekdolikus kabinetfigurák ábrá
zolásában azonban valóban mesterit 
nyújt a szerző.

< *

(Az Andrássy Színház) zenés bohózata 
a három VaszaryAeslwér diadala. Gábor 
írta, János rendezte a >Bubus«-t és

Piroska jálsza a főszerepét ennek az 
aranyos, első percétől az utolsóig ka
cagtató burleszknek, amelyhez könnyed, 
eleven ritmusú, bájos zenét komponált 
Losonczy Dezső és pompás verseket 
faragott Szécsén Mihály. Jobbnál jobb 
ötletek és fordulatok kergetik egymást 
a szerelmes levél körül támadt bonyo
dalomban, amelyet a vásott gimnazista
lány támaszt. Mindenki bűnösnek látszik 
és mindenki ártatlan, de mire tisztá
zódik a helyzet: hogy az ominózus sze
relmes levelet — az anyós kapta húsz 
év előtt... — grotteszk komikai hely
zetek és szellemes tréfák rakétái viilódz- 
nak szüntelenül. A szerző sajátos hu
mora, magával ragadó vidámsága tölti 
be a színpadot a remek ötletre felépített, 
tökéletes bohózat egész tartama alatt. 
A kitűnő rendezés és a brilliáns játék 
pergőtűzében tökéletesen érvényesül a 
darab minden kedvessége.

#

T ö b b  h e l y r ő l  érkezeit érdeklő
désre a L i t e r a t  ura szerkesztője 
szükségesnek tartja közölni, hogy nem 
lag ja az Ú j s á g  szerkesztőségének, s 
így az ott »—a« és »Archeológus« jel
zéssel közölt cikkek sem tőle erednek. 
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az Ú j s á g  és a L i t e r a t  ura között 
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vezményes előfizetési árát engedményez
nünk.
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M egjelent;
ZSIGRAY JULIANNA

A RÓMAI 
SZÁZADOS
A. m a g y a r  föld egyik •
vértelen és éppen ezért el
felejtett tragédiája, az 1863. 
évi borzalmas és pusztító 
szárazság, ennek az izgal
masan érdekes drámai erejű,

m o n u m e n t á l i s
r e g é n y n e k  a k e r e t e .
A szabadságharc bujdo
sóiról, álmodozásukról ,  
emberfelet t i  küzdelmeik
ről, csalódásaikról szól

ZSIGRAY JULIANNA
új regénye, amely felejthetetlen, 
lelkünk mélyéig megrázó ol
vasmánya lesz és marad a mai 
és a jö v en d ő  magyar nem
zedékeknek.
ZSIGRAY JULIANNA nj regé
nyének hatalmas témáját égő 
hittel és bravúros művészettel 
oldotta meg.

Ára 6 P, egészvászonkötésben 8 Pw 
amatőr bőrkötésben, bordázással, va
lódi aranymetszéssel, bőrszegélyű tok
ban 16 P, — Megtekinthető minden 
könyvesboltban ! — Singer és Wolf- 

ncr Irodalmi Intézet kiadása.
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Á G O K

A lennel svutUcuz
A lengyel színház ma európai színvonalon áll, akárcsak a lengyel irodalom, 

zene vagy képzőművészet és a lengyel lélek hű kifejezője. Ez a magas szín
vonal az utóbbi 150 év mimikájának az eredménye s kifejlődését egyrészt a 
hazai alkotásoknak, másrészt a többi európai nemzet színházi életével való 
állandó kapcsolatának köszönheti.

18. század közepéig a lengyel színház középkorias jellegű volt s a vallásos 
érzést fejezte ki a maga misztériumaiban és morális tendenciájú darabjaiban. 
Az iskoladrámákat a tanító tendencia jellemezte. A színházi érdeklődés azonban 
.már a 18. század előtt is igen élénk volt Lengyelországban; ez az érdeklődés 
azonban csak a királyi udvarra és a legfelsőbb társadalmi körökre korlátozódott. 
A 17. század első éveiben John Green angol színtársulata szerepelt Lengyel- 
országban, IV. Wladislaw idejében (1632—1618), olasz Operákkal szórakozot! a 
lengyel udvar; Jan Kazimierz uralkodása alatt pedig (1618 1668) francia víg
játékok kerültek színre. Az angol, olasz és francia vándortársulatok annyira fel
keltették a színház iránti érdeklődést, hogy a 18. század közepén kialakulhatott 
a saját színházépületen, saját repertoáron, saját szinészgárdán, sziniiskolán és 
szakirodalmon rendelkező lengyel nemzeti színház. Ebben az időben forrott 
össze örökre a lengyel kultúra történelmével Wojciech Boguslaiuski neve, aki 
ugyanazt a szerepet töltötte be a lengyel színház életében, mint Anti a franciában, 
vagy Lope de Vega a spanyolban.

A színház, amely a korábbi független Lengyelország utolsó éveiben már 
megvetette szülcebb alapjait, később, az egész 19. század folyamán, a lengyel 
nemzet szellemi életének egyik legjelentősebb funkciója lelt. A lengyel nyelv, 
amelyet az oroszok a közéletből teljesen kiszorítottak és a szűk családi életbe 
száműztek, egyedül a színpadon élhetett szabadon a jogaival és ha a cenzúra 
a színházak játéktervét nagyon meg is nyirbálta, mégis csak a színház maradt 
az egyetlen tribün, ahol a lengyel költők és prózaírók fenntarthatták, ahol a 
lengyel sző a szolgaság idejében is méltóságteljes megértésre talált s ahonnan 
a legszélesebb néprétegekbe is eljutott. Az osztrákok által annektált lengyel terü
leten később megadott részleges politikai szabadság lehetővé lelte, hogy a 
krakói színházban a lengyel irodalom remekművei is megszólalhassanak; Krakó 
ezáltal az egész lengyel nép szellemi centruma lett, ahova gyakran elzarán
dokoltak a tanult rétegek, mert a színház falai között új kedvel és szetllémi 
erőt merítettek a Lengyelország szabadságáért folyó munkájukhoz.

A színháznak az egész lengyel népben elterjedt szerelete a függetlenség 
visszaszerzése pillanatában teljes erővel megnyilatkozott. A színházi élet meg
szervezése rövid idő alatt s oly rohamos tempóban történt, hogy Lengyel- 
országnak 1925-ben már 38 állandó színháza volt, a vándor- és az alkalmi
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színházakról nem is beszélve. Varsó, amely a lengyel színházi élet középpontja, 
11 színházon rendelkezik; közülük az opera és a négy drámai színház első- 
rangúak. Krakó, Lwow, Poznan. Lodz, Wilno két vág}- löbb színházzal is 
dicsekedhelik; a többi város pedig, amelyeknek hosszú időn keresztül nem 
volt lengyel színházuk, mint például Katowicze, Torun, Bydgowsecz, Grudziadz. 
most igyekezik ezt a hiányt pótolni.

A lengyel drámairodalom a 19. század közepe körül az emigrációban élő 
nagy lengyel írók: Miczkiewicz, Slowacki, Norwid, Krasinszki zsenijéből táplál
kozott, akiket a lengyel élet és az általános emberi lét nagy problémái fog
lalkoztattak. Ezek az írók azonban nem voltak közvetlen kontaktusban a reális 
színházzal és a lengyel szinpadművészetre határozott befolyást nem tudtak gya
korolni. Közvetlen érintkezésbe először a festő-írói s a lengyel romantikus költé
szet gondolathagyományainak örököse, Staniszlaw Wyspianski került a színházzal. 
Műveiben a lengyel léleknek nem csupán irodalmi, hanem színpadi eszközök
kel is adott kifejezést s olyan darabokra törekedett, amelyek ritmikus jelene
teikben a görög tragédiaforma és kórusának mintája alapján a lengyel szellemi 
valóságot és ennek a szellemi állapotnak érzelmi és gondolati jegyeit testesítik 
meg. Legjobb művei 1900 és 1907 közé esnek. Stanislaw Wyspiánski követői 
közül ezt a színházi irányzatot Karl Hubert Rostoworowski fejlesztette tovább 
a legnagyobb tehetséggel (Iskarióti Judás, Könyörület).

A realista dráma és vígjáték, mint majdnem mindenütt, Lengyelországban 
is a francia színház hatása alatt fejlődött ki. Francia repertoáron nevelkedtek 
és képezték ki magukat a 19. század nagy lengyel színészei. Francia mintákra 
támaszkodtak a lengyel repertoár alkotásai is. Ez különösen a színrehozatal 
formájára vonatkozik, amely gróf Aleksander Feilro idejében kialakította a 
maga sajátságos vígjátéktipusát, amely a lengyel parasztság és polgárság életéi 
tükrözte vissza.

A drámaírók között persze vannak olyanok is, akik — a 20. század elején 
Nyugaleurópában fellépő esztétikai áramlatok hatása alatt aniirealisztikus 
karaktert vittek bele a munkájukba. Ezek az áramlatok azonban nem tudtak 
a lengyel szinpadművészetre mélyebb hatást gyakorolni. A lengyel rendezők
nek és színészeknek a francia színháznál kialakult realizmus a legjellemzőbb 
jegye, amely azonban sokkal messzebb esik a naturalizmus külsőségeitől, mint 
az új formatörekvések próbálkozásai. A háború előtti rendkívüli tehetség-bőség 
és a lengyel színházi törekvések kedvező állapota a világháború után lehetővé 
tette, hogy a drámai és vígjátéki színészek kiváló csapataival népesedjenek be 
a lengyel színpadok és hogy a varsói Tealr Rozmaitosczi -t kitűnő együttese 
Európa legjobb színházai közé emelje. Ez a színház most a tradicionális 
»Nemzeti Színház« nevet viseli s az idősebb szinészgeneráció minden jelesebb 
tehetségét tagjai között tudja.

A Nemzeti Színházzal csakhamar versenyre keltek a többi színházak is 
s ezek közül, már a háború előtt, a Tealr Polski« (Lengyel Színház) tudta 
a legnagyobb eredményt felmutatni. Ez a színház a kiváló szervező. Szyfman 
igazgató, vezetése alatt két színpadon játszott: egy nagyobbon, amely a modern 
szinpadlechnika minden kellékével fel volt szerelve (forgószinpad, tökéletes vilá
gítási berendezés) és egy kamaraszinpádon. A Lengyel Színház a díszleteknek 
és az előadás korhűségének szentelt különös figyelmet s a krakói színház pél
dájára a nagy lengyel romantikusok mellett színrehozta Aristofaneszt, Shakes- 
peare-t, Calderont, Schillert, Moliéret is, korhű díszletekkel és a modern szinpad
lechnika segítségülhívásával. Ezen a színpadon bontakozott ki az Opera és 
a Nemzeti Színház jelenlegi díszlettervezőjének, Wineenty Drabiknak ragyogó 
tehetsége is. A nemzeti halléthez (Rozycki: Pan Twardowski), a Fausthoz.' a
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Carinenhez, a Siegfriedhez, valamint Krasinski Pokoli színjátékához készült 
‘díszletei vizíonárius megoldásúak; de ő a szerzője számtalan más klasszikus 
és modern darab dekorativ keretének is. Ezen a színpadon működött és működik 
még ma is Karol Fry ez, az interieurök varázslatos mestere, a stílusok és stílus
korszakok nagyszerű ismerője. Innen kelt szárnyra a lengyel színpadokon működő 
fiatal szinészgeneráció legtöbb tagja is.

A lengyel színpadra ható általános realista irányzat létrehozta csakhamar 
a kísérleti színpadot is: a Boguslawski-színházal, amelynek élén a Lengyelország
ban általánosan ismert rendező: L. S. Schiller állt. Ez a színház, amely ugyanazt 
a szerepet töltötte be a lengyel színpadi kultúra életében, mint az oroszban 
Meyerhold köre, sajnos már megszűnt. Schiller két festő-testvér: a Pronasko- 
fivérek közreműködésével hozta színre Wyspianski, Miczinski és Ze ronts ki 
műveit és nagy lendületet adott a lengyel rendezésnek. Schilleren kívül több 
kitűnő lengyel rendező működik még a lengyel színpadokon, mint a már 
említett Oslerwa, azután Solski, Zelwerowicz, Wegierko, Borowski és; mások. 
Kiváló rendező volt az 1928 szeptemberében elhunyt Kaminski is.

Kísérleti színháznak tekinthetjük a még ma is működő »Teatr Camera! -t 
is, amelyet a talentumos Karol Adwentowicz rendező igazgat; ez a színház 
főleg pszichológiai drámák szinrehozatalával tette híressé a nevét.

Ami a lengyel színház külföldi kapcsolatait illeti, elmondhatjuk, hogy több 
lengyel darab megtalálta az utat külföldre is. Több lengyel drámai alkotás, 
amelyek már otthon kiállták a tűzpróbát és hálás munkalehetőségeket nyúj
tottak úgy a rendezőknek, mint a színészeknek, a nyugati országok színpadjára 
is eljutott. Wyspianski (Legenda, Esküvő, Megszabadulás, Achilles, Odysseus 
visszatérése), K. H. Rostowski és a német színpadokon jól ismert Stanislaw 
Przybíjsewski művein kívül a kiváló lengyel drámák és vígjátékok tekintélyes 
számban kerültek színre más európai színpadokon. Pb: Tadeus Rittner költői 
vigjátékai Don Juan. Farkasok az éjszakában, A nyár), Bruno Winawer intel
lektuális komédiái (Hiob könyve), Jerzy Szaniawski igen eredeti darabjai (A 
viziutas), Wlodzimierz Perzynski kitünően megírt művei (Ferenc szerencséje, 
A könnyelmű nővér) és Stefan Kiedrzijnski Fatme hercegnő és >Egy gazdag 
üzlet c. darabjai. A drámai alkotások közül mindenekelőtt Stefan Zero msM 
Fehérebb, mint a hó, A fehér kéz tyű, Sulkowski stb.) és Antoni Slonimski 

(Bábel tornya) drámáit kell megemlítenünk, mint olyanokat, amelyek a külföldi 
színpadokra is eljutottak.

A külföldnek a lengyel színház iránti érdeklődése csak újabb keletű. Paris
ban először Wyspianski remekművét (Esküvő) és Grubijnski egyik komédiáját 
játszották. Prágában Slowaczki »BalJadyna -ján és Krasinskinak nálunk is elő
adott »Pokoli színjátékján kívül egész sereg lengyel darab került színre. Berlin 
és Bécs színpadjain Rittner, Przybíjsewski és Gabriella Zapólsak darabjaival 
debütált a lengyel drámairodalom.

A lengyel színpadokon előadásra került és kerülő külföldi darabok száma 
igen tekintélyes. A lengyel színpadokon 05%-ban idegen szerzők szerepelnek 
s ezek között az összes neves francia, angol, német, olasz és orosz szerzőket 
megtalálhatjuk.

A színházi kultúra propagálására állami kezdeményezésre külön társaság 
is alakult, a »Towarzystwo Krzewienia Kultury Teatralncj w Polscé« (röviden 
'T. K. K. T.). Az ennek a kebelében működő Művészeti Tanács, amely a- 
legnevesebb rendezőket, írókat és színészeket, foglalja magába, tanácsadó szervként 
működik úgy a színigazgatók, mint a műkedvelő nagyközönség számára.

Galambos Gruber Ferenc
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A ma tükörképe a ma költészetében
Mini a fényérzékeny fotografáló lemez, olyan a költő lelke: rögzíti a kor 

képét és benne a maga arcát. De nem automatikusan, hanem adottságai szerint 
más és más jellegzetességet ragad ki: egyik csak a nagy egészet látja a 
kozmoszt, Európát vagy a magyarságot —•, a másik szándékosan csak a részletet 
— egy-egy tájat, hangulatot — akar meglátni, mert irtózik a mai világkép 
káoszától, a harmadik a vallásos hit kegyelmébe menekül, mert hinni akar 
és a negyedik a múltba emigrál. Persze ezek csak a vezető dallamok muzsiká
jukban, mert alig akad olyan, akinek skáláján hangot ne kapna minden kép 
és érzés. De mégis megkülönböztethetünk par excellence befelé-élőket és viszont 
a külvilághoz szóló fórum-embereket azoknak a költőknek sorában, akiknek 
kötetei felgyűltek asztalunkon.

Újonnan feltűnt tehetség Várkonyi László (Megváltozott a világ. Karcag, 1938 
Kertész József kiadása), aki tizenöt éve versel, de csak most jutott könyvvel 
a nyilvánosság elé. Izig-vérig »modern« ez a fiatal költő: természetszerűleg 
az, mert a mai kor gyermeke. Gyermekcipőkben tipegett át a béke éveiből 
korunkba, diákkorának kísérőzenéje nem gondtalan kacagás, hanem háborús 
ágyútűz volt, amint ezt keserű »Korkép«-ében lefesti. Ezek az élmények váltották 
ki leikéből nyilván azt a fanyar akasztófahumort, amellyel az életet szemléli. 
De mégis közel áll hozzá ez az új, mai életforma: amiért rajong, az a 
lokomotív és a jazz, a ma két jellemző jelképe.. Eszménye: az animális élet 
gondtalan, tudattalan boldogsága, ösztönösen errefelé fordul a lelke, amelyet 
megesufoltnak, emberségében megalázottnak érez a »kultúra« diadalmas, szomorú 
korszakában. Érdekes mondanivalóival, jó formakészségével figyelemreméltó 
tehetség.

Harmadik kötetével jelentkezik Barát Endre, (Szólal j Isten!  Általános 
Nyomda Könyv- és Lapkiadó r. t. kiadása), akinek brilliáns portréját látjuk a 
belső címlapon, Herman Lipót szignójával. Rutinos költő Barát Endre és álta
lános érdeklődésű, de mégis, elsősorban a föld, a falu énekese. Pedig rég el
szakadt a tájtól, ahol gyermekéveit élte, de tán éppen ezért: noszlalgiás vissza
fordulásaiban találja meg legigazabb hangjait. Színesek, impresszionálók a város
ról írott versei is. Széles skálájában a legmaibb ma élménye: a légi-riadó 
hangulata is verset kap.

Budapest kultúrhistórikusai többizben érdekesen mutatták ki: hogyan és 
milyen nehezen vonult be a magyar lírába a főváros és hogy aránylag milyen 
kevés költőnk éreztette fel verseiben ennek a városnak a lelkét. A legfiatalabb 
költőgenerációt is ritkán ihleti meg Budapest uccáinak sajátos hangulata. Kivétel 
Hollós Korvin Lajos, (Elhal a dal. Mentor könyvkiadó), akinek kötetéből éppen 
a pesti városképek ugranak ki, eleven színfoltként. Frissek, életszagúak ezek a 
festő-szemmel látott képek, mint a nagy francia impresszionisták vásznai és 
nompásan adják vissza egy-egy városnegyed hangulatát. Figyelemreméltók a 
szatirikus portrék is. Az éles meglátás készsége és a technikai fölény jelentik 
a költő legerősebb oldalait.

Budapestről — és egy sor magyar városról — írja versei nagyrészét Ihwas 
István, (Kövek, virágok, emberek. Szonettek Könyve. Singer és Wolfner kiadása . 
a nagykultúrájú pedagogus-író is. De ő nem a mai élet ritmusát fátja meg a 
városokban és a pesti városrészeken, hanem az uccálc és a házak köveihez 
fűződő múltat. Történelem és kultúr história az, amit finom, előkelő hangú 
verseiben elmesél. A múltba emigrál akkor is, amikor a magyarság és Európa 
nagyjairól írja verseit és a mától menekül az Uj Virágregék hangulatos, csiszolt 
verseiben is.

464



A befelé élő költők közül külön csoportba tartoznak azok, akiket fiatal
ságuk készlet arra, hogy önmaguk lelkének 1‘eslö tavaszát vigyázzák örömesen 
s akiknél magukra-ébredésük élménye elnyomja a külső világ benyomásait és 
benső életük dala túlharsonázza a világ zaját. Ilyen fiatal költő Gárdos Miklós, 
'Földindulás. Debrecen, 1938), aki tudatosan élvezi fiatalságát és ebből merít erőt, 
hitet a jelenhez és bizalmat a jövőhöz. A maga fiatal erejének diadalában, a 
tiszta lélek szavával fordul aztán kifelé és lelkesen, harsogó szóval próbálja 
•észretéríteni az Embert: az igazság és a szeretet nevében.

Ugyancsak első verskötetével jelentkezik Stella József, (Költő a Pece-parlon. 
Ludvig István könyvnyomdája, Miskolc), a huszonötéves fiatal költő, aki finom 
hangulatú verseiben a magára-eszmélés élményeit mondja el. »Komisz kedvvel 

. hurcolja az igát« és — versírással vigasztalja magát. Még érezni rajta az 
idegen költői hatásokat, de feltétlenül fejlődésképes. Peter Altenberg néhány 
versének szép műfordítása egészíti ki kötetét.

Sucluj Arpádné Hudy Irma (Kókai Lajos kiadása, Budapest) lírája puha; 
asszonyos költészet. Könnyes mosoly. A mindennap apró eseményeit, hangulatok 
színeit fodrozza versei patakján. Kedves genre-kép egv-egy verse, Margit Lay 
Tihamér festményeinek modorában.

Frantisek Halas (Anyókák. Szép Szó kiadása, Budapest) különös hangulatú 
versciklusát Anion Sztraka fordította művészi készséggel, nagyon finoman.
A magányosság, a vigasztalanság, a - nincs tovább lírája ez. Gyöngéd sajnálkozás 
és kegyetlen látás visszfényei ezek a furcsa versek, amelyekben az agg anyókák 
fájdalmas reménytelenségét festi hogarthi képekben a költő.

A program-költészet verselői között külön hely illeti meg Békeffy Gábort 
/ Megátkozott örökséf/. Kaláka-kiadás), a rendkívüli tehetségű, keserűhangú paraszt
költőt, aki a falu népének keservét zengi dacos haraggal az elnyomók iránt, de 
bizón a jobb jövőben, amelyet az ő generációja vív ki majd. >A jövőt élem,bennem 
nem él jelen, — nótám a vér örök miértjét zengi — és az égre mutat reszkető 
kezem!« — harsonázza és nem ismer más problémát, mint a fajtájáét, a sors
társaiét: a nép ügyét. Erő, szilaj vadság lüktet verseiben, keserű szavain 
kereszlüifénylik a búzatáblák aranyló ragyogása.

A hazafias lírát reprezentálja Kepes Ferenc, (Hátizsák. . .  A m. kir. IV. 
Károly király volt 1. honvédgyalogezred özvegy- és árva-alapjának kiadása), aki 
a magyar katona hősi erényeit énekli meg és a világháború élményeit meséli 
-el nemes hangú, lelkesítő verseiben. Nagymagyarország feltámadásába vetett 
hit és meleg bajtársi együttérzés sugallja a költő lendületes verseit Az irredenta
líra mellett néhány sikerült, magyaros ritmusú nóta-szöveg egészíti ki a kötetei.

Hazafiság és mély vallásosság jellemzik Molnár József Árpád (Szivárvány. 
Gyóni Géza Irodalmi Társaság kiadása) költészetét. A katolikus világszemléletet 
tükrözi ez az emelkedett hangú líra. A költő mindig csak a magasba néz: a 
horizonon Istent látja, a mélyben a világot, amely még mindig új megváltásra 
szorul és amelyet csak az igaz hit menthet meg. Önmagáról szemérmesen hallgat, 
legfeljebb hangulatos dal-szövegeiben árul el önkéntelenül egyetmást.

Azári) Emil (Kiállások a mélyvizek partján. Budapest, 1938) lobogó, tüzű. 
közvetlen hangú versei a magyarság szomorú sorsát siratják. Vidám hangot 
csak »sírva-vigadó«. ügyes nótaszövegeiben üt meg.

Zabámji Alajos (Kárpátot:lói Adriáig. Gyermekversek. 1938) egy mecsekliáli 
falu költői lelkű tanítója, aki kedveshangú verseiben arra tanítja a gyermekeket, 
hogy egy Isten van felettünk: a magyarok Istene! egy Anyánk van: a szent Haza! 
egy reményünk van: a Feltámadás!« (r. m.)
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Egy e lve té lt fo rrada lom
Zsigray Julianna: A romai százados

(Regény. Singer-Wolfner kiadása. 440 
old.) Ha a magyarságnak Középkelet- 
curópában egyáltalán volt történeti hi
vatása, az nem lehetett más, mint hogy 
mindazok között a szörnyű elnyoma
tások közepette, amelyek a gondolat 
szabadságát a Kárpátok koszorúján túl 

német földön, a szláv uralmak alatt 
és az Iszlám szultáni diktatúrájában - 
egv évezreden keresztül szüntelenül fe
nyegették,- ébren tartsa az ember hitét 
a szabadság eszményében: a hitet, hogy 
ha valamiért érdemes emberi életet élni, 
akkor az csakis a szabadság. Ezért van 
az, hogy Európában először Magyar- 
országon leplezték le a boszorkány
hitel, mint üres babonát; ezért volt 
az, hogy Magyarországon, a tordai or
szággyűlésen először mondották ki a 
szabad vallásgyakorlat emberi jogát; 
ezért volt az, hogy a legvadabb német- 
osztrák kamarilla-elnyomás idején Ma
gyarországon jelenhettek meg a leg
jobb osztrák írók — Adalbert Stifter, 
Grillparzer, Anastasius Grün írásai. 
S ezért volt az, hogy. még elnyomva 
is, a szabadságharc után, amikor a né
ni et-osztrák-cseh diktatúra ráülepedett 
az egész birodalomra, Magyarországon 
minduntalan lángraszökkent a parázs 
a hamú alatt: a Mack-féle összesküvés, 
a balavásári szüret«, a Klapka-féle 
szervezkedés s az Alinássy—Nedeczky— 
Beniczky-féle összeesküvés a Lanúbi- 
zonyságai ennek a törhetetlen szabad
sz gvág vnak.

A magyarországi abszolutizmus ko
rának ezt az utóbbi eseményét dolgozza 
be a tehetséges Zsigray Julianna histó
riai goblenjének alapjába. A Magyar- 
országon 1863-ban dúló rettenetes aszály, 
meg aztán a külpolitikai helyzet is azt 
javallottá a külföldi magyar emigráció
nak, hogy a parasztság felfegyverzésé
vel iparkodjék az osztrák kényuralom 
ellen lázadást szítani. A konspiráció 
egyik legfőbb tényezője Tardy Agnes, 
Gábor leánya, aki künn élt az emigráció
ban ott ugyan beleszeretett a daliás, 
gazdag, önként — a magyar ügyért — 
emigrált Geréby Lőrincbe. De amikor 
a haza ügye úgy kívánta, hogy Agnes 
hazatérjen s itthon legyen az össze

esküvők bizalmi embere, akkor lemond 
szerelméről és hozzámegy az aulikus 
császári kamarás Bertóthy Pálhoz. Et
től fogva Bertóthy birtoka lesz, anél
kül, hogy Bertóthy maga tudna róla, 
az összeesküvés centruma. Agnes sze
relem nélkül, hazafias kötelességtudás
ból ment ugyan férjhez, de hitvestársi 
esküjét becsületesen megtarlja, csak 
éppen szerelem nélkül él az urával

Bertóthy megérzi Ágnes leküzdhetet
len ellenérzését s vigaszképpen a ze
nébe menekül. Az éppen ekkoriban Pes
ten időző Wagner Richard mellé kí
vánna csatlakozni, majd egyebüvé is 
utánautazik a zenetitánnak. Az emigrá
ció emisszáriusai — élükön Ágnes édes
atyjával — időközben megérkeznek álru
hában Bertóthy birtokára, hogy kirob
bantsák a forradalmat. Ágnes újra ta
lálkozik az ugyancsak hazatért Geré- 
bvvel.

Az Alföldet pusztító szárazság misz
tikus kalandokba kergeti a népet, amely 
immár ördögimádóvá is lesz, csakhogy 
esőt varázsolhasson a tilckadt földre. 
A parasztok földalatti pincékben jön
nek ősszé s a katonaságnak elég mun
kát ád részben ezeknek a mozgolódá
soknak az ellenőrzése, részben pedig 
az adóbehajtás. A falvakban minden üti 
beszállásolják az osztrák katonákat, s 
így a Bertóthy-birokra is kerül belő
lük. Parancsnokuk a lovagias Hartenau 
őrnagy, aki csöndes együttérzéssel nézi 
a magyarság szenvedését, sőt szemet 
huny akkor is, amikor tudomására jut, 
hogy a Bertóthy-kastélynak — amelybe 
be van szállásolva — furcsa »külföldi 
vendégei vannak.

Ágnes és Geréby Lőrinc között nagy 
elszámolás folyik. Ágnes nemrég jött 
rá, hogy Bertóihytól gyermeke lesz. 
Eleinte arra gondolt, hogy egy falusi 
bábaasszony segítségével megszabadítja 
magát ettől a nemkivánt áldástól. De 
egyszerre csak megjelent neki az Is
meretlen Ember, aki erkölcsi kötelessé
gére ébreszti az anyát a leendő ember
élettel szemben. így hát Ágnes éppen 
közölni akarja Gerébyvel, hogy most 
már mindörökre le kell egymásról mon- 
daniok, mert másnak a gyermekét hor
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dozza a szíve alatt. amikor egy
szerre betoppan a felesége után való 
szerelmes vágyakozásától hajtott Ber- 
lóLhy. Félreismeri a jelenetet s le akar 
Gerébyvel számolni. Erre Ágnes meg
kínzott leikéből felszakad a vallomás: 
hogy Bertótliy gyermekét hordozza 
méhében.

Bertóthy, boldogságában, nagylelkűen 
felajánlja az amúgy is legyőzött Ge- 
rtbynek, hogy biztonságban kijuttatja 
a haláron. Geréby azonban nem fo
gadja el a felajánlott segítséget, megy 
a maga útján, hogy részlvegyen a 
forradalom munkájában.

Az összeesküvésnek azonban időköz
ben árulója akadt. Az egyik hazatért 
emigráns-vezér elárulja a kaionai ható
ságoknak a készülő lázadást. Maga a 
katonai parancsnok száll ki az össze
esküvés fókuszába, a Bertóthy-birtokra 
és foglyul ejti az összeesküvés vezetőit. 
Egyúttal felelőssé teszi Hartenau őr
nagyot is, amiért valósággal a szeme 
láttára konspirálhatlak a külföldről jött 
emisszáriusok. Hartenau azonban odaáll 
az üldözöttek mellé, lecsatolja kardját 
s átadja az ezredesnek: tartóztassák le 
őt is. Idegen, nem-magyar ember lé
tére meg akarja osztani a letartóztatot
tak sorsát. Agyában felködlik a római 
százados emléke, akit úgy megrendített 
az Ismeretlen Ember szenvedése, hogy 
maga is beállott a márlirok közé s 
elment meghalni egy idegen eszméért.

A regény utójátéka húsz év múltán,

1883-ban játszik. Ágnesnek már nagy 
fia van, akiben kiteljesedett az apa zene
álma. Ifjabb Bertóthy Pál zeneszerzővé 
lesz s első műve Wagner leikéből lel- 
kedzett alkotás. Ágnes emlékezetéből 
lassanként kitörlődölt az egykori for
radalmárnak, Gerébynek szerelmes em
léke, csöndes békével hozzálörődötl az 
urához, aki feleségének ezt a halk von
zalmát azzal viszonozza, hogy megértő
jévé lesz Ágnes nagy áldozatának, 
amellyel szerelmét dobta oda a haza
fias kötelességleljesítés oltárára.

Zsigray Julianna ineseszövési techni
kája sokban emlékeztet Jókai roman
tikus bonyolító tehetségére, mint ahogy 
miliő- és lélckábrázolásai is közel ál
lanak a nagy mesemondó palettájához. 
Coronini katonai parancsnok Wagner- 
estélye a budavári Sándor-palotában, 
a Iíávéforrás-beli írói élet ábrázolása, 
a császárfürdői bálestély, az alföldi 
betyárvilág tarka képei, a földalatti pa- 
rasztkonvenlikulum pokoli színjátéka, — 
mind-mind Zsigray Julianna kitűnő 
helyzet festői talentumáról tanúskodnak. 
Viszont a hazafias érzésektől fűlött 
magyar leánynak, Ágnesnek lelki ké
pében Jókai legszebb romantikus ha
gyományai élednek újra. S ugyanide 
mutatnak a regény lovagias férfiamak 
— Pálnak, Lőrincnek. Hartenau őr
nagynak portréi is.

»A római százados egy új roman- 
licizmus küszöbén áll: pontos korre- 
látuma napjaink lelkendező, nyugtalan, 
kilendült éleiének.

SÁRA D. GYULA: A HALÁLRÓL ÉS MÁS 
KELLEMES ÉS KELLEMETLEN 
DOLGOKRÓL
(Katz G. kiadása. 152 oldal.) Széles

körű ismereteken rendelkező, művelt és 
aranyos kedélyű író Sára I). Gyula, aki 
nyolcvanöt esztendő pátriárka-korának 
magaslatából nézi az életet és — mo
solyog rajta, mint ahogyan mosolyog 
a balálon is. Mint régebbi könyveiben, 

amelyeket a Literalura mindig ismer
tetett, — ebben is kedvesen elcseveg és 
meleg humorral itatja át mondanivalóit. 
Ismerteti a különböző vallási mítoszok
nak a halálról és a teremtésről való 
felfogását, elmélkedik a világ sorján és 
az embereken, akiket szeretne jobbakká 
tenni és akiknek gyengeségein elnéző

szeretettel lulteszi magát. Szórakoztató 
és tanulságos írás a könyve.

HARDY J. L : ELVESZETT LELKEK
(Fordította: Giró Kálmián. Noua-kiadás. 

2W oldat.) A regény írója nem azonos 
Thomas Hardy-val, az angol irodalom 
kitűnőségével. A »nagy Hardy névro
kona az olcsóbb siker embere: izgal
mas kalandor- és detektiv-regények író
ja. De ebben a műfajban igen ügyes. 
Ez a regénye két képzeletbeli ország: 
Mideuria és Nordeuria közötti titkos 
harcról mesél és ebben a háttérben 
egy titkos szolgálatban álló katonatiszt 
izgalmas élményéit, a lokálénckesnő 
iránti szerelmének bonyodalmait mondja 
el mindvégig érdekfeszítően.
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Ifjúsági újdonságok
A karácsonyi könyvpiac minden évben gondoskodik a gyerekek, a fiatalság 

legszebb karácsonyi ajándékáról, szép és jó könyvekről, de Lalán még egyetlen 
évben sem jeleni meg annyi kitűnő, érdekes és egészen újszerű, a mai fiatalság 
érdeklődési körének megfelelő ifjúsági könyv, mint éppen az idén. Fiuk, leányok, 
kisebbek, nagyobbak, mindenki számára akad megfelelő Singer és Wolfner új 
kiadványai között. , t t <

Anku János. Dániel úr című regényének bőse egy székely tudós ezermester, 
természetbúvár és gyerekbarát. Három kis pajtása van ennek a prófétaszerű 
lángésznek, akik azért csinálnak valamennyien nagy karriert, mert öreg barátjuk
tól lelkesedést, idealizmust, a természet, a munka és a tudás megbecsülését ta
nulták. De mert fiúkról van szó, persze víg jelenetekben, érdekes kalandokban 
sincs hiány ebben a könyvben. Meghatott érdeklődéssel vesszük kezünkbe a ma
gyar történelem egyik legcsodálatosabb alakjának, Wesselényi Miklós bárónak 
életregényét. Gáspárné Dávid Margit írta meg az Árvízi hajós Jókai-regénybe illő 
alakjának érdekes életét, amelynek háttere a múlt század első felének Magyar- 
országa. Akik Széchenyivel, Kossuthtal felépítették az új Magyarországot, mind 
fontos szerepet játszottak Wesselényi Miklós életében is. Amikor életrajzát olvas
suk, megismerjük Erdély életét, a pozsonyi diétát, a szabadságharcot, a magyar 
múltnak ezt a legendás korát. Mr. Tímár Gyuri, akiről Gábor Jenő irt kitűnő 
regényt, minden mai gyereknek ideálja. Szegény, árva fiú. a legszegényebb az osz
tályban. Egyetlen támogatója Jani pajtása, egy nagy szálloda kis liftesfiúja, fis 
ez a két ágrólszakadt, szegény gyerek', akik iskolába is csak rövid ideig járhattak, 
a maguk erejéből lesznek gazdag, híres emberek. Gyuri világhírű fotoriporter. 
Jani meg önálló vendéglős nagy London városában. Ebből a könyvből is sokat 
tanulhatnak a gyerekek: hitet, kitartást, azt, hogy nem szabad csüggedni, meg 
hogy aki valamit igazán akar, meg igazán tud, eléri célját. De persze előbb sok 
megható meg vidám élménye van Gyuri pajtásunknak, aki bizonyára nagyon 
hamar minden magyar fiú kedves pajtása lesz. Fiatal leányoknak kedves írónőjük: 
Altay Margit írt megható szép regényt. A címe: Erzsébet férjhez megy. Hőse egy 
arany szőkehajú, csodaszép, kedves és jóságos hercegkisasszony, akit a forradalom 
elűzött otthonából. Először öreg dajkája rejtegette, azután romantikus véletlen 
kisegítette Amerikába, ahol annak a kedves és tehetséges amerikai fiatalember
nek lesz a felesége, aki első látásra szeretett bele az aranyos kis hercegnőbe-. 
Fordulatos, szép, megható ez a kis regény, olyan érdekes, mint a mai élet. Sigrid 
Boo pompás regénye, a Szó bal eá n y-kisasszony. is igazi mai regény, vidám, mulat
ságos leány történet. Helge be akarja bizonyítani, hogy a mai leányok1 milyen ügye
sek, szorgalmasak, kitartóak, és elmegy egy évre háztartási alkalmazottnak. Persze 
tömérdek nagyon mulatságos kalandja akad, megismerkedik egy mai álruhás király
fival. az illető állásnélküli mérnök és ugyanott soffőr, ahol Helge, mint szoba
leány szerez babérokat. Persze a happy-ending nem marad el De nemcsak a 
vége jó ennek a pompás regénynek: mulatságos, érdekes minden betűje. Leány 
a hőse Adrienne Thomas regényének, Andreának, de fiúk éppen olyan élvezettel 
olvashatják, mint leányok. Mai gyerekek ennek az érdekes történetnek a hősei, 
mai fiúk és leányok, akik ismerik az életnek sok gondját, baját, tudják milyen 
nehéz pénzt keresni, meg hogy mit jelent, ha valakinek az útlevele nincs rend
ijén. fis ezek a gyerekek összefognak és igazán megható lelkesedéssel, de annál 
mulatságosabb körülmények közt segítenek egy bajba került pajtásukon. Adrienne 
Thomas regénye bizonyára egyik legkedvesebb könyve lesz a magyar ifjúságnak.
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III NYADY SÁNDOR: NEMES FÉM

(Athenaeum-kiadás. 219 oldal.) Hu- 
nyady ragyogó írásműyészete olyan bo
szorkányos varázslat alatt tartja az ol
vasói, hogy nem képes letenni könyvét, 
míg csak utolsó soráig el nem olvasta. 
Eteti magát«, ahogy finom, könnyű 

ételre mondjuk, amelynek könnyedsége 
raffinált szakácstudományt leplez. Olyan 
elevenítő erővel ábrázolja alakjait, hogy 
elfelejtjük: könyvet olvasunk. Az a 
benyomásunk: magunk is ott élünk a 
szereplők között és körülöttünk játszó
dik le az esemény, a valóságban, hoz
zánk tartozóan. Tapinthatóan előttünk 
él Groboa Matild, a gazdag bankár 
szép lánya, aki fullasztónak érzi a 
öenczur-uccai palotát .és új izfe szom
jazva vállalja a véletlen nyújtotta ka
landot, amely egy obskúrus színházi 
vállalkozás középpontjába sodorja. A 
nincsenek véletlenek« axiómája érvé

nyesül, amikor kitűnik, hogy Matiid- 
ban rendkívüli színészi tehetség rejlik. 
A nemes fém -et felfedezik: a lány
ból az ország legnagyobb színésznője, 
majd pedig világ-sztár lesz. Apja, a 
gőgös, konszervaliv bankár eltaszította 
magától, amikor a színész-bagázs közé 
keveredett, de forró szeretettel kisérte 
útján és életének minden dokumentu
mát fclgyüjtölte. Ezekkel a dokumentu
mokkal igazolja változatlan érzéseit lá
nya előtt, amikor végre — sok félre
értés után újra egymásra találnak. 
Nem a történet maga a fontos ebben 
a regényben, hanem a ragyogó miliő- 
rajz, a nagyszerű emberábrázolás és a

meseszövés páratlan fordulatossága, — 
Hunyady megejtő stílusa.

R. RADÓ LILI: EGY KISFIU, EGY
KISLEÁNY

(í)ante-Köiu/ukiadó kiadása. 109 old.) 
Nyolc—tizenkét éves apróságok igaz 
öröme lesz ez a bájos, vidám könyv, 
amelyet a gyermekiélek kitűnő isme
rője, az ifjúsági irodalom egyik leg
kiválóbb képviselője: Radó Lili írt. Pom
pásan eltalálja most is, mint mindig, 
azt a hangot, amellyel a gyermekhez 
szólni kell és észrevétlenül, szórakoztató 
módon tanítja meg a kicsinyeket az 
erkölcsi törvényekre, amelyeket ebben 
a kicsi (korban kell beidegezni egy 
életre. Róna Einy elragadó illusztrációi 
díszítik az ízléses kötetet.

TERSÄNSZKY J. JENŐ: A VEZÉRBIK\
EMLÉKIRATAI

(Cserépfalvi-kiadás. 2 Mi oldal.) El- 
ámulni való, hogy a városban élő 
Tersánszky milyen tökéletesen ismeri a 
vadon világát. Az erdőkerülő, aki egész 
életét ott éli le, sem adhatna pontosabb 
képet a rengetegről, annak ezernyi intim 
szépségéről, amelyeket valóban csak az 
ismer, akinek élete hozzákötődött, aki
nek milliónyi alkalma volt aprólékosan 
megfigyelni az erdő világát. Ebben a 
világban él a szarvas-csorda, amelynek 
>csoda-gim«-jéről az író mesél. A tör
ténél tulajdonképpen arról szól, hogyan 
kerül a csorda élére a fiatal gim, aki 
páratlan — szinte emberi — intelli
genciájával megmenti társait a rájuk 
leselkedő veszedelmektől. A szellem 
diadala a nyers erő felett, az okos refor
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mer győzelme a tradíciókba csontoso
dott konszervalizmuson: ezt jelenti a 
csoda-gim« története. Persze Tersánszky, 

a tőle megszokott ötletességgel és sajá
tos humorával, mulatságos keretbe he
lyezi az erdei történetet, amely nem 
szűkölködik szatirikus allúziókkal az 
emberi társadalomra vonatkozóan. Él
vezetes, szellemes, színes írás ez, mint 
az író minden könyve.

VASZARY GÁBOR: SZEGÉNY
FIATALOK

(Singer és Wolfner-kiadás. 534 oldal.) 
Amilyen mértékben vidámak és szív- 
derítőek voltak Vaszary Gábor eddigi 
regényei, olyan szomorú és fájdalmas 
ez az írása, amelyben két fiatal te
remtésnek embertelen küzdelmét és vé
gül halálba menekülését meséli el. A 
mai világ kietlen sivársága, vigaszta
lan perspektívája, lelket-durvító nyo
morúsága tükröződik Baby és Jancsi 
szerencsétlen véget érő szerelmének 
tragikus regényében. Kitünően rajzolja 
meg Vaszary' Gábor a két családi ott
hon atmoszféráját, a család széthullá
sai. a grotteszken- tragikus figurákat, 
akik lélekben nem rosszak, de gonosz- 
szá teszi őket a mai megélhetés rend
kívüli nehézsége és a kilátástalan jövő 
tudata, amely komisz önzést vált ki az 
az emberekből. Minden részvét kevés 
azzal a két szimpátikus fiatal lélek
kel szemben, akik heroikus küzdésük 
ellenére is letörnek végre ebben a csú
nya világban.

KÜLFÖLDI SZÉPPRÓZA

KENNETH. ROBERTS: AZ ÉSZAK-
NYUGATI ÁTJÁRÓ

(Lord.: Szinnai Tivadar. Révai-kia- 
dús / —-//. 408 és 402 oldal. Ára kötve 
12 P.) Az angol admiralitás húszezer 
font jutalmat tűz ki annak, aki Észak- 
amerika úttalan rengetegében felfedezi 
a sejtett, de még nem ismert Észak
nyugati Átjárót, amely Amerika nyu
gati vidékein keresztül a Csendes 
Óceánhoz -vezet. Azt hiszik, hogy ezen 
az utón nemcsak San-Francisco vidé
kére lehet eljutni, hanem tovább is, 
Kína, Japán, India, szóval a kincses 
Kelet felé. Ha valaki, akkor Hogers őr
nagy tudná ezt az utat megtalálni. És

amig az indiánokkal harcol, amíg vé
delmezi farmertársait a vörös hordák 
vérszomjas portyázásaitól, amig utakat 
épít és új területeket tár fel a kultúrá
nak, szüntelenül azon töpreng, hogy’ 
kereshetné meg ezt a legendás utat. 
Meg is találja, de fáradozása gyümöl
csét nem ő aratja le. Ez az Északnyu
gati Átjáró, noha valóságos fogalom, 
Kenneth könyvében jelképes értelmet 
nyer. Vannak emberek, akik szabvá
nyos keretek között élik le kényelmes: 
életüket és nem is akarnak egyebet. 
De vannak olyanok is, akik lobogó kép
zeletüket követve szüntelenül keresnek 
valamit. Hírnevet, dicsőséget, hirtelen 
meggazdagodást, lázasan lüktető életet 
és megvetik az élet csendesebb és nyu- 
godtabb formáit. Áz emberek többsége 
nem ilyen, de vannak ilyenek is: a Ka
land rajongói. Ezek ma is a maguk 
Északnyugati Átjáróját keresik. Leg
többen elbuknak közülük és még any- 
nyit sem érnek el, mint a szerény 
kispolgári élet emberei. De vakmerő- 
áljukat érdeklődéssel kiséri mindenki. 
Ilyen embertípust mutat be ez a mind
végig érdekfeszítő, a szó nemes értel
mében kalandos könyv.

RICE, ELMER: NEW YORK REGÉNYE

(Ford. ifj. Lövik Karóig. Athena- um- 
kiadás. 582 oldal.) Rice — vagy igazi 
nevén Reizenstein — eddig inkább mint 
expresszionista drámák írója volt isme
retes. Ezzel a tipikus newyorki regényé
vel — inkább neyezhetnők irodalmi kör
képnek — azonban egyszeriben közébe 
ugrik a modern amerikai lélekrajzolók- 
nak — Lewisnak, Dreisernek, Dos Pas- 
sosnak — legelső sorába. Hihetetlen 
megelevenítő erővel és, expresszionista 
múltját valósággal megtagadó, poenlil- 
lista technikával szinte miniatürszerűen 
rajzolja meg az új-Bábel életét, áz ese
mények raagvában voltaképpen egy 
Coleman nevezetű gazdag kajntalista csa
lád áll: egy anya, ennek gyermekei: 
három fivér, egy nővér, s ezeknek kü
lönböző rangú-rendű hozzátartozói, ba- 
rátjai, barátnői. Csodálatos gobelin- 
technikával szövi-fonja a regény mesé
jét, amely azonban igazában csak 
ürügy arra, hogy nyomán betekinthes
sünk New-York minden társadalmi ré
tegébe: a most bevándorolt orosz zsidó
emigránsokhoz, a harlemi négernegyed-
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bo. a Tammany Hall nevezetű politikai 
érdekszövetkezeibe, a bíróságokhoz, éj
jeli mulatókba, bankigazgatók párnázott 
ajlai mögé, puha szerelmi fészkekbe, 
egyetemi szemináriumokba, szakszerve
zetekbe, kórházakba, orvosok várószo
báiba, luxusyachtokra. Valósággal lélek- 
zelelállítóan kavarog ez a sok impresz- 
szió az olvasó agyában, de éppen ezzel a 
technikával éri el az író a szándékolt 
hatást: hogy bemutassa a világ legna
gyobb városának nyüzsgő, kavargó éle
tét. a halálraítélt kapitalista kultúrának 
utolsó makkabéus-táncát.

SALTEN, FELIX: PERRI

(Egy mókus regénye. Fordította: Dór- 
mándi László. Pantheon-kiadás. 230 ol
dal.) Előző könyvében, a Bambi -ban 
egy karcsú őz regényét írta meg Felix 
Salten, a természet szerelmese. Most is
mét az erdőhöz tér vissza írásában, de 
ezúttal az erdő apró vadjainak világába 
vezet el bennünket: a mókusok, a nyá
lak és a madarak életéről mesél. Elra
gadó szépségéiül eleveníti meg az er
dőt. amelynek minden lélegzetvételét is
meri és feltárja ezernyi csodáját Meg
ismertet az apró állatok boldog hancú
rozásaival, életküzdelmeivel, veszedel
mektől való rettegéseivel és ráeszméltet 
arra, hogy az állatok társadalmában 
majdnem azonos jelenségeket találunk, 
mint az embereknél. Poétikus könyve 
minden természetbarátnak igaz örömet 
szerez.

FNŐSET, SIGRID: A IIÜ FELESÉG

(Fordította: Hajdú Henrik. Alhenaeum- 
kiadás. 220 oldal.) Elég gyakran for
dul elő a valóságban az a tény, amc- 
lyel új könyve témájául választott a 
Nohel-díjas írónő: az elvált házaspár 
újra egymásra talál és csak most is
meri meg igazán a boldogságot, most 
ébred tudatára annak a mély kötelék
nek, amely köztük fennáll. A lélekrajz, 
a lelki élmények összefüggései és az 
emlékek nagy jelentőségének kidombo- 
rílása teszik különösen értékessé a há
zaspár történetét, amely külsőleg szür
ke, jelentéktelen két életről szól, de a 
felszín mögött színes, mozgalmas él
ni' nyekkel telített. Férj és feleség merő
ben más miliőből kikerült, másfajtájú

egyéniség és csak erős alkalmazkodás 
árán tudták másfél évtizedes házaséletük 
során az ebből keletkező disszonanciá
kat eliminálni Lassanként azonban mégis 
kiütközik a diszharmónia és egymás 
ellen fordul a két ember. Elválnak. Újra 
megházasodnak. Elvesztik második élet- 
párjukat és magukra maradnak a gyer
mekekkel, akikhez való vonzódásuk újra 
összehozza őket. Most lesz csak igazi 
otthonuk a közös lakás, ahol a gyer
mekek teremtik meg a bensőséges csa
ládi élet atmoszféráját, az egyetlen lég
kört. amelyben a boldogság kivirulhat- 
E.zzel az erkölcsi motívummal zárul 
Sigrid Undsel emelkedett hangú, finom 
regénye.

ÉLETRAJZOK

FODOR ERZSÉBET: IDŐSB DUMAS
SÁNDOR ÉS A MAGYAROK

(A pécsi egyetem francia intézeté
nek 21. sz. dolgozata. 67 oldal.) Több 
ízben volt már alkalmunk rámutatni 
arra a fontos kultúrszerepre, amelyet 
a pécsi egyetem francia intézete, ép
pen a mai időkben, ellát azzal, hogy 
apró részletkutatásokkal deríti fel azo
kat az eszmei szálakat, amelyek a ma
gyarságot Párissal kilcncszáz esztendő 
óla egybekapcsolják. Az előttünk fekvő- 
tanulmánynak külön érdekessége abban 
rejlik, hogy egy amúgyis vadul ro
mantikus kornak még külön pittoreszk 
egyéniségét, Dumas-pére-t vetíti elénk 
a 19. század második felének magyar 
tükrén keresztül: ismerteti a magyar 
kritikai irodalmat, amely Dumas mun
kásságával foglalkozott, ismerteti a ma
gyar színpadokon való sorsát Dumas- 
darabjainak. Rendkívül érdekes az a 
galéria, amelyet a szerző Dumas magyar 
ismerősei közül összeállít, s végül mini 
egy karikatúraszerű apoteózis fényében 
jelenik meg a Pestet meglátogató fran
cia-néger író — díszmagyarban, csár
dás kalappal a fején, díszkarddal az ol
dalán. Ennek ellenére is tény azonban 
annyi, hogy Dumas nagy neve sok ma
gyarbarátságot váltott ki Párisban, s 
hogy sok magyar erős támogatójára 
lelt az öreg Dumas-ban, aki valami ro
mantikus szeretettel viseltetett Magyar- 
ország és magyar barátai irányában.
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RAFFY ÄDÄM: HERÓDES

(Regény. Rózsavölgyi kiadása. 352 
oldal.) Rafjy Ádám új könyve úgy kez
dődik, mint egy ízig-vérig történelmi 
regény: Julius Caesar bevonul Alexand
riába és kihasználva a két uralkodó 
Kleopatra és fivére, Ptolemaiosz test
vérharcát, Kleopatra segítségével elfog
lalja az egiptusi fővárost és ezzel Róma 
számára megszerzi Egiptust. Heródes, 
mint II. Hyrkanosz judeai király had
vezére, hamarosan megjelenik a színen. 
Ptolemaiosz serege ugyanis körülzárja 
a Kleopatra szerelmében elmerülő ró
mai diktátort, akit Heródes úgyszólván 
az utolsó pillanatban szabadít ki szo
rongatott helyzetéből s ezzel újabb for
dulatot ad Róma változatos történeté
nek. Ettől a pillanattól fogva mind 
élesebben bontakozik ki Heródes mar
káns alakja és a történelmi események
kel egybeszövődve terebélyesedik ki 
Heródes egyéni sorsának lebilincselő 
regénye is. Ez a regény annyiban tör- 
lénelmi, hogy az események úgy ját
szódnak le Raffy könyvében is. ahogy 
a történelemből ismerjük; de. az író 
nagy jellemfestő ereje és a múltba 
visszatekintő szeme mást is lát az ese
ményekben, mint azok puszta egymás
utánját: bemutatja egy páratlanul érde
kes ember lelkét, aki az egymásra toluló 
események zajgása közepette irtózatos 
testi és lelki szenvedések s a sorsnak 
szinte megdöbbentő hányattatásai kö
zött sem veszíti el céltudatos akara
tát. Végül is király lesz; csak azt ne 
kérdezzük, milyen áron! Eddigi isme
reteink szerint szörnyű, kegyetlen em
ber volt Heródes, Raffy Ádám nem 
tagadja ezt, de bravúros lélekelemzés
sel érteti meg hősének lelkületét s 
tetteinek rugóit. Nemcsak a szörnyűsé
geket beszéli el oly életszagúan. hogy 
az olvasó szinte megdermedve olvassa, 
mire képes egy ember; hanem a jót 
is feltárja és sokszor valósággal elbű
völi olvasóit a szerelmi és hatalmi vágy 
között tántorgó emberi cselekvések mes
teri rajzával. Ahogy az író a Heródes 
körül rajzó nőket jellemzi, ahogy a 
szerelemért lihegő férfinak szerelme be
teljesüléséért folytatott irtózatos küz
delmeit festi, az már nem történelem, 
hanem a vérbeli írónak remekbe ké
szült mesteri munkája. Más Heródest 
kapunk ebben a könyvben, mint ahogy 
-eddig ismertük és ugyanakkor megis

merkedünk a világnak egy olyan .moz
galmas korszakával, amikor királyok és 
diktátorok tűnnek fel és pusztulnak el, 
országok szüleinek és szűnnek meg. A 
Földközi-tenger partján zajló színes, 
antik élet, Kleopátrának, a varázslatos, 
buja asszonynak titkoktól és aranytól 
Lerhes Egiptusa. a triumvirek vérben 
vonagló, nyugtalan és dőzsölő Rómája, 
Caesar, Antonius, Octavianus, Vergilius 
és Horatius kora, a prófétai lázálom ban 
vergődő, Messiást váró Judea, a Krisz
tus jövetelét megelőző évtizedek öntu
datlan vajúdása elevenedik meg ebben 

'a  regényben.

TUDÓS ÍRÁSOK

RAKTAY ERVIN: INDIAI ÉVEIM

(Két kötet, összesen 585 oldal. Révai- 
kiadás. Ára vászonkötésben 12 P.) In
dia, a különös szokások, rejtelmes em
berek, titokzatos templomok és mese
beli kincsek hazája, kalandorok és föl
fedezők, hódítók és esztétalelkek sex-e
gét vonzotta a történelem ókorától-nap
jainkig. A hindu vallás és filozófia, köl
tészet és politika, a keleti türelem és 
szemlélődés mélysége az az ellenpólus, 
amelyet a nyugtalan és tevékeny, más 
alkatú európai ember örökké keres, 
mint önmagának hiányzó felét. Csil
logó, filmekről ismerős éjszakák, forró 
indulatok, hivő türelem és Tagore cso
dálatos költészete: ez mind India, a 
paradoxonaiban is egységes, bonyolult és 
ősi bőségű világ. De India nemcsak köl
tészet és í’omantika, hanem filozófia és 
állásfoglalás is. Az európai »kikötői kul- 
lmáéval« szemben igazi »szárazföldi kul
túra«, és ebben a más kultúrában benne 
rejlenek talán műveltségünk renesszan- 
szának némely föltételei is. Baktay Er
vin. a kiváló tudós és elbeszélő, aki 
éveken át élt a titokzatos keletnek eb
ben a legtitokzatosabb országában, 
könyvében a tudomány hitelességével, 
a regény érdekességével és az élmény 
pái-atlan erejével mutatja meg a hindu 
tájat és a hindu lelket. A lénye elvált 
felét kereső Európának megnyilatkozik 
itt — a keleti'ől ideszakadt fajta nagy
műveltségű fiának tolmácsolásában 
valami az elveszített titokból és abból 
a titokból is talán, amely színes vágy- 
kép gyanánt ott borong a magyarság 
örök keleti nosztalgiáiban is.
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BAKTAY ERVIN: HLNDUSZTÁN

(55 képpel és 2 térképpel, 196 oldal. 
Franklin-kiadás). Egy India-kutató, aki 
nagyon beleélte magát a hindu lelki
ségbe és annak táj-adta formavilágába, 
igy határozta meg India geopsziholo- 
giáját: India északi része, a Pendzsáb 
rejtelmes hegyszakadékaival, a hindu 
dráinaiság szülőhelye; a Gangesz-sikság, 
a szélesen hömpölygő ősfolyam gerince 
mentén, az indiai epikum hazája; s a 
Dél, a puha szélLől fodrozott édes öb
lök körül, a hindu lira világa Talán bi
zonyos túlzás vágj' legalábbis erős álta
lánosítás van ebben a hármas tago
zásban. Egészen bizonyos azonban az, 
hogy a Gangesz-sikság, amelyről Baktay 
új india-könyve szól, csakugyan a szé
lesen áradó mesekedv hona. S mintha 
ez a genius loci hatott volna rá a szer
zőre is, buja bőségben folyik tolla alól 
az édes mese, amikor elvezeti az olvasót 
a betű alborákján a mesés Hindusz- 
tánba, elmondja ennek a tájnak tör
téneti. művészi, irodaimi gazdag múlt
ját. A bámu atosan gazdag illusztrációs 
anyag mentén viszi bele az olvasót India 
örökké romantikus művészetébe, meg
ismerjük a sajátos embertípusokat, a 
népszokásokat Csak az tud ennyire be
hatóan jellemezni, aki maga is hosszú 
éveken keresztül olt élt az örök mese 
honában, Indiában.

BOKSAY ANTAL, vitéz: A FELHŐK
KATONÁI

(A magyar hadirepülők története. Cse- 
rép falvi-kiadás. 255 oldal.) A világ
háború magyar repülőinek hősi tetteit 
mondja el vitéz Boksay Antal, akinek 
már két hasonló tárgyú könyve jelent 
meg. Pompás megelevenítő erővel raj
zolja meg a szerző a legmodernebb 
fegyvernemnek, a repülésnek első sze
replését a hadszíntérré vált levegőben. 
A gépével összeforrott, repülő a találé- 
kom emberi elme és a bátor szív 
diadalát jelenti. A világháború véres 
légicsatáinak legendás hőseiről emléke
zik meg névszerint ebben a könyvében 
vitéz Boksay és feljegyzi dicsőséges 
hadiletleiket, a hadi jelentések és hite

les levéltári adatok alapján. De nem szá
raz felsorolás módján közli adatait, ha
nem színesen, elevenen meséli el az élet
halál harcok történetét. Rengeteg fény
kép és az olasz hadszíntér térképe 
illusztrálja a hézagpótló könyvet.

DAWSON, CHRISTOPHER: EURÓPA
SZÜLETÉSE

(Ford. Németh Andor. Athenaeum- 
kiadás. 303 oldal. Ára egészv. kötésben 
6 P.) Ennek a nem mindennapi könyv
nek a címében Európa nem egyszerű 
földrajzi fogalmat jeleni, hanem an
nak a hatalmas szellemi lénynek, an
nak a csodálatos kultúrának a nevét, 
amely az antik világ összeomlása után 
ezen a földrészen megszületett. Ennek 
a gyönyörű, óriási kollektiv lénynek, 
a szellemben és időben élő Európának 
titokzatos születéséről számol be ez a 
nagy isínéretgazdagsággal és írói rutin
nal megírt könyv. Mindenekelőtt a nagy 
előd, az antik kultúra életének végét 
mondja el, majd érdekes fejezetekben 
foglalkozik a kelet kultúrájával, Bizánc
cal, az Iszlámmal és a népvándorlás 
hullámaival. A könyvnek nem csak szi
gorúan ismeretterjesztő célja van. Daw
son arra törekedett, hogy a mai anar
chiában önmagát emésztő és züllő 
Európa gyermekeit figyelmeztesse kul
túrájuk közösségére és a megértés útjai
nak megteremtésére.

GARTNER PÁL DR-: SZENVEDÉLYEK
ÉS KEDÉLYBETEGSÉGEK

(mélylélektana és gyógyítása. Nouák 
Rudolf kiadása. 69 oldal.) A szerző fő
ként a narkomániás — nikotin-, mor
fium-, kokainmánia — szenvedélyek el
vonó kúráit kisérő, azokat megerősítő- 
mélylélektani gyógymód szükségességét 
bizonyítja, mivel szerinte az elvonó kú
rák csupán tüneti kezelést adnak, de 
nem szüntetik meg azokat a belső oko
kat, amelyek ezeket a mániákat felidéz
ték, s ezért következnek be minduntalan 
a visszaesések. Lélekelemző-orvosi 
praxisa gazdag leletanyagából egyrészt, 
másrészt azonban hatalmas elméleti-tu
dományos felkészültségének kincseshá
zából építi fel az alkaloid-mániák gyógy- 
eljárásának elméletét és módszertanát-

473



A M A G Y A R  I R Q  I) A L 0  M M U L T J A B Ú L

DIÓSI GÉZA DB : A SZÁZÖTVENÉVES
ETELKA

(Irodalomtörténeti tanulmány. A sze
gedi Piarista Diákszövetség »Vademe- 
cum.'. füzeteinek 5. száma. 36 oldal). 
Diósi dr. szegedi piarista tanár 150 év 
előtt élt rendi és tanárkollégájának, Du
gonics Andrásnak emlékezetét tiszteli 
meg ebben az alapos munkálatban, 
amely egyben korkép is az ébredező 
magyar rendi-nemzeti öntudatról. Hi
szen Dugonics kitűzött célja éppen en
nek az öntudatnak felkeltése volt s hogy 
nem sikertelen volt a vállalkozása, azt 
az Etelkának« még ma is sok esetben 
irigylendő sikere bizonyítja: két év 
alatt elfogyott belőle az ezerpéldányos 
első kiadás és a megjelenés után bárom 
évvel már a második kiadást kellett 
belőle kihozni!

KOZOCSA SÁNDOR: KÖLCSEY
ANTÓNIA NAPLÓJA

(Kölcsey Ferenc halálának százéves 
fordulóiéira bevezetéssel kiadta K. S. 
— Rózsavölgyi és Társa kiadása. 14-3 
oldal.) Kölcsey Antónia nevét hiába ke
resnek lexikonokban, Szörnyeiben. Ko- 
zocsa szerencsés trouvaille-ja merítette 
lel a magyar biedermeiernek ezt a bá
jos leány figuráját a feledésből. A nagy 
költő unokaöccsének, Gábornak a leá
nya Antónia, akit azonban a költő, 
amíg élt, valamint annak baráti köre 
szeretettel és sok reménységgel becézett 
körül. Két szomorú szerelem emléke 
felhőzi be ezt a női életet: az egyik 
a leánynak reménytelen és igazában 
soha be nem vallott szerelme az »ár
vízi hajós«, Wesselényi iránt, aki talán 
nem is tudott erről a bimbózó szerelem
ről s aztán tudvalevőleg egy gráfen- 
bergi egyszerű parasztlányt hozott haza 
feleségül • a másik pedig Kölcsey Fe
renc egyik patvaristájának, a költőlelkü 
Pap Endrének viszonzatlan vonzalma 
Antóniához, amely vonzalom aztán né
hány széplelkü versezetben kapott ma
radandó foglalatot. Antónia később a 
forradalmas 48-,ik évben Géléi Katona 
József földbirtokos feleségévé lesz s in
nen kezdve eltűnik az abszolutizmus 
tompult légkörében, azt sem tudjuk, hol, 
mikor hunyt cl. Maga a napló, amelyet

különben a kiadó igen stílusos, korhan
gulatú borítéklappal látott el, nem tar
talmaz semmiféle világrengető, vagy 
akár csak a magyarság szellemi múlt
jára nézve is döntő fontosságú adalékot. 
Egyszerűen egy táblabírókori fiatal úri
lány csöndes, csupán apró kis viharok
tól barázdált magánéletének fényképe 
ez a könyv.

FALUS LILLA: A VILÁGHÁBORÚ A
MAGYAR REGÉNY- ÉS MÉMOIRE
IRODALOMBAN

(A szerző kiadása. Admirál-nyonul i. 
76 oldal.). 133 magyar háborús regényt 
dolgozott fel a szerző ebben az alapvető 
tanulmányában, széles ideológiai alap
vetéssel és igen komolyan veendő kri
tikai érzékkel. Egy bevezető fejezet meg
döbbentő éles djakrizissel állapítja meg, 
hogy a magyar társadalom minő bol
dog önludatlansággal sietett a század- 
forduló után a rávárakozó végzet elébe: 
senkinek sejtelme sem volt a magyar
ságra várakozó sorsfordulatról, csak a 
Nyugat, a Huszadik Század köre és 
persze a vaficiniumokkal terhes Ady 
az, akikben felreszket, felszüköl a kö
zelgő muspilli rémülete. Majd rövid 
általános áttekintést kapunk egyrészt a 
háború alatti, másrészt a háború utáni 
»háborús irodalomról«. Ez után a ki
tűnő összefoglalás után részletesen mér
legeli a szerző három fejezetben magát 
az adott regényirodaimat. A három fe 
jezet közül az elsőben a háborút, mint 
»a népek háborúját« átélő regényekről 
szól: ezekben a háború vagy mint misz
térium, vagyr mint európai, vagy kö
zelebbről, mint magyar sorstragédia je
lenik meg. A második fejezetben azok 
a művek szerepelnek, ahol az ember- 
tömeg, mint egységes nemzedék a tő- 
szereplője a háborúnak, akár úgy, hogy 
a háború csupán egy felvonása egy 
egész ember- vagy családéletnek, akár 
]>edig úgy, hogy a kollektív élmény je
lentkezik a fronton, a hadifogságban 
vagy a front mögött. A harmadik fő
fejezet az emberegyén háborús élmé
nyét mutatja be a regényeken keresztül 
a háború és szerelem párjátékát, az 
ember világszemléleti felócsudását a 
háborúban.
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HALÁSZ MIKLÓS:
CSEHSZLOVÁKIA. 1918 1938.

(Századunk kiadása. I l l  oldal). Soha 
könyv aktuálisabban nem jelent meg, 
mint ez az alapvető tanulmány, amely 
persze nem most, hanem már háromne
gyed évvel ezelőtt íródott meg; de 
éppen ezért annál szembetűnőbb az a 
politikai éleslátás, amely szinte kísér
teties jóstehetséggel mondja be előre a 
csehszlovák állam válságát. Ez a krízis 
természetesen nem érhette váratlanul az 
olyan gondolkodó politikust, mint a 
szerző, aki húsz év óta majdnem ál
landóan Szlovenszkóban élt s e két 
évtized óla tárgyilagos, de gondos szem
mel figyelte azokat a belső ellentmondá
sokat, amelyeken a csehszlovák állam 
felépült. Ez ellenmondások elseje, de 
egyben legsúlyossabbika min gyárt az 
állam elméleti megalkotásánál jelentke
zett: a külföldi cseh emigráció, amikor 
az új állam számára jogalapokat kere
set L, a szlovákokul a népközösségi jog 
alapján követelte a maga számára, 
ugyanakkor a csehföldi németség be
kebelezését Szent Vencel koronájának 
történeti jogán igényelte, a dunamel- 
léki magyarságot stratégiai és mezőgaz
dasági indokokból akarta magába ol
vasztani. Ruszinszkóra pedig egyszerűen 
csak a nomans land igényét támasz
totta. Az angol békedelegáció eleinte 
tiltakozott ez ellen a nvilt veszedelmek
kel fenyegetődző megoldás ellen. de 
később — egy eljövendő újabb hábo
rús konfliktus réme elől menekülve — 
engedett a francia pressziónak, amely 
Csehszlovákiában egy, a németek ellen 
irányuló, keleti erődművet iparkodott 
megszervezni. Döntésre végül az ame
rikai belső nehézségek vitték ezt a kér
dést, amelyek Wilson elnököl arra kény
szerítették, hogy sürgősen visszatérjen 
hazájába s ezért csakúgy kutyafuttában 
mindenhez odaadta a maga szankcióját, 
amivel gyorsíthatta a béketárgyalások 
lefolyását. A szerző azután az új állam- 
alakulal egy másik végzetes belső ellent
mondására mutat rá: ez abban állott, 
hogy mugateurópai barátai számára de
mokratikus berendezkedést kellett beve
zetnie, viszont nemzetiségi politikájában, 
ha az államfikciói nemcsak fenntartani, 
hanem meg is akarta erősíteni, kény

telen volt antidemokratikus eszközökhöz 
is nyúlni, mert csak így siettethette 
szemre azt az amalgamálódási folya
matot, amelynek előlegezett illúziójából 
keletkezett maga az állam. Kitűnő port
rékat rajzol meg a szerző a csehszlovák 
állam vezető politikusairól: a Comenius- 
utód Massarvkról, a tanárból diploma
tává kényszeredett Benesről, Svchláról 
s főként a magyar képviselőből szlovák 
nacionalistává lett Hodzsáról. akinek 
súlyos támadásokban volt része cseh ol
dalról, amiért 1918-ban Jászi Oszkárral 
olyan megállapodást kötött, amelynek 
értelmében a cseh csapatoknak ki kellett 
volna üríteniük a Felvidéket, Kassa és 
Pozsony magyar igazgatás alatt maradt 
volna, míg az északabbra fekvő terüle
teket a szlovák nemzeti tanács igazgatta 
volna a békekonferencia döntéséig. 
Persze Jászi mögött nem állott akkori
ban két baráti nagyhatalom támogatása 
s így nem sikerült sem Kassát s főleg 
nem Pozsonyi a magyarság számára 
megmentenie. Különösen érdekes ez a 
tanúlmány ott, ahol kimutatja a benesi 
politikának egyik legsúlyosabb elvétését. 
amikor ugyanis elbagatellizálta Ausztria 
Sorsát s nem vette észre, hogy a folyton 
gyengülő Ausztria mögött az Anschluss 
meredélye tátong; márpedig abban a 
percben, amikor Németország ráteszi a 
kezét Ausztriára, akkor egyúttal meg- 
kondul a vészharang Csehszlovákia fö
lött is. Benes túlságosan egy kártyára 
telt fel mindent, amikor az orosz-francia 
entente-ra építette fel Csehszlovákia biz
tonságát. Ezzel tanulságos iskolapéldáját 
adta Benes annak a diplomáciai axió
mának, hogy kis államok nem enged
hetik meg maguknak azt a luxust, hogy 
csupán egy irányban orientálódjanak, 
csupán egy nagyhatalom vagy egy nagy
hatalmi csoport felől várják az áldást; 
mert bizony könnyen megeshétik, hogy 
ez a nagyhatalom vagy hatalmi csoport 
valamely más, őt közelebbről érdeklő 
indokból kiszerel az illető kis állam
ból s akkor aztán a kis állam pad alá 
esik. Kis államok csak akkor játszhat
nak szerepet, ha állandóan és érzéke
nyen megjátszák az inga-tű szerepéi.
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ADAMS HERBERT: URILAK KIADÓ

(Fordította: Waldberg Vera. Palíadis 
Félpengős Regények. 160 oldal.) Két 
gazdag kisasszony árván marad. Egész 
vagyonukból csak egy tengerparti ház 
marad meg. Elhatározzák, hogy ebből 
penziót csinálnak. De előbb ki akarják 
tanulni- a háztartás vezetésének titkait 
és ezért első nyárra bérbeadják a villát 
és ők ketten otlmaradnak — cselédként. 
Kiderül, hogy a bérlő egy bűnszövetke
zel leje, aki csempésztanyának használja 
a magányosan álló házat. A két fiatal 
lány rengeteg izgalmon és életveszedel
men megy keresztül és csak lovagjaik 
bátorsága menti meg őket a szerencsét
lenségtől. Kedves derű és romantika 
fűszerezi az érdekes történetet.

FROST. FREDERICK:
KÉMEK, HA TALÁLKOZNAK

(Fordította: Balogh Barna dr. Palla- 
dis Pengős Regények. 206 oldal.) Az 
amerikai és japán kémszervezetek izgal
masan érdekes harca játszódik le a 
Riviéra luxusvilágában. Csupa lélekzet- 
állító fordulat követi egymást a tör
ténés folyamán. A két főnök és a gjrö- 
nyörű kértinők bonyolult játéka, a tör
ténelmi háttér és a modern miliő 
ügyes rajza lebilincseli az olvasót.

GREGORY, JACKSON:
MI TÖRTÉNT AZ ÉGŐ HÁZBAN

(Fordította: Kosáryné Réz Lola. Pal- 
ladis Pengős Regények. 208 oldal.) A 
spanyol lovag kastélyát titokzatos kezek 
felgyújtották és valaki bennégett. A ha
lott személyazonosságát és a gyilkost 
kutatja a puszta titokzatos vándora, akit 
csak a csillagok és egy spanyol lány 
szerelme kisérnek izgalmas útján, amely 
végül a lxddogsághoz vezeti.

NEUMANN, ROBERT:
EINE FR AU HAT GESCHRIEEN . . .  I

I Humanitás Verlag, Zürich. 4-87 oldal.) 
Ránk, magyarokra nézve fájdalmas és 
roppant dühöt keltő ez az ostoba és 
hazug beállítású regény, amely á ma

gyar szabadságharcot és annak nemzeti 
hőseit pellengérezi ki. Robert Neumann 
úgy állítja be a negyvennyolcas esemé
nyeket, mintha azoknak egyetlen hőse 
— Rózsa Sándor lett volna. Kossuth szá
nalmas figura mellette, a többiek sem 
érnek egy hajítófát. Hazugságot hazug
ságra halmoz, összetéveszti a történelmi 
tények időrendjét, helytelenül szerepel
tet minden ismert nevet, Szendrey Jú
liát lokálhölgynek állítja be, nevetsé
gessé teszi az egész szabadságharcot a 
rablóvezér glorifikálásával. Ha ismer
tetni akarnék hajmeresztő leirásait, a 
regény meseszövését, oldalakat kellene 
írni róla. Ezt pedig ugyancsak nem 
érdemli meg. Legnevetségesebb beállí
tása az, hogy Kossuth, menekülése ide
jén, a- Szentkoronát — Rózsa Sándorra 
bízta .. .  Felháborodva utasítjuk vissza 
Robert Neumann »történelmi regényét ,

RAINE, W. MACLEOD:
A KIKÖZÖSÍTETT

(Fordította: Félegyházig Endre. Pal- 
ladis Félpengős Regények. 156 oldal. 
Wild-west történet, szabályos hőse a 
nagyszerű cowboy, aki ezer veszedel
men megy keresztül; gonosztevőnek hi
szik, de kiderül, hogy az igazságért 
harcolt és az igazi gonosztevők ellen 
küzdött. Nem hiányzik persze a roman
tika sem, hiánytalanul megtaláljuk a 
szép nőt, aki segíti hősünket és végül 
szerelmével boldogítja.
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Az ATHENAEUM  karácsonyi és ő sz i nagysikerű  kiadványai
Zilahv Lajos: A földönfutó város

A magyar középosztály válságának 
megrázó regényé Kötve 5.40 P 

Luigi Pirandello: A kitaszított
A világhírű olasz író legszebb re
génye egy asszonyi életről

Kötve 3.00 P 
Tóth Árpád összes versei

Az Ady-nemzedék egyik legnagyobb 
költőjének összes versei a költő 
halálának tizedik évfordulóján új 
kiadásban jelennek meg

Kötve 3.— P
Christopher Dawson: Európa születés:*

Kultúránk kialakulásának légizga'- 
lnasabb fejezete: a korai középkor 
világosodik meg e mesteri könyv
ben Kötve 0. — P

.1. Huizinga: A középkor alkonya
A világhírű holland tudós remek
könyve a fénnyel és árnnyal teli 
középkor kiteljesedéséről

Kötve 6.— P
Elmer Rice: New-York regínye

A világ legnagyobb városának em- 
bersereglete, egy különös világ 
nagy panorámája 
Kettős kötet Kötve 7.20 P

Hunyady Sándor: Nemes fém
Egy kis színház kis színésznőjé
nek karriérje az élet nagv szín
házában Kötve 3.80 P

Somerset Maugham: A kazuárfa
A világhírű angol író legszebb 
novellái Ára 3.— P

Eöldi Mihály: A párizsi menyasszony
A kiváló író virtuóz művészettel 
megírt új növeliáskötete

Fűzve 4.— P, kötve 5.40 P
Robert Graves: A vitéz Relizár

A Claudius-könyvek világhírű író
jának új műve a fényes és rom
lott Bizánc legérdekesebb alak
járól " Kötve 3.40 P

Ivodolányi János: Julianus barát
Az örök magyar testvérkeresés hő
sének különös élete és csodálatos, 
vándorlásai
Kettős kötet Kötve 7.20 P

Vicki Raum: Szerelem és halál Rali 
szigetén
Egy exolikus sziget misztériumai, 
szerelmesek és házaslársak, urak 
és szolgák, istenek és emberek 
ősi világa Kötve 5.40 P

Emil Ludwig: Roosevelt
A történelmi arcképek nagy mes
terének legújabb könyve Amerika 
elnökéről és forradalmi kísérle
teiről Kötve 5.40 P

3 siker
^ ^ ^ í^ r e g é n y
HEVESI A N D R Á S :
I R É N
Egy különös szerelem története

T e r s á n s z k y  J ó z s i  J e n ő :
A  V E ZÉR BIK A  
EM LÉKIRATAI

V é g r e  e g y  v i d á m  k ö n y v i

K O V Á C S  G Y Ö R G Y :
ER D ÉLY I TÉL
Kisebbségi sors. A  regény minden portréja 
döbbenetes erejű.

C S E R É P F A L V I

N O V A
mmicsoHYi uiDOHSftcm
J a m e s  M. C ain :

Íísecef*ód
Török R e z s ő :Aa, Ö*vz& látoty
Mindkét könyv szürke vászonkötésü 

3‘60-as sorozatunkban jelenik meg.

karácsonyi propaganda 
kiadásunk

S u d e r m a n n :

ÍM kek  í m Uz
A két kötet egy kötetbe kötve í, évi december hó 31- ig
P 4*80, k é ső b b  bolti á r a  P 6*80 

KOPHATÓ MINDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN
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P a n t h e o n  u j d o n l á g o k
H a n s  F a l l a d a :  Tackas- a  facka täk  k& zött

A  v i lá g k r it ik a  v é le m é n y e  : a le g jo b b , a l e g g r a n d ió z u s a b b  F a l la d a - r e g é n y .  
K é t  k ö te t .  Fűzve P 8 40, kötve P 10.80

Z s o l t  B é l a :  fa riu w ic id a t
A  v i lá g h á b o r ú t  k ö v e tő  f o r r a d a lm a k  z iv a ta r á n a k ,  a z  ö s s z e o m lá s  fo r ro n g ó  é s  
n y u g ta la n  v i lá g á n a k  m e s te r i  ra jz a .  Fűzve P 3.20, kötve P 4.40

V é s z i  E n d r e :  (foecekket a  k o ttá n
A z  1937. é v i  M ik s z á th -d í ja s  f ia ta l  í ró  új r e g é n y e  a  k ü lv á r o s i  é l e t e t  fe s ti  
e lé n k  é s  m o z g a lm a s  s z ín e k b e n .  Fűzve P 3 20, kötve P 4.40

F é l i x  S a l t e n :  Hetei
E g y  m ó k u s  r e g é n y e .  Az e r d ő rő l  é s  la k ó i r ó l  r e g é l  S a l te n  a  le g ú ja b b  c s u p a 
s z ív  k ö n y v é b e n .  Fűzve P 3.20, kötve P 4.40

E . R . B u r r o u g h s :  Ixtvzan cvz aea*ttyi/ác&s&<u%
A  d z s a n g a lo k  k i r á ly a  e z ú t ta l  A b e s s z ín iá b a  v isz i  k a la n d o s  ú t já r a  o lv a s ó it .

Fűzve P 1.90, kötve P 2.90

M i n d e n  R ö i t y v R e r e $ R e d é * b e i t  k a p h a t ó k !

P E A R L  S. B U C K
a z 1938. é v i  N ő b e  1-d í j  n y e r t e s é n e k  ú j  k ö n y v e :

AZ ÉN ÉDESANYÁM
A könyvpiac eseményéről, az új BUCK- 
regényről Kosáryné Réz Lola ezeket írja: 

„Egy fiatal amerikai leány misszionáriusnőnek megy Kínába. Ember
fölötti feladat, de ez a fiatal leány még ennél is nehezebb feladatot 
old meg. Nemcsak hogy olt tanít, nevei, gyógyít Kína vad részein, 
de emellett asszony cs anya is tud lenni. Misszionárius-férjének segít 
a munkában és gyermekeket nevel. Ez a csodálatos, erőslelkű asszony 
Pearl S. Buck édesanyja. Az író szíve egyik munkájában sem szólal 
meg olyan tiszta zengéssel, mint ebben a könyvében.“ 
ízléses egészvászonkötésben P 4.50

Grimm meséje után írta és illusztrálta: Róna Emy

HÓ F E HÉ R KE  ÉS A HÉT T ÖR P E
0—12 éves gyermekek számára
Hófehérke örökszép meséjének ez olyan egészen újszerű és tökéletes 
magyar feldolgozása, amilyen a magyar könyvpiacon még sohasem 
jeleni meg. 1 ' 1
Bűbája, varázsa a magyar gyermekszívek kellős közepébe talál.
8 gyönyörű, színes műlap és sok, pompás ra,jz díszíti a díszes táblába 
kölötl atbumalakú könyvet. P 3.20

~~ P A L  L A D I  S K I A D Á S
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R ó z s a v ö l g y i  
karácsonyi újdonságai

Kozocsa Sándor 

Paul Brunton 

Dr. Lázár Béla

Meszlényi Róbert

Somssich Andor

Kölcsey Antónia naplója
*

India titka i
*

Egészvászonkötésben

Egészvászonkötésben

Művészet
Kis művészettörténet a nagyközönség számára

Egészvászonkötésben

Luxus kiadás nemes papíron
Egészbőrkötésben

*

Hangversenykalauz IL
Kariművek, konceitek

Egészvászonkötésben

Harminc esztendő Bayreuthban
Egészvászonkötésben

P 3-20 

P 6-40

P 7 60 

P 12'-

P 4-20 

P 4 -

K a p h a tó k  m in d e n  k ö n y v k e r e s k e d é s b e n

V*)

V A U G H A N  W I L K I N S :

És m égis Viktória
Anglia legnagyobb regénysikere

Egy hónap alatt 6 kiadás
Történelmi regény, a múlt század 
huszas éveiből. Viktória még nem 
szerepel; Anglia trónján nagybátyja, 
IV. Vilmos ül. Ő és az egész hanno
veri család a legocsmányabb, legal
jasabb életet élik. Ebben a légkörben 

nevelkedik és él a könyv hőse.

2 kötet Fűzve 9 .—. kötve 12.—

N f M E T H  A N D O R :

Metternich
vagy a diplomácia magasiskolája 

Regényes életrajz
Mária Terézia é le tra jz író ján ak  

kitűnő új könyve
Tartalmi kivonat:

1. Puha karok kikötőjében 
II. Szemtől-szcmbe Napóleonnal

III. A bécsi kongresszus
IV. Metternich fénykora
V. Metternich és a magyarok 

VI. A szisztéma

Fűzve 5.60» kötve 6 .80



KIRÁLYI M Ű V ID  EGYETEMI DVOMDD

KARÁCSONYI ÜIDONSflGHI
B artu cz  L ajos: A MAGYAR EMBER.

A magyarság antropologíája. A páratlan jelen
tőségű MAGYAR FÖLD MAGYAR FAJ 
cimü mű befejező kötete. 1 ' * • '

4 kötet 78,— pengő. 
H óm an B álin t: SZENT ISTVÁN.

A legavatottabb tollú szerző könyve a magyarok 
első királyáról.

BOLDOG MARGIT LEGENDÁJA.
A kivételes műgonddal kiállított bibliofil köntösű 
könyv a legszebb magyar ajándék. Minárné 
Techert Anna öt szipben nyomott művészi 
illusztrációival. , 10.— pengő.

G yörgy L a jo s : VILÁGJÁRÓ ANEKDOTÁK.
A derű és optimizmus könyve. Sch. Kovács 
Kálmán remek rajzaival. 6.— pengő.

C s á s z á r  E lem ér: ARANY JÁNOS.
A  kiváló irodalomtörténész egyetemi tanár / 
páratlan jelentőségű műve.

4.80 pengő.
F e r tse k  F e re n c : PUBI ÉS A KÖRÜLMÉNYEK.

Kitűnő tollú, ragyogó humoru szerző ifjúsági 
regénye. Janovíts István ötletes illusztrációival.

3.80 pengő.
S zen tivány i J e n ő : A LENGYEL SASFIÓKOK.

Az elnyomatásban sínylődő Lengyelország hős 
diákjainak példaadó hősi küzdelme Lemberg 
felszabadításáért. A legidőszerűbb ifjúsági 
regény Petrí Béla művészi rajzaival.

4.— pengő.
Z ubor Is tv án : MÉGIS ÖTÖDIKES LESZEK.

A ma ifjúságának szociális nagy regénye. 
Eredeti fénykép-illusztracíókkal. ,

. 3.80 pengő,
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RÉVAI újdonságai 1938 ősz
Mé c s  L á s z l ó :  Élőket nézek

Francia költők és kritikusok ünnepelték Mécs László hatalmas lírájában
a nemzeti lélek és örök humanitás megnyilatkozását. Vászonkötésben P 5.60

S z e r b  A n t a l :  Magyar irodalomtörténet

A magyar szellemtörténeti iskola Kitűnő képviselője mély szociális szem
lélettel és költői lendülettel követi a magyar irodalom útját. Vászonköt. P 7.50

K e m é n y  J á n o s :  ítéletidő

A havas életét mutatja meg Kemény János új könyvében. A modern, 
mágikus realizmus eszközeivel érzékelteti egy táj és nép sorsát. >

Vászonkötiésben P 5.60

A kiváló erdélyi író. legszebb novelláit gyűjtötte össze ebben a könyvé- 
T a m á s i  Ár on :  Virágveszed elem
ben. Minden során a humor' és a humanitás aranya ragyog. Fakötésben P 5.60

* K e n n e t h  R o b e r t s :  Északnyugati átjáró, I-II.

A nyugati Amerikába vezető átjáró fölfedezésének éposza ez a könyv, 
Amerika hatalmas hősköltetnénye és az örök Kaland apoteózisa.

Vászonkötésben P 12.—

j G a g y i L á s z l ó :  A kiválasztottak
Uj erdélyi író nagyhatású munkája: az erdélyi falu, az emberi szen- 

| védés regim e, szektásók és igazhivÓk Küzdelme az egyetlen Igazságért.
Vászonkötésben P 5.60

í T ó t h  L á s z l ó :  Pénztár 9—2-ig

Egy banktisztviselő küzdelmeit és lelkivilágát rajzolja meg Tóth László. 
A magyar polgárság hivatott, optimista képe. Vászonkötésben P 5.60

B a !k t a y E r v i n :  Indiai éveim, I-II.!
Raktav Ervin éveken át élt Indiában. Az író lendületével és a tudós 

hitelességével, az élmény páratlan erejével mutatja, meg a hindu tájat és 
! lelket. Két kötet, vászonkötésben P 12.—

F e l  v i n e  zi T a k á c s  Z o l t á n :  Buddha úiián a Távol-Keleten, I-Ií.
Japán és Kína kultúráját és népét ismerted meg ez a könyv. Remekül 

érzékelteti egy távoli műveltség exotikumát művésziélek élményeit.
Kél ‘kötet, vászonkötésben P 12.—

K o r u n k  S %e n t j c i
Schütz Antal bevezetője után tíz tudós és jkó. íesti meg a huszadik 

században szentté avatott nagy egyéniségek »portréját*- Vászonköt. P 5.60
i. ■ ■ í
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Kézírást levél helyett 
a Lileraturci olvasóihoz

Budapest, 1939 janii", ins t.

Igentisztelt Olva sónk !
A Literatura olvasói tizenhárom esztendőn keresztül megszokták, h gy íol ó- 

iraluk pontosan a megjelenés dátumán ott feküdjék előttük. Tizenhárom év jla 
most történik meg először, hogy a Literatura helyett csupán ez a levél keresi 
fel őket.

Az 1938. évi XVIII. tcikk úgy intézkedett, hogy amely időszaki lap 1938 
december 31-ig nem kapja meg a további megjelenésre az engedélyt az a 
lap besziintnek tekintendő. A Literaiura ezt az engedélyt nem kapta meg s így 
további megjelenését be kellett szüntetnie.

Az illetékes hatóság bölcs elhatározása iránt tanúsított minden tiszteletűnk 
mellett is fel kellett magunkban a kérdést tennünk: vájjon mi leheléit az oka 
a Literatura beszüntetésének?

I.

Első gondolatunk természetesen a sajtótörvénnyel ‘szoros eszmei kapcsolati!-,!, 
álló zsidótörvény volt: hálha az illetékes hatóságnak a zsidótörvénnyel kapcso
latos gyanúja merült fel a Literatura szerkesztőjét illetően. A szerlo s/i ika 
ismeretes gonddal kutatta fel családja történetét, a szó szoros érteim bei, a 
mohácsi vészig visszamenően, de egyetlen zsidó-gyanús családtagot m lelt < 
családfájában.

Ezzel szemben apai ágon a következőket találta:
Legrégibb ismert őse Supka Mátyás. A mohácsi vész idején keltett éljen 

mert első feleségét már 1550 április 8-án elvesztette. Mátyásnak három fia v dl; 
Márton, András, Menyhért; anyjuk valószínűleg Mclczer Bálint bajmóci lelkész 
leánya volt: nagyszerű asszony, aki férje halála után három kiskorú gyereket 
kitünően neveltette, elküldte őket Bártfára, a magyar protestantizmus legelső 
nagy apostolának, Stöckel Lénártnak, majd Fábri Tamásnak iskolájába. Amik n 
ezt elvégezték, kiküldte őket a boroszlói egyetemre. Végül pedig arról is gon
doskodott, hogy Wittenbcrgában, Luther templomában kapják meg r>apt fef 
szentelésüket.

Wittenbcrgában az volt a szokás, hogy az ott felszentelt papok a templom 
papavatási jegyzőkönyvébe sajátkezüleg beírták az életrajzukat, őseim közül 
kelten: Márton 1572 május 10-én, András 1575 június 15-én írta bi> T- igen 
jellemzően: latin nyelven, és nem németül, mint a többiek —< a maga curriculum 
vitae-jél. András kemény pennával rótta be a maga nemzeti mivoltát: »Pannonius« r 
vagyis — az idők szóhasználata szerint —- »magyar«, míg például a vek korük 
I ksIü I együllovatott Holécx Márton azt írta be, hogy natione slavus.. vagyis 
szlovák. Továbbá azt is beleírta András az életrajzába, nagy öntudattá!, hogy 
»cívis monlanarum Civitatum«, bányavárost polgár. A magyar polgári öntudatnak 
ez talán egyik legelső írásos megnyilvánulása külföld felé a magyar történelemi)' n. 
Amit igen erőteljesen kell éppen ma aláhúznunk, amikor a magyar miniszter 
elnök csupán két magyar történeti osztályról, a »történeti birtokososztály rói

1



és a »tériénél! parasztságról , $ ezeknek szükséges összefogásáról nyilatkozik. 
A hét-bányavárosi polgárok voltak annyira öntudatos részesei a magyar Í té l e t 
nek, mint bánhelyik tagja az u. n, történeti osztályoknak». A Tburzó-lévéltár 
1605. évi 13/No. 19. számú nádori felszólítása (Mandatum Palatini) liatáro- 
zoltaii megmondja, hogy »a magyar királyság alkotmányának 2 személyes in- 
szurrekciőról szóló rendelkezése szerint, a Hét Bányaváros yxdgárai haladék 
nélkül személyesen szádjának fegyverbe (personaliter insurgent)«. Polgári öntuda
tukra jellemző, hogy amikor a vármegye alispánja, az egyik Beniczky, házat 
akar az egyik bányavárosban megvásárolni, a körpolgárok nem engedik be 
maguk közé s az alispán a nádorhoz kénytelen fellebbezni, hogy kierőszakolja 
a maga befogadtatását a gőgös körpolgárok közé.

Ami a Supka-család magyarságát illeti, arra az előbb említett »pannoniu.s« 
kitételen kívül van a wittenbergai papavató-jegyzőkönyvben egy másik érdekes 
adalék is. Supka Márton tanítványát, Kavitzky Mihályt, tizenhat esztendővel 
Márton után avatják lelkésszé. Ekkor beleírja a saját életrajzába, hogy Supka 
Márton tanítványa volt, de »suasu parenfum germaiúcae linguae gratia Pronam 
Germanorum se contulit«, vagyis »szülei tanácsára a német szó megtanulása 
okából Németprónára ment ál A Supka-név magyar voltát egyébként az is 
bizonyítja, hogy régebben Subka-nak írták magukat (pl az Esterházy-féL 
1762/63-iki adóösszeírásban: Georgius Subka). Márpedig ez a szó a suba mongol 
magyar szó kicsinyítése, amely Radvánszky: Magyar Családélete szerint a 16 —17 
században i,az ő adata 1626-ból szól) közkeletű volt.

Mégfgyszer visszatérve a wittenbergai jegyzőkönyvre nem hinnők, hogy 
mindazok közül, akik a mai sajtó- és zsidótörvények elgondolni, megszavazó! 
avagy végrehajtói, csak egyetlenegy is akadjon, akinek ősei már félévszázaddal 
a mohácsi vész után önkezükkel írták meg az életrajzukat, vagy pláne tuda
tosan írták vagy írhatták le magukról, hogy magyarok és városi polgárok.

A Supka-család tagjai ettől fogva tudatosan és hivatásszerűen élnek a magyar 
kultúrának. Papok, gimnáziumi és főiskolai tanárok. Supka Menyhértről tanít
ványa, a magyar protestantizmus történetéből ismert Lochmann Mátyás ezt írja 
latinul (lásd Bobok György: Series personarum ecclesiasticarum c kéziratát 
a Magyarhoni Ev. Egyh levéltárában): »Kegyessége, méttóságossága és élet
korának tapasztalatai révén hírneves férfiú A csodálatos aggastyán, aki ítélő 
képességének, érett bölcsességének, a világi dolgokban való jártasságának és 
ragyogó előadótehetségének dísze, a turóemegyei lelkészek széniora (esperese) 
Volt 1595 november 22-én este 9 órakor tért meg mennyei hazájába. Supka 
Menyhért nyilván aggkori gyengeségben múlt ki, mert Laurentius Stark greifs 
waldi szuperintendens abban a levélben amelyet 1587-ben írt neki, »tiszteletre
méltó őszhaju aggastyánnak szólítja

Az ellenreformáció ezt az egyik legrégibb, máig is élő családot természetesen 
elűzi. Khuen Katalin grófnő, Pálffy Pál nádor özvegye üldözi ki a szegénységin 
a családot: kiütik a tollat a kezéből s elkergetik a szószékről. Iparosokká lesznek, 
ősi magyai- mesterséget választanak szűrcsapókká lesznek s nyilván az Ester 
házyal* befolyása alatt — a cujus regio. eius religio elve. alapján — katolizálnak. 
A tatai hírneves szürcsapó-céh első mesterei közé kerülnek a 18. század elején.

A régi fajta azonban kiütközik most is belőlük. Nagyapám fivéré, Antal, 
a szabadságharcban vörössipkás katona, de utána papnak megy. felveszi c 
Jeromos nevet s a zirci ciszterciek főapátjává lesz. aki megteremti a rend 
fővárosi tanárképző intézetet. Apám egyik fivére, Béta a minorita-rend főnökeként 
végzi éleiét. Egy másik fivére, ’ Várton, ugyancsak pap, a katolikus egyház litur 
giáját tárgyaló, három kiadásban is megjelent könyvet ír 1855-ben

Elmondhatom: családom tágjai négyszáz esztendő óta tollal, szóval karddal 
és iparosszerszámmal szolgálják, védik, fejlesztik a magyai műveltséget.
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4m a zsidógyami Nürnberg értelmében az anyai ágra is kiterjed. Itt sajnos, 
nem tudok a mohácsi vészig visszamenni. Csak az — ükapámig megy egyelőre 
vissz* a családfa. Ez. pedig lukács Gergely volt, aki a törököktől visszafoglalt 
temesi bánság rekultiválása körül szerzett érdemeiért Mária Teréziától 1760-ban 
vizmai (temesmegyei) birtokáról vett előnévvei nemességet kapott. Felesége 
Almássy-lány, fia temesi főispán (lipótrendi kinevezési okmánya itt van nálam). 
Ez a fiú, Lukács József, elveszi eg) a francia forradalom elől menekült emig-» 
ráns leányát, tVEUevaux de Limoges Jeanette-et. A d’EUevaux-k teljesen bele
illeszkedtek a magyar, életbe; a háború előtt' Temesben megyei família voll 
Lukács József leánya, Mária, nagyanyám, .hozzáment egy »perillusfris Dom»mis 
Matthew Brown« nevű chyrurgus Ernő nevű fiához, ahogy az egykorú házasság- 
levél szól. Ez a Matthew Brown nevű orvos, akinél angol nemesi cimerpecsétje 
a birtokomban van, érdekes ember lehetett, mert Széchenyi István első hívására 
elhatározta, hogy a Clark-féle vállalkozások angol munkásai mellé eljön orvos
nak ide. a messzi Magyarországra, ahol ölven évvel elébb még török háború 
Ságok folytak. Matthew Brown leszármazottai már egyszerűen Braun-nak írják magukat: 
Ernő is, meg ennek fia, Károly is. Nyilván így követelte a demokrácia, amelynek 
annyira híveiül szegődtek hogy Károly osztrák liszt létére — az osztrák 
ármádiát cserben hagyta s átment garibaldistának, ahgl is résztvett a hires 
»marsalai ezer (I mille) hadműveletében. Ennek elismeréséül aztán Girgenti- 
ben kénbányái kapott s nem óhajtott többé Ferencz József országába visszatérni 
A millennium kor pár hónapot itthon töltött ugyan, sokat mesélt is nekem ezen 
a nyáron az életéről; de nem tudott itt már gyökeret fogni, itt, ahol Kossuth 
Lajostól megtagadták a honpolgárságot

így hál. első látásra anya» ágon meglehetősen keveredik ebben a család
fában a francia meg1 az angol vér. Am ha aztán közelebbről vizsgájgatjuk ezt 
ií -családfát, akkor derül ki, mennyire magyar volt az mégis. Mondjuk1 például, 
hogy üarnyám sógora, Török Sophie grófnő férje, nem kisebb ember ,volt, mint 
Kazinczy Ferenc. Okanyám unokaöccse, Lukács Móric, az Akadémia tiszteleti 
tagja, a Kisfaludy Társaság alapítója, a nevezetes »Lukács Móric és Krisztjna-díj 
adományozója. Egy másik unokaöccse ifjabb Csiky Gergely, a drámaíró, akinek 
ifjúkori, titkosírással írott szerelmes levelei a nagyanyám húgához itt vannak 
nálam egyelőre még csak nehányat fejtettem meg közülök. Ükanyámnak egy 
másik sógora a híres biedermeierkor! miniatürfestő: Liedei Frigyes. Nagyanyám 
unókanővérének, Lukács Irénnek férje sárvári Eötvös József báró Egy másik: 
nnokahugát, Rózát, a 49-es pénzügyminiszternek, Duschek bérencnek1 a fia vette 
el. A Lukácsok férfiágál? aztán beletartoznak ebbe a családfába a különbőzé 
György. László és Béla nevű miniszterek és államtitkárok, sőt Lukács vmu 
révén annak fia, Szilágyi Dezső, az egykori igazságügy min isler is. Édesanyán-, 
nővére révén pedig a Jókai-regényből ismert Brády-család is beletorkollik ebbe 
a családfába t V

S miután tudom, hogy bár nem a törvény szövege szerint, de a gyakor
latban azt is nézik, hogy kinek ki a felesége, kénytelen vagyok azt is felemlíteni 
hogy a - feleségem nyirmegyesi Gere-lány, akinek őse 1655 június 13-án, mint 
protestáns ember, kapta mtg III Ferdinándtól a magyar nemességet. Anyai ágon 
pedig a 2'arnay-Belcznay-Grassalkovich-csfdúd leszármazottja a feleségem.

A/ olvasó ne vegye . oknéven ezeket a genealógiai intimitásokat. Sosejni 
Hozakodtam elő velők De most, amikor fajvédő törvények jogcímén beszüntették 
a .folyóiratomat, rá kellett mutatnom, minő is igazában ez a fajvédelem Azt 
mondanom sem keli. hogy családomban sem közel, sem távol nincs egy csöppnyi 
zsidóvér. Amit nem dicsekvésképpen említek, sem pedig a mai olcsó magyarkodás 
okából, hanem tisztán csak a históriai tény leszögezéseül.



Ami ellenben a családomban benn van: a magyar betű rajongó szeretete, 
a magyar irodalom bensőséges tisztelete,*a- magyar szellemiség terjesztésének, 
propagandájának valósággal velemszületett vágyakozása.

II.

S ha mármost meghatott szemmel végignézem a LUeratura tizenhárom év
folyamát, amelyektől a mai nappal búcsúznom kell, s amelyekhez annyi lemon- 
dásos áldozatkészség, annyi szeretetteljes munka fűz, nem látok bennök semmi 
bűnt ami miatt megérdemelték volna korai elmúlásukat.

A Literatum mindenkor pártoktól mentesen ismertette a magyar szellemiség 
termékeit. Bizonyára ez is lehetett az oka, hogy csak nemrég támadta meg az 
egyik »fajvédő lapnak munkatársa, Marconnai Tibor — akit különben polgári 
nevén virisologi Ruprecht Tibornak hívnak, s akinek lírai írásait a LUeratura 
az évek folyamán négy Ízben is dicsérően kiemelte — a Literaturát, mi.nL 
jelleghamisítót«. Hát igen, a magyar irodalom ügyét szentebbnek tartottuk, 

semhogy a napi politika posványába engedtük volna lesüllyedni s bárki magyar 
tehetséged azon a címen értékeltünk volna, hogy minő párt tagja. .

, Ellenben a Literatum szerkesztője volt az, aki Magyarországon megteremtette 
a könyvnap intézményét.

A Literatum hasábjairól hívtuk életre az IGE-1, a magyar írók Gazdasági 
Egyesületét, amellyel az idők fergetegében már-már elhulló magyar írói sorson 
akartunk lendíteni.

A LUeratura szerkesztője volt az, aki az infláció idején, amikor már-már 
úgylátszott, hogy meghal a magyar könyv, életrehívta a napilapok mellett intéz
ményesített könyvosztályok szolgálatát, amely a maga idején kitűnő szolgálatot 
lett kiadónak, könyvkereskedőnek, olvasónak és napilapnak egyaránt. Segített u 
könyvkiadók túlterhelt pincéit kiüríteni, hogy ezzel utat nyisson új kiadások 
felé, amelyek a könyvkereskedők üzletmenetét élénkítették meg. Az olvasók 
olcsón jutottak jó könyvekhez, s a napilapok, amelyeknek hirdetési üzlete 
akkoriban halálos pangásra volt ítélve, nemes célzatú és hasznothajtó üzlet
ághoz jutottak. , f í '

A Literaiura harcolt egyes könyvkiadóknak túltengő /ordíhás-kiad ványai ellen 
s nem szűntünk meg az eredeti magyar könyvek kiadását követelni. , Ha ma 
egész sor olyan kiadó van, aki régebben egyszerűen nem mert a magyar 
írókkal »kísérletezni?, viszont ma őszintén bevallja, hogy sikeres üzletmenetének 
legnagyobb százalékát a magyar szép- és népszerűsítő írók munkái teszik ki., 
akkor a LUeratura büszkén vallja, hogy ebben az átalakulásban nagy része van 
Ezzel hatásosabban szolgáltuk a magyar szellemi (és bizonyos fokig: gazda
sági) autarchia célkitűzéseit, mint megannyi úgynevezett fajvédő laptársunk.

Különösen fontosnak tartottuk, hogy a LUeratura a maga tudatosan a-po- 
lifikus magatartása révén, bejuthasson az utódállamokba is, hogy elevenen 
tartsa ott a magyar betű szeretetét és — tudását. Ezt a szolgálatiunkat a leg
nagyobb áldozatok árán is iparkodtunk fenntartani. Üzleti könyveink a meg
mondhatói, mennyi ingyenpéldány ment a Literaturáhói a határokon túlra, egé
szen addig, amíg apránként sorra ki nem tiltották az utódállamokból.

Külföldön a LUeratura munkatársai mind egy-egy őrsége volt a magyar iro
dalomnak. Paris, London, Brüsszel, Cleveland, Boston, Ncwyork könyvkiadói, 
könyvtárai, egyetemi katedrái a megmondhatói annak, hogy a Literaturen keresz
tül szereztek tudomást a magyar szellemi élet mozgalmairól, az új magyar iro
dalmi értékekről,

Magyarországról jónéhány egyetemi professzor, vidéki egyetemek rektorai,
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tankerületi főigazgatók, gimnáziumi tanárok leveleit mutathatnák fel, akik hálá
san köszönik azt a közvetítő munkát, amellyel a Literatura az egyetemi munka- 
műhelyekben vagy a középiskolai tanerők csöndes dolgozószobáiban folyó tudo
mányos munka eredményeit a nagyobb közönség elé vitte. Külföldi magyar 
kollégiumok fordultak minduntalan a Literatura szerkesztőségéhez a legkülön
bözőbb irodalmi kérdésekben felvilágosításért. A hivatalos magyar irodalmi biblio
gráfia évről-évre a Literatura kötetjei alapján dolgozta fel a legújabb magyar 
irodalmat. Könyvtárak a bel- és külföldön a Literatura segítségével tájékozódtak! 
1 «szerzéseiknél. S végül jónéháuy fővárosi és vidéki kultáregyesülct — azokon 
kívül is, amelyek a Literatura címlapjain szerepeltek — most már képviselet 
nélkül marad.

Talán szabad ezzel eszmei kapcsolatban azt a munkát is felemlítenünk, 
.amelyet a Literatura az egészséges magyar regionalizmus érdekében kifejtett: 
az egyes magyar vidékek és városok kultúrájának külön értékeit istápolván, 
tömörülésre késztetvén, hoí^y ezek aztán együttvéve szolgálják azt a nagy nemzeti 
szimfóniát, amelyet az egyetemes magyar szellemiség jelent Európa lelki koli
brijében.

Fájó szívvel, könnyes szemmel simogatjuk végig a tizenhárom évfolyam 
lapjait, de nincs közöttük egyetlen oldal sem. amelyről más szellem és más 
szándék szólna, mint amit itt ezekben a sorokban körvonalaztunk. Nem írtunk 
le soha egyetlen sort sem, amely csak a legkisebbke bűntudatot is keltené 
lennünk az egyetemes magyarság szolgálata dolgában.

III.

Ha a Literaturán belül nem találtuk meg az okát, amiért a közigazgatas 
helyesnek találta a lapot beszüntetni, s ha a szerkesztő faji hovatartozása sem 
indokolhatja ezt a rendszabályt, — szükségképpen arra kellett gondolnunk, vájjon 
nem a szerkesztő régebbi publicisztikai magatartása volt-e az oka a Literatura 
beszüntetésének?

Lelkiismeretesen átgondoltuk mindazokat az eszmeköröket, amelyeket közel 
harminc esztendős közírói életünkben képviseltünk.

1911 óta, amikor a müncheni középosztályi kongresszuson vettem részi, 
mind keményebb meggyőződésemmé érlelődött ki az a tudat, hogy Magyarország 
sorsa az ebek harmincadj ára kerül, ha a magyar középosztály s főleg annak 
értelmiségi rétegei nem szerveződnek meg idejekorán arra a gazdasági harcra, 
amely immár múlhatatlanul szembeállítja a nagytőkét a dolgozó néposztályokkal. 
Se szeri, se száma azoknak a cikkeknek és tanulmányoknak, amelyeket ebben 
a tárgyban a legkülönbözőbb lapokban és folyóiratokban közzétettem. E mun
kásságom abban a »Törvénytervezet«-ben csúcsosodott, amellyel »az értelmiségi 
foglalkozásnak kamaráinak« megszervezését követeltem. (Megjelent a Világ 1917 
április 8-i számában). Közel huszonkét év után csakugyan valóra is vált ez a 
tervezet s a sors pompás iróniája, hogy az, aki ezt a gondolatot felvetette és 
tervezetként kidolgozta, most majd kimarad az újságírói kamarából, mert azok. 
akik az elgondolást ma megvalósítják, jónak látták a Literaturát beszüntetni. ..

A másik nagy eszmekor, amely abban a mérvben, ahogy a világháború 
látens mozgatóerői mind nagyobb erővel törtek a felszínre, mind nagyobb 
veszedelemmel fenyegette a magyarságot: az ú. ru nemzetiségi kérdés volt. Itt is 
a tanulmányok egész sorával iparkodtam1 a magyarság figyelmét a közelgő végzetre 
felhívni. Már 1917 július 22-én, Nemzetiségek vagy földrajzgazdasági egységek 
címen megjelent tanulmányomban hirdettem, nogy ySzűkkeblüséget távol elkerülő 
gazdasági irányzat, a históriai folyamatot türelmesen kiváró szociális gondol
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kozás és feltétlenül demokratikus pofii?kai elbánás lehet az egyetlen, történet 
mileg is igazolt alapelve a jövő nemzetiség? politikájának« Egy év múlva >• A nem 
zaeti eszme evolúciója« címen öt részből álló tanulmányom jelent meg (Vila;/ 
1918 május), amely most már sürgetően követelte az ú n. nemzetiségi kérdésnél 
autonómiák formájában való megvalósítását, s ezt a magyar história tanulsá 
gaiból merített érvekkel támasztottam alá. S amikor aztán ránkszakadt a végzet 
az 1923-ban öt év múltán című gyűjteményes munkában megjelent r.\ Sybil la 
könyvei« című magyar történelmi tanulmányomban .elemeztem ki a múlt hibáit 
s  a jövő teendőket a magyarországi idegenajkú népcsoportok megnyerése dolga 
ban S kell-e mondanom, hogy az 1918 évi X néptörvény, amely a russzim 
kisebbség jogéletét rendezi, a mai kormányzat egyik erős érve a mostani har 
caiban; s kell e arra hivatkoznom, bőgj' a mostanában bejelentett magyarországi 
német autónomiatörvény pontosan abban a szellemben fogant, amelyet húsz 
év előtt hirdetett nemzetiségi politikámban képviseltem.

A magyarság világháborús végzetével szemben való állásfoglalásomat az 1924 
őszen A nagy dráma címen megjelent könyvemben foglaltam össze. A könyvet 
annak idején az ügyészség inkriminálta. De a törvényszék vádtanácsa - ez 
szinte egyedül áll a magyar jogtörténetben — a Vádat, még a fellebbezési fórumon 
is. kereken elutasította. Könyvemet aztán magasrangú katonatisztek tanulmányozó
ink. együttérzésüket közölték vellejm A MOVE-szervezet egyes tagjai e könyv 
alapján léptek fel a parlajmentben bizonyos balfogások elhárítása érdekében. 
A katonai körök ismerték fel — s ők elsősorban ennek a könyvnek azt a 
tendenciáját, hogy egy eljövendő újabb fegyveres leszámolásnál elkerülhessük 
mindazokat a hibákat, amelyek a magyar öncélúság elhanyagolásából, katona- 
diplomáciánk polgári diplomáciánk hibáiból s nem kis mértékben az osztrák 
hadvezetőség hozzánemértéséből és magyar-ellenes beállítottságából tizedeitől; meg 
népünket a világháború során.

Amikor aztán az utóbbi évek során mind erőteljesebben kopogtatott a magyar 
sors ökle ósdi szociális vagyoneloszlásunk ajtain, 1937 őszén megírtam 
című könyvemet, amelyben a 48-as szabadságharc balsikerének példáját vittem 
a mai kor elé; állítván és bizonyítván, hogy ama forradalomnak el kellett buknia, 
mert az önző osztályérdekek nem hajtották végre a gyakorlatban is a jobbágy*- 
felszabadítást s meghagyták a faluszegénység problémáját vérző sebként a nemzet 
(estén. A mostani kormány által beigért társadalompolitikai reformok, főkéin 
a földbirtok egészségesebb megoszlása terén, bizonyítják, hogy ez a könyvem 
is utat tört az igazabb, sorsszerűbb nemzeti politika felé.

Amikor így sorraveszem publicisztikai munkáimat s kritikai szemmel mér 
legelem őket célkitűzésűk és elért hatásuk dolgában, megint csak azt kell 
mondanom ha volt hibám, csak az volt, hogy -— közírói kötelességemnek meg
felelően — előreláttam a végzetszerűen esedékes sorsfordulatokat s a régi francia 
politikai axióma értelmében, amely szgrint prévoir vest prévenir, iparkodtam 
az utakat is megjelölni, amelyeken a legsúlyosabb csapásokat emberi számítás 
szerint megelőzhetjük vagy elkerülhetjük.

Ha ez hibája vagy bűne a politikusnak, szívesen vállalom. S ha a nap 
hatalmasságai úgy vélik, hogy az előrelátó politikust azzal lehet és kell büntetni, 
hogy kiütik a tollal a kezéből, ám hát akkor szívesen vállalom meg azt ás, 
hogy az — egyébként, ismétlem, teljesen politikamentes Literaturának is 
áldozatul kell esnie. El keli buknia, mert ezen az egyébkéné teljesen semleges 
irodalmi területen is vallottam a minden közíróra egyformán szent- parancsol: 
minden egészséges nemzeti lét alaptörvénye a gondolat szabadsága. Tudom, hogy 
ennek a parancsnak a hirdetése ma nem minden körben népszerű De felelős
ségem tudatában, vállalom ezt a népszerűtlenséget is.
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IV

Egyet azonban nem vállalok. S ez az lenne, ha a véletlen időbeli koincidencia 
alapján a Litera furái mindazokkal a vele egyidőben megszüntetett lapszervekkel 
akarnák egy kalap alá vonni, amelyeknek elnémílása csakugyan közérdekből 
folyt azért, mert anyagi létük kizáróan bizonyos gazdasági érdekeltségek meg- 
zsarolására volt alapozva.

A Literatura fennállásának tizenhárom esztendeje alatt soha nen> álloli 
a TÉBE listáján; más lapok példájára — amelyeket pedig tudfunkkal engedés 
lyeztek most — soha nem kapott támogatást a gyáriparosok szervezetétől Soha 
sem a kormánytól, sem a fővárostól sem pausálét, sem támogatást, de mégcsak 
rejtett hirdetési üzletet sem kapott. Olvasóink a megmondhatói, hogy nem egy 
ízben ugyanabban a számban mondtunk kedvezőtlen kritikai véleményt olyan 
kiadó könyvéről, aki lapunk ugyanazon számában hirdetést telt közzé.

A Literatura szerkesztő-kiadója ezúttal újra és utoljára hangsúlyozza, hogy 
a fap jövedelmei tisztán az előfizetésekből és nehány -  elég kisszámú — nyílt 
hirdetéséből állottak. Viszont azt is kénytelen inégegyszer leszögezni, hogy a 
szerkesztő-kiadó soha sem mint szerkesztő, sem mint kjadó, sem mint cikkíró 
egyetlen fillért ki nem vett a lapból, ellenben ingyen munkájával s gyakran 
közvetlen anyagi segítséggel iparkodott a lap színvonalát fenntartani Es ugyan
csak —• búcsúzóul kénytelen ehelyütt mindama munkatársainál: is az olvasók 
nyilvánossága előtt köszönetét mondani, akik szintén minden anyagi érdek nélkül, 
puszta idealizmusból szolgálták a Literaturák s azon keresztül a magyar hétül

Ha a kormányzat jónak látta, hogy’ egy ilyen tisztán idealisztikus célkitűzésű 
4ís lendületű lapot elnémítson, ám jó, a lelke rajta

Kérem a Literatura olvasóil, tartsák meg ezt a kis lapot szerető emJékezetük- 
J>en. 3 ha netán valaha még nyílik rá alkalom, hogy egy ilyen lelkiségű lap 
Magyarországon megjelenhessék, akkor kövessék újra hívó szavunkat amellyel 
most — kissé befelé könnyezve, kissé fátyolos hangon — még egy’szer kiáltjuk 
búcsúzóul: Isten óvja a magyar népet!

Supka Géza
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